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5 Nisan Avukatlar Günü ve 
Baromuzun 138. Kuruluş 
Yıldönümünde düzenlenen 
törenle mesleklerinde 25, 

30, 35 yılını dolduran meslektaşla-
rımız plaketle onurlandırıldı. 

Meslekte 25 yılını dolduran 470, 
30 yılını dolduran 253, 35 yılını 
dolduran 202 avukat olmak üzere 
toplam 925 meslektaşımıza plaket-

leri, 09-10 Nisan 2016 Cumartesi 
ve Pazar günleri baromuzun sosyal 
tesisi Baro Bahçe’de düzenlenen 
törenle sunuldu. 

Tören, İstiklal Marşı ve saygı du-
ruşuyla başladı. Törende konuşan 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, İstanbul Ba-
rosu’nun daima milli bir çizgide 
olduğunu, Cumhuriyetin ve onun 

ilkelerinin takipçisi ve savunucusu 
olduğunu ve öyle olmaya da de-
vam edeceğini söyledi. 

Bir süre önce İstiklal Marşımızın 
kabulünün yıl dönümünün kut-
landığını belirten Kocasakal şöy-
le dedi: “Milli Şairimizin ‘Allah bir 
daha bu vatana İstiklal Marşı yaz-
dırmasın’ sözü hepimiz için reh-
ber, bir uyarı olmalıdır. O marş bir 
daha yazılmayacak ve buna izin 
verilmeyecektir”.

Bizi çeşitli açılardan bölmek iste-
yen emperyalist oyunlarına gelme-
yeceklerini belirten Ümit Kocasa-
kal, “Etnik olarak, mezhep olarak, 
inanç olarak, başı açık-başı kapalı 
diye bizi bölmek isteyenlere inat 
biz birliğimizi ve kardeşliğimizi 
muhafaza etmeye devam edeceğiz” 
dedi. 

Çok zor zamanlardan geçildiğini, 
ama kimsenin umutsuz olmaması 
gerektiğinin altını çizen Kocasakal 
şöyle devam etti: “Bu ülke çok bü-
yük bir ülke, bu devlet çok köklü 
bir devlet, bu millet çok onurlu bir 
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şekilde devredeceğiz. Bu mesleğe 
ve İstanbul Barosuna, tüm barola-
ra ve hukuka çok büyük katkıları 
olmuş ve ebediyete intikal etmiş 
bütün üstatlarımızı aynı şekilde 
saygıyla, sevgiyle, minnetle anmak 
istiyorum” dedi. 

Ümit Kocasakal konuşmasına şöy-
le devam etti: “Bu mesleğe yıllar-
dır emek verdiniz, hizmet ettiniz. 
Avukatlık mesleği –abartmıyorum- 
dünyanın en onurlu, en saygın, en 
kutsal mesleğidir. Dünyada hak 

millet, bunların üstesinden gelebi-
lecek kudrete ve ferasete sahiptir. 
Yıllar önce emperyalizmi nasıl bir 
milli mücadele ile püskürttüysek, 
gene aynı şekilde, o milli ruh ve be-
raberlik içersinde püskürtmesini 
biliriz”. 

Avukatlığı bir gelenek mesleği, bir 
bayrak yarışı olarak niteleyen Ümit 
Kocasakal, “Bizden önceki üstatla-
rımız bu hukuk ve adalet bayrağını 
onurla taşıdılar, bize devrettiler, 
bizler de bizden sonrakilere aynı 

kavramı çok önemli bir kavramdır. 
Bir hakkın ‘tespit ve tescilinden’ 
daha değerli, daha kutsal bir şey 
düşünemiyorum. Biz avukatlar, 
yurttaşlarımızın anayasal hakları 
olan ‘hak arama’ ve ‘savunma’ hak 
ve özgürlüğünün vasıtası, temina-
tı ve aracısı oluyoruz ve olmaya 
devam ediyoruz. Ne yazık ki, son 
yıllarda avukatlık mesleğine karşı 
bütün dünyada çok büyük bir sal-
dırı var. Maalesef ‘hukuk ve adalet’ 
duygusu bir iş yükü olarak görü-
lüp özelleştirilmeye başlandı. Hu-
kuk ve adalet bir ‘meta’ haline ge-
tiriliyor. İnsanların hakkı, hukuku, 
adalet bir “iş yükü” değildir. Böyle 
düşünenleri şiddetle kınıyorum. 
Adalet ve hukuk bir devletin varlık 
sebebidir. Adalet ve hukuk özelleş-
tirilmeye başlanınca da avukatlık 
mesleği –küçümsemek için söyle-
miyorum ama- bir ‘iş adamlığına’ 
ve ‘tüccarlığa’ dönüşür. Bu çok acı. 
Bütün dünyada avukatlık mesleği-
nin genetiği ile oynanıyor. Bu ge-
netik yapı, kimden gelirse gelsin, 
kime yönelirse yönelsin, her türlü 
hukuksuzluğa, haksızlığa, zulme 
karşı çıkmak, hiçbir gücün, iktida-
rın önünde diz çökmemek, eğilme-
mek ve dimdik durmak ve diren-
mektir. Şimdi bu genetik yapıyla 
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İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

5 NISAN AVUKATLAR GÜNÜ
KAYGILIYIZ

  Yargımız bağımsız ve tarafsız değil...
  Kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliğine dönüştü. 
  Anayasa açıkça çiğnenebiliyor. Buzdolabına konulabiliyor. 
  Yürütme, yargıyı baskı altında tutuyor. 
  Sulh Ceza Hakimlikleri, Özel Yetkili Mahkemelerin yerini aldı. 
  Geçmişin paralel yapısından öğrenilenler, şimdi yeni polis 

    fezlekelerinin yöntem ve konusu oldu. 
  İfade özgürlüğü, sadece iktidar yanlıları için var. 
  Yargılamalarla muhaliflere gözdağı verilip korku salınıyor. 
  Yakalama, tutuklama ve gözaltı yoluyla “burun sürtme cezaları” veriliyor. 
  Savunma hakkı engelleniyor, gizlilik istisna olmaktan çıktı. 
  Soruşturma dosyalarının numaraları bile saklanıyor. 
  Avukatlar savundukları kişilerin kimlikleri üzerinden tanımlanarak 

    tutuklanıyor. 
  Daha da ötesi, polis şiddetine maruz kalabiliyor, avukatın beli 

    kırılabiliyor. 
  Acısını yüreğimizde yaşattığımız Diyarbakır Baro Başkanımız 

    Av. Tahir Elçi  gözler önünde öldürülüyor. Bunca zaman katil bulunamıyor. 
    Soruşturma sürüncemede bırakılabiliyor. 

UYARIYORUZ

  Ülkemiz hızla otokratik bir rejime doğru gidiyor. 
  Yeni Anayasa özlemleri ile, baskı ortamının meşrulaştırılması amaçlanıyor. 
  Cumhuriyet değerleri hızla törpüleniyor. 
  “Paralel Yapı” ile mücadele bahanesiyle, yargı iktidarın denetimine giriyor. 
  Muhalif yurttaşların hukuk güvenliği yok ediliyor. 

SÖZ VERİYORUZ

  Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin oyununa gelmeyeceğiz. 
  Terörle mücadeledeki devletimizin kararlılığını desteklerken, hukuk devletinden ayrılmadan mücadele 

    edilmesinin takipçisi olacağız. 
  Sivil dikta özlemleri ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. 
  Hukuk Devleti, demokrasi ve yargı bağımsızlığı mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz. 
  Yurttaşların hak arama özgürlüğünün vasıtası ve teminatı olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. 
  Cumhuriyetimizi ve onun temel niteliklerini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, toplumsal birlik 

    ve barışı koruma yönündeki sarsılmaz kararlılığımızı sürdüreceğiz.

KİMSE UMUTSUZ OLMAMALIDIR.

ARTIK 5 NİSAN SADECE AVUKATLAR GÜNÜ DEĞİL; 
HUKUK DEVLETİNİ,  HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA, 
DİKTA HEVESLERİNE KARŞI DURMA VE DİRENME GÜNÜDÜR.  
O DİRENİŞ VE MÜCADELENİN ADI, SAVUNMADIR, AVUKATTIR, BARODUR. 

KUTLU OLSUN...
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oynanmak isteniyor. O nedenle 
cüppemizin değerini bilelim. Bili-
yorsunuz bu cüppenin yakasının 
dik olması dimdik durmayı ifade 
ediyor, kırmızısı ceza, yeşili özel 
hukuk adaletini temsil ediyor. Ama 
daha da önemlisi bu cüppenin düğ-
mesi yok, iliği yok; bunun da bir 
nedeni var, bunun nedeni hiçbir 
gücün karşısında kapanmaz, hiçbir 
gücün karşısında da eğilmez”. 

Anayasanın 36. Maddesinin avu-
katlık mesleğinin anayasal daya-

nağı olduğuna işaret eden Ümit 
Kocasakal, anayasaya yeni madde 
eklemeye gerek olmadığını, doğru-
dan doğruya hak arama hürriyeti-
nin kaynağının o madde olduğunu 
söyledi.  Kocasakal şöyle devam 
etti: “Çünkü vatandaşın hak ara-
ma hürriyetini o maddeye daya-
narak onlar adına kullanıyoruz. 
Bir anlamda vatandaşın doğrudan 
doğruya tek temsilcisi biziz. Siz 
hiç kimsenin hâkimini, savcısını 
seçebildiğini gördünüz mü? Ama 
herkes avukatını belirleyebiliyor.  

Yargıyı yargı yapan güç biziz, ona 
meşruiyetini, gücünü veren biziz. 
Avukatı yargılamadan çıkarın, hiç 
kimseyi tatmin edemezsiniz. Hu-
kuk devleti tesis edilene kadar bu 
mücadele devam edecektir”. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, meslekte 25, 
30, 35 yılını dolduran meslektaşla-
rını kutladı ve onlara hak ve hukuk 
mücadelesinde başarılar diledi. 

Başkanın konuşmasından sonra 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sevgi 
Barutçu, 9 Nisan Cumartesi günü 
törenin sabah bölümünde meslek-
te 25 yılı dolduran avukatları 10’ar 
kişilik guruplar halinde plaket al-
maya davet etti. Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Süreyya Turan ise, Cu-
martesi günü öğleden sonra ve 10 
Nisan Pazar günü meslekte 30 ve 
35 yılını dolduran avukatları 10’ar 
kişilik gruplar halinde plaketlerini 
almak üzere platforma davet etti. 

Başkan Kocasakal, hak eden avu-
katlara plaketlerini teker teker 
sundu ve gruplar halinde fotoğraf 
çekimi gerçekleştirildi. 
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11367 ABDURRAHMAN ÇİRİŞ

11713 NEJAT PAKEL

11784 ZÜLFİKAR ÖZKAN

11851 F.DİLEK ÇORAPCIOĞLU

11897 ERDAL KOYUNCU

11905 MEHMET YILDIZ

11914 CAFER TAYYAR BAŞARAN

11916 F.NURAY KAVUKCUOĞLU

11917 GÜNSELİ ŞENOL

11918 TİMUÇİN SELCAN

11921 HÜLYA UTKAN

11922 NECMETTİN DEMİR

11923 HASİP KAPLAN

11925 ÜMİT HERGÜNER

11927 EMİR YENER

11929 HÜLYA KEĞAZ ÖZTÜRK

11934 ÇETİN ÖZEN

11939 ÖZTÜRK ADIGÜZEL

MESLEKTE 35 YILINI 
DOLDURAN AVUKATLAR
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11940 YUSUF CEBECİ

11942 MUSTAFA HİLMİ YETKİN

11943 SEVİM YAPKUÖZ

11945 MUSTAFA GENÇ

11947 ERDAL ALTAN

11948 SAADET JALE GÜR

11950 ZÜBEYDE LALE GÖKÇAY

11951 EYÜP ERASLAN

11954 MAHMUT KARAGÖZ

11955 SALİH BAYIR

11959 SÜLEYMAN TURHAN

11961 YÜKSEL AKYAZI

11962 GÜLDEN GÜMÜŞKAYA

11963 İSMAİL SAVAŞ YENER

11964 A.BUMİN DOĞRUSÖZ

11965 KAZIM ARMAĞAN

11966 LÂLE GÜL APAYDIN

11968 MEHMET TURGUT

11969 NECLA ARI

11970 AYFER CANSAĞLAR

11975 CAHİT SOLAKOĞLU

11976 SEVİNÇ GÜNGÖR

11979 SUNA ALTUN

11983 HAKKI KORAY ÇAKIR

11985 FERİCAN UÇAK

11988 FERİT HAKAN BAYKAL

11989 METİN ARAS

11990 SONGÜL GAYRAL

11993 MİTHAT TÜRKEL

11994 R.NEJAT RAMAZANBEYOĞLU

11995 CAHİT ŞANVERDİ

11998 HASAN HÜSEYİN ÇIĞŞAR

12000 PELİN ALKAN

12001 NAİM İME

12003 RASİM AYDIN TÜRKMEN

12010 MEHMET CENGİZ ATAÇ

12011 HASAN KULAK

12012 HÜSEYİN ALDOĞAN

12015 TAYFUR ÇİFTÇİ

12016 ZEKİ BIÇAK

12018 ŞEMSEDDİN PETEK

12019 MOİZ BAHAR
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12020 F.SERPİL BAYRAKTAR

12022 YASİN AYDEMİR

12024 SERPİL BULUT

12026 G.ÖZDEN TÜRK ÇOKAR

12027 MUSTAFA KÖSE

12028 BAHRİ MURAT ÖNAY

12031 BERRİN ŞULE FIRAT

12032 MAKSUT YAŞAR

12033 YILMAZ GAFFAROĞLU

12037 BAHRİ SOYSAL

12038 BANU TAŞAN

12039 ÖMER ÖZTÜRK

12041 RENNAN NİŞANCI

12042 NEJLA ORMANLI

12048 RUŞEN İNAN

12049 ALİ AŞIK

12050 ERBİL ÖZALP

12056 A.BÜLENT KAHRATLI

12057 SADIK KEMAL EFE

12058 A. KEMAL GÜNDOĞDU

12059 MERAL UMUT AKARÇAY

12063 SEÇKİN CAMUŞCU

12065 AKIN ÇITAKOĞLU

12066 NESRİN ÇEVİK ŞENPOLAT

12069 HÜSEYİN BABAYİĞİT

12070 ŞENGÜL KARABULUT

12071 METİN ÜNLÜ

12072 ERTUĞRUL SEZER

12073 SÜKÜTİ KURT

12074 YUSUF ELİTOĞ

12075 ÖMER FARUK OKYAR

12076 NURİYE DALKILIÇ

12077 ERDOĞAN ÖZGÜN

12078 ŞEHNAZ DOĞAN YÜZER

12079 ZEKİ TURAN

12081 MEHMET SAİT TOYDEMİR

12082 MELİHA MELEK ONGUN

12084 UĞUR KÜÇÜKKARAKAŞLI

12085 FULYA GÖRÜR

12086 MERTER BİRİNCİ

12091 CEVDET KIRAN

12095 NİLAY ERKAL

12096 CENGİZHAN KARTAL

12098 TUĞRUL ÖZSUNA

12100 AHMET ENGİN ALTINANIT

12101 HALENUR TÜRKOĞLU

12102 BELGİN SAKA

12103 NAŞİDE KARAALİ

12104 HASAN MOLLAOĞLU

12107 EMRE AYDINER

12112 HAYDAR ÇELEBİ

12116 CEMAL ERKOÇ

12125 FAHRETTİN KAZAK

12126 HASAN NECDET DEMİRER

12127 FEVZİ ÇAKMAK TATAR

12132 MUHİTTİN DOĞRUCU

12143 NİHAT YETİŞKİN

12147 KUDRET ERDOĞAN

12148 İSMAİL HAKKI BOLAT

12149 KADRİYE SEVİM GÜNGÖR

12152 GÜRSEL TOKSÖZ

12153 NAHİDE LÜLECİ

12154 MİNE GÖKSU

12155 ERDAĞ ABAKAY

12159 A.SÜRÜR TOPALOĞLU

12162 CELAL SUER

12164 N. YAŞAR ÇETİNER

12167 AHMET BAŞALAN

12168 SERDAR PEKSÖZ

12169 NAZMİ BİNİCİ

12172 SİMON ÇEKEM

12178 HASAN KISAKÜREK

G
Ü

N
C

E
L

8

M
A

R
T

 N
İS

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

2



12185 ÇİĞDEM AKALP

12190 AYŞE HERGÜNER BİLGEN

12191 AHMET TEVFİK BOZÖMER

12192 ÜMİT ÖCAL

12194 SEYİT ARSLAN

12195 ZEHRA PİKDÖKEN

12196 CEM BODUROĞLU

12197 AYŞE SÜMER

12198 ŞULE AKINCILAR

12199 BARBAROS TAŞAN

12200 NİLGÜN TAŞAN

12203 SAMİ KESKİN

12206 CELAL SEVİNÇ

12208 SAADET ARDA

12209 FATMA ACAROL

12210 SALİH SITKI ERDAT

12211 PERİHAN YANGIN

12218 NAFİ DAĞDELEN

12222 EMEL TOKDEMİR

12224 MUHİTTİN TOPALOĞLU

12225 SADIK KATER

12232 NAMİ ÇELEBİ

12233 SEVİL TOKER

12235 MUSTAFA GÜNDÜZ

12237 AYSEL YÜZER

12238 ERTUĞRUL YÖNET

12239 METİN GEZMİŞOĞLU

12244 NECMİ YÜZBAŞIOĞLU

12245 HİKMET YÜCESOY

12246 SABAHATTİN KUM

12248 OSMAN NURİ BÜNYAK

12250 İBRAHİM ÖZER

12255 İLKER YAKUP DALAK

12256 RENAN ÖZDOĞAN ŞİRİN

12270 M.BÜYÜKACAROĞLU

12272 SEYİT USTA

12274 NAMIK KEMAL ERKUŞ

12282 TAHSİN SAVAŞ KARPUZ

12880 AYŞE MİNE KÜLEY

12953 GÖNÜL KADIOĞLU

13109 BÜLENT BERKEM

13293 JALE NUR ERTAŞ

13351 H.OĞUZ MÜFTÜOĞLU

13764 MUSTAFA GÜRAN

13771 HALİS ORUÇ TABAK

14035 SÜLEYMAN ERBAŞI

14120 AHMET CEZMİ ERDEMGİL

14566 ÂLİME ÜNAL

15056 NEDİM DURUKAN

15096 AHMET TURAN

15127 C. METİN ŞEKERCİOĞLU

15779 MEHMET TURAL

16565 MEHMET ŞİNASİ EFE

16668 NİHAL TÜLBEK

17428 ABDULLAH FATİH TURAN

19202 EYÜP SİNAN ULUSOY

19482 EYYÜP EMİR

21144 NECATİ AKSOYOĞLU

21295 SİBEL ÖZATA

23133 DÖNÜŞ AYDIN

27212 ONUR KARADAĞ

27915 MİNE GİZBİLİ

33539 KAZIM DEMİR

36295 M.HARZEMŞAH DİKMEN

37161 M.ETEM POSTACIOĞLU

37322 MEHMET ALİ ERDOĞAN

39453 TÜLAY AKYÜREK

41567 YILMAZ BIYIKCI

46054 FETHİ DEMİRÖZ

50347 ÂDEM ZEKİ TÜKENMEZ
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MESLEKTE 30 YILINI 
DOLDURAN AVUKATLAR

13356 CAHİT HASDEMİR

13538 SEBAHATTİN İSMAİL

13719 BEYHAN DERVİŞOĞLU

13753 YAVUZ YÜRÜR

13945 GAZİ ÇAKMAK

13967 CEMAL ORHAN

13973 GÜNSELİ ÖZTEKİN

13977 FIRAT SARI

13989 VEDAT ÖZŞAHİN

14002 NEJLAN YILDIZ

14005 İSMAİL AKSU

14006 VERŞAN GÜR

14009 NESRİN ŞENOL

14021 RUKİYE BİLGİÇ

14023 NESLİHAN TETİK

14024 AYŞE ÜLKÜ UZ
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14025 N.ÇAĞLARER MOLLA

14027 M. VECİHİ TOKUÇ

14030 FÜSUN KALENDEROĞLU

14031 Ç.CEBE ÖZTÜRK

14037 AYHAN KIZILÖZ

14038 GÜLER POLAT

14040 NURETTİN BULUT

14042 SEMA KILIÇ

14044 HAYRET KORKUTAL

14045 UĞUR KOÇLU

14046 BAHAR KÖSOĞLU

14048 ARZU SADIKOĞLU

14049 M. SUPHİ KOÇAK

14051 M. HİLMİ ERATLI

14052 M. SOMER BÜYÜKAKKUŞ

14053 D.HANDAN SÜMER

14055 AYŞE MÜJGAN ÇAVUŞ

14056 İ.RIDVAN EREGİZLİ

14058 ÖMER SEVER

14059 BİROL SARAN

14060 MEHMET DOĞURĞA

14061 MUSTAFA AKÇAY

14063 ESRA DEMİRCİOĞLU

14064 RUHSAN ÜNAL

14065 ENVER KAÇIRAN

14067 FATMA DEMİRÇARK

14068 G.SERMET AKMAN

14070 A.ÖZTÜRK DİKMEN

14077 HÜSEYİN FİLİZ

14078 ABDÜLHAMİT DÜZYOL

14083 BİLLUR SOYDAN

14084 R.NEZİHE ÖZGİRAY

14085 F. DANE MOSTAR

14086 SAMİ ERKAN

14087 TÜLAY YILDIZ AKAR

14090 NURETTİN ÖZEN

14092 KEMAL ŞULEKOĞLU

14093 S. GÖKHAN DÜREN

14094 OKAN HEMŞİNLİOĞLU
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14095 ERKAN ÇUHALAR

14097 OYA DAYIOĞLU

14098 FETHİ GEDİKLİ

14100 H. HÜLYA BİRKARDEŞLER

14102 MEHMET DURAKOĞLU

14107 AHMET BORATAV

14108 B. ÖZDEN ÖZEN

14109 AHMET SİYAHHAN

14117 VEHBİ ÖZÇÖREKÇİ

14121 NİHAL ALTAN

14122 F.SELAMİ MAHMUTOĞLU

14123 VAHDETTİN ERDEM

14125 SEVGİ RUHSAR ÇİÇEK

14126 EMİN BATMAZOĞLU

14130 H. KEMAL KURT

14133 ABDULHAMİT ERBAŞ

14134 ABDULKADİR KAYAK

14136 NİLÜFER SAĞLAM

14137 HALDUN HARAÇ

14140 MAHMUT YAŞAR

14142 BERKANT ÜLGEN

14145 ERGUN GÖKYAR

14147 HASAN VEDAT GÜRER

14156 ŞERMİN DUR

14158 ADEM ŞAHİN

14162 D.COŞKUN DAYIOĞLU

14163 ALİ AYDIN

14164 SERDAR ERÇİN

14170 YAVUZ ÇUHACI

14171 H. İBRAHİM TORUNOĞLU

14174 MURAT CANO

14176 NURTEN AYDIN

14178 SEDAT NURİ ÜLKE

14179 ŞAHİN KELEŞ

14180 AYŞE BOZDOĞAN

14181 EMİNE PERVİZ ERDEM

14182 FÜSUN IŞIKÇI

14184 NURETTİN DEMİR

14187 SERAP SAYIŞMAN

14189 A.BERNA YUNUSOĞLU

14195 AHMET YILDIZ

14197 NECLA TÜMAY AKGÜL

14201 ALİ ERENTÜRK

14204 ERGUN ERSOY

14205 GÖNÜL ÖZTÜRK

14206 HİKMET BAKIR

14207 EMEL BAYCAN

14208 ABDURRAHMAN SARIOĞLU

14209 ARİF DÖNMEZ

14210 BURHANEDDİN 
HAKGÜDER

14213 NUMAN ŞENTÜRK

14215 FARUK İBRAHİMAĞAOĞLU

14219 AHMET KILIÇ

14221 ALAATTİN ÇAKILTAŞ

14225 ÜLKÜ ÜNLÜ

14226 ERGUN ÖZGEN

14227 ÖMER SİVRİHİSARLI

14234 TOMRİS EROL

14235 ADİL YARIMDAĞ

14238 EROL OĞUZ

14240 NURDAN KOÇAŞ

14243 C. FADIL ÜNAL

14245 GÜLGÜN KAYNAK

14246 YAŞAR DEMİRCİ

14247 SELİM BAKTIAYA

G
Ü

N
C

E
L

12

M
A

R
T

 N
İS

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

2



14251 OSMAN KARAKUŞ

14253 SÜREYYA TURAN

14254 HALUK BOZOVALI

14256 ATAKAN KAYRAK

14259 H.UĞUR POYRAZ

14262 İ.HALUK TERZİ

14263 KEMAL MAKAROĞLU

14265 FÜSUN AKÇEVİN

14266 ARİF HİKMET BİLDİK

14267 GÜLGÜN ÇAVUŞOĞLU

14269 A.GÖNÜL HANCIOĞLU

14271 MÜRTEZA BAYRAKTAR

14273 Z. SERAP GÖKSEL

14274 S. SERHAT COŞKUN

14275 T. ŞAKİR KEMERLİ

14276 YILMAZ ÖZSOY

14277 DİLEK ALP

14279 ÖZNUR ERÖNDE

14281 SEMRA YILDIRIM

14282 IŞIK ARCAN

14288 C.SEDAT DAYIOĞLU

14290 MUSTAFA AĞCA

14294 ELMAS DURUKAN

14296 M.KEMAL SARIBUĞA

14299 HÜSEYİN IŞIK

14300 SÜLEYMAN TEMEL

14301 B. ÖZER TUNÇBİLEK

14302 FERUDUN BİLDİBAY

14303 ÇİĞDEM ADALI

14304 KEMAL AYTAÇ

14305 M.BERZAN EKİNCİ

14306 NERİMAN HANÇER

14308 M. ADİL GÜLER

14310 GÜLNUR SUDOLMUŞ

14312 EREN ERDOĞAN

14313 ŞAKİR CÜNEYT ÇEÇEN

14315 FERHAN ARAL

14316 SELİM EYÜP ALTINOK

14317 K.OSMAN ALTINOK

14318 OSMAN FİDAN

14323 MEHMET İNAN

14330 MUSTAFA BAŞARAN

14334 MEHMET PALA

14335 G. RUHSAR ERTEN

14336 AHMET SAMUR

14338 GÜLAY ERİNAN

14339 NAZMİ SALİHOĞLU

14340 AYDAN GÖKSU

14341 DURHAN ÇAYHAN

14343 ABUZER KENDİGELEN

14344 S.CAN ALPERGUN

14349 V. SELİM ATAERGİN

14352 AYŞE BAYSAL ÇUBUK

14353 AYCAN KAZEK

14354 AHMET TEVFİK BİLGE

14357 MECİT OKÇUOĞLU

14358 R.MURAT ÖZSUNAY

14359 M. BÜLENT HATTATOĞLU

14362 HALİDE ELMALI

14366 HÜSEYİN AKKAYA

14368 O. MERAL ASLAN GÜÇ

14369 SEVGİ GÜNGÖR

14370 ARSLAN KAYA

14371 BURHAN ASAF ŞAFAK

14373 MEHMET ÖZÇELİK

14374 AHMET ARİF BAĞLICA
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14375 SANİYE SELDA ÖZER

14378 AYDAN ÖRKENSOY

14380 MUSTAFA BÜYÜKBAŞ

14382 M. FATİH KAYAGİL

14383 TANER YILDIZ

14388 YALÇIN VEZİROĞLU

14391 FAHRETTİN ADİL

14393 EDİP ÖNDER

14394 MACİT KOÇER

14395 NİHAT BOZ

14397 İBRAHİM ÖZDEMİR

14398 ATTİLA ONUK

14401 ELMAS BENGÜ

14402 NİHAL TIĞLI ÖZDOĞAN

14403 Y.SELİM BAYDAR

14405 GÖKHAN TUNCAY

14407 AKIN ATALAY

14408 ADEM TAMER ATAY

14414 OYA Ş.MC CARTHY

14417 CEMİLE JULİDE TUNA

14419 OSMAN ŞENTÜRK

14420 CAFER YEŞİL

14421 POLAT ÇEBİ

14423 M. ZAFER ORUS

14432 ERTEN CILGA

14437 AHMET GÜREL

14440 KAMİL UĞUR YARALI

14441 HEDİYE ÖZEN

14442 FÜGEN AKGÜN

14444 SULTAN ALTUN

14452 LALEHAN EYMİRLİOĞLU

14464 BAŞAR YALTI

14490 REFİK RENDA

14661 LALE KAPLAN

14815 MERYEM TURAN

15218 A. CENGİZ BİRAN

15232 NEZİH ÖZER

15357 F. B. KORTUN ERTEK

16070 ERHAN TÜRKOĞLU

16799 SEMRA ERTÜRK

17835 RUKİYE DİLEK ALEV

18518 Z.ARZU DELİORMAN

19886 ARZU BECERİK

20386 ASUMAN ARSLAN

21619 F.İLKER ÜNSEVER

23196 J. IŞIL BAĞATUR

24608 ALAATTİN SARAÇ

25121 AHMET BARUT

25736 REMZİYE AKYÜREK

27120 SUAT ERGİN

27476 ZİYA AKINCI

28256 İLHAN BARLAS

30713 İ. YILMAZ ASLAN

33513 GÜLSEN TOPÇUOĞLU

34073 BİRANT ESİNOĞLU

34829 BAHATTİN ÇELİK

36894 HÜSEYİN 
KARAAHMETOĞLU

38832 PİRAYE ERDEM

38880 TURHAN AŞAN

42928 AYŞE DİLEK ERGÜLER

43333 SERHAN GÜRSOY

46966 MERAL ASLAN

47055 YAŞAR YETİŞ

47090 SEYİTHAN GÜNEŞ

49794 SEMA İNEBOLU

50380 OYA AKTAN

50447 BERNA KAYGUSUZ
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MESLEKTE 25 YILINI 
DOLDURAN AVUKATLAR

16381 ZELİHA DEĞİRMENCİ
16582 GÜRSEL KABLAN ASLAN
16609 EFTAL ÜSTEL
16715 NEŞE SILA BAŞKAN
16716 SADIK YÜKSEL TAÇYILDIZ
16724 HALUK YİRMİBEŞOĞLU
16816 ZARİFE FİGEN SAMURAY
16857 KADRİYE BAYTUNÇ
16909 YAŞAR ALICI
16942 BERKAY AKYÜZ
16955 İBRAHİM YILMAZ
16958 ERHAN PEKÇE
16960 DENİZ KÖTEN
16967 NAİL DİNÇER
16975 NİHAL COŞKUN
16977 ADNAN EKŞİOĞLU
16980 SEMRA YILMAZ
16981 CANBERK TANMAN
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16982 FİGEN KORAL BİNYILDIZ
16985 SEVİNÇ KESKİN
16986 DERYA DEĞER
16987 TANER KIRAL
16988 ALİ ÇOBAN
16990 MUSTAFA DUMAN
16992 YURDAGÜL EMANETOĞLU
16994 ZEYNEP DİDEM BARAN
16996 ASUMAN YÜKSEL
16998 AHMET BENLİ
16999 NİLAY MERDER
17003 ALİ HAKAN AKALIN
17005 İHSAN AKINCI
17006 ABDULVAHİT KAYA
17007 MEHMET ŞANVERDİ
17010 METİN SOLMAZ
17012 OSMAN YILDIZ
17014 PAKİZE ESİN TERZİOĞLU
17015 MEHMET ERHAN 
BAYOĞLU
17017 GÜLAY ALUÇLU
17019 BİROL BÜYÜK
17021 NURDAN ÖZ
17023 AHMET SERT
17024 İSMAİL ADNAN ÖNER

17025 NURTEN GÜNDÜZ
17026 AKİF KARAPINAR
17027 ŞERİFE ENGİN
17028 KEZBAN AYLİN 
KIBRISCIKLI
17030 TANJU TUNCA
17031 ERDEM TÜRKEKUL
17032 MEHMET SAİM DİKİCİ
17033 AHMET MUHTAR SITKI
17034 NACİT HAMİ OKTAY
17035 SEVGİ ÖZYURT
17036 SİBEL KARAKAŞ
17037 ÜMİT YILMAZ
17040 RIDVAN MUTLU
17043 YAKUP CÜNEYT ÖZENÇ
17045 MİHRİMAH ESRA AKSOY
17046 MUALLA ÖZTÜRK KARA
17047 AKİF ŞAHİN
17048 METİN FİLORİNALI
17051 YASEMİN SAĞIŞMAN
17052 METE EMRE
17053 LEVENT DANIŞMAN
17056 RABİA NURCAN ARIKAN
17057 SITKI CANSIZ
17058 AHMET ALİ BANZAROĞLU

17059 MEHMET TARLACI
17060 İHSAN CALBAN
17061 ZÜHAL TORÇUK ÇAKIRCA
17062 AYŞE ORHAN
17064 ARİF DÖNMEZ
17065 NURİ GİRGİN
17067 EMEL NESLİ
17068 CEVAT BOZBIYIK
17069 SEZAİ ARITÜRK
17070 YAŞAR PAMUK
17071 OSMAN SALİH
17072 AHMET EMİN ÖZKAN
17073 MUHAMMET EKSİLMEZ
17074 JALE ÖZÜBERK
17077 AYŞE ACAR YÜCEL
17078 NİHAL TÜFEK
17080 NİLGÜN ARAS
17081 ELVAN TÜRKER 
KARAGÜLLE
17082 BORA BAYOĞLU
17083 MURAT VANLIOĞLU
17084 NURAY AKTAŞ
17086 HÜSEYİN ÖZPEK
17087 FARUK GÖKKUŞ
17089 FİKRET TEZCAN
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17092 ALİ ÖZERDEN
17094 HASAN DOĞAN
17095 AİŞE NUR İSLAH
17096 REMZİ AYDIN
17097 ALİ İSTANBULLU
17100 AYNUR GENÇ
17103 İSMAİL BAYCAR
17104 HALUK DEMİRKILIÇ
17105 ATİKE YAVUZ
17106 SEVERAL BALLIKAYA 
ÇELİK
17109 SEMA BOZKURT
17110 ŞAYESTE YAPICI
17111 FATMA TOKER
17112 SELMA ÜNLÜ
17113 MEHMET FASİH ANŞİN
17118 AHMET LÜTFİ AKKUŞ
17121 MUZAFFER YILDIRIM
17122 ŞEVKİ TENGİZER
17123 ÖZLEM KARADABAN
17124 HATİCE ÖZÇAĞLAYAN
17127 BİRGÜL TİRİÇ
17129 MELTEM KARŞIYAKA
17130 FERİDE DİLEK HELVACI
17131 NURAN ARSLAN

17133 NURAY GÜLTEKİN
17135 TİJEN DİNÇER
17136 METE KANAT
17138 NURCAN YILDIZ KAYAN
17144 SÜLEYMAN VARZİKOĞLU
17145 ASLI AYDINÖZ
17146 GAYE PEKYALÇIN
17147 FATMA BAŞAR
17149 AKIN EKİCİ
17150 ASİYE DEMİR
17151 NİLGÜN MAMUS AGA
17153 EROL AYAN
17154 HASAN TOPALOĞLU
17155 SEVDA COŞKUN SONKAYA
17156 ŞERİFE ARZU ALAKENT
17157 ÖZLEN ÇIRPAN
17158 NİLGÜN MELİS DEMİRCİ
17159 NURCAN TURAN
17160 AYSEN YAVUZ
17162 SELMA UYGUÇ
17163 BERRİN KENDİR
17164 LEYLA YARDIMCI
17166 RÜŞTÜ DÖĞENCİ
17167 BURHAN KIZILGEDİK

17168 YALÇIN YAVUZ
17169 HÜSEYİN POLAT
17170 TİJEN AKKAYA
17171 ABDULLAH GÜRBÜZ
17173 FATMA YAVUZ SAYDAM
17174 ALİ YÜKSEL
17175 MERT VAN
17176 CAFER EROL BAYRAKDAR
17177 İSMET YILMAZ
17178 ORHAN GÜLGÜN
17179 ENDER TACAR
17180 MEHMET FATİH 
BÜYÜKYURT
17181 AYŞEGÜL KÖLGESİZ
17182 NEJLA GÖKMEN
17183 HÜLYA FAHRÜNÜSA TEKİN
17184 ATİLLA ÇETİNER
17187 İLHAN IŞIK
17189 HÜSEYİN DÜZ
17190 ÖZNUR TATAR
17191 MUHAMMET HANEFİ 
ÖZTÜRK
17192 NURİ İŞERİ
17193 FARUK GÖNENÇ
17194 YAŞAR ÖZTÜRK
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17195 SADİYE YAVUZ

17196 RECEP YÜCEL

17198 GÜL CEMİLE SARITUNÇ

17200 HÜSEM KORALAY

17203 FATMA NURHAN DEMİRER

17205 MEHMET SITKI DOĞU

17207 MEHMET ALİ ERSOY

17210 MEHMET RÜŞDÜ 
AYDEMİR

17211 BİLAL DAĞTEKİN

17214 HASİBE NAYIR

17218 MELİKE TİFTİK

17220 ŞİNASİ ÖZER

17221 PELİN TEZEREN

17223 CENGİZ YILDIZ

17227 HAYDAR ÜNAL

17228 BEYHAN ÖZDEMİR

17229 ATİLLA BAHÇIVAN

17230 AYLİN YABANOĞLU

17231 HAYRUNİSA TATLI

17232 HÜLYA CEYLAN

17233 YILDIRIM KARABEYOĞLU

17235 HÜSEYİN BİRBUDAK

17236 EMİNE MUSTAFAOĞLU

17237 HATİCE TEMİZKAN

17238 ŞAFAK KÖKÇÜ

17239 GÜLGÜN İLBEYİ

17242 ADNAN ASLAN

17244 ALAETTİN AKGÜN

17245 BİNNUR TANRIVERDİ

17246 İHSAN ŞAFAK BALTA

17247 NUR MUSA ERGİN

17248 ZAKİR SET

17250 HAVVA ARZU GÜVEN

17251 HATİCE DOĞAN

17255 SAMİ ERDAL

17259 EMİNE ŞİŞMAN VARDAR

17260 TUNCAY YILMAZ

17262 ALİ DEĞİRMENCİ

17265 BİNNAZ UZUN

17266 FAHRİ BİÇER

17267 YÜKSEL ÇELİK

17268 ÇİĞDEM HAŞİMOĞLU

17269 NAZAN YILMAZ

17270 SEVGİ CANGİR

17271 EMİN ATALAY

17272 HÜSEYİN FEHMİ 
HASANOĞLU

17274 MURAT ERKAN ERTINAZ

17277 SİNAN KILIÇ

17278 YÜKSEL EREN

17279 YAVUZ B.SEVENCAN

17280 SUPHİ ÖZLER

17281 DURSUN ALİ ORHAN

17282 AYŞE YEŞİM AYSELİ

17283 HATİCE GENÇ

17284 NERİMAN UYGUR

17285 MEHVEÇ FATMA ERKAN

17286 DİLEK MOSTUROĞLU

17287 SÜREYYA ORTAL

17288 YEŞİM DERE

17291 CEMAL GÖNÜL

17294 VEYSEL UÇUM

17295 CEM TOPSAKAL

17296 MEHMET ALİ BİLDİREN

17298 PERVİN TANSEL

17300 FATMA ÜLKÜ TURAN

17301 MEHMET FUAD AKÖMER

17302 HASAN ALPASLAN ÖZ

17303 SAVAŞ OKUTAN

17306 NACİ BİNAY

17308 BURHAN SÖNMEZ
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17309 OKAN BİNGÜL

17319 NURCAN KURTOĞLU

17321 NURTEN ÜRER

17322 ALİ ADNAN TURAN

17323 LEVENT DİLEK ALAN

17327 MELEK DOĞAN COŞKUN

17329 FAZIL ÇİFTÇİ

17331 HALİL TAŞKIRAN

17336 FATMA GÜL YOLCU

17340 DİLEK CENGİZ

17343 ALİ OSMAN YAYLI

17344 KADİR TINGIROĞLU

17346 FAZIL AHMET TAMER

17348 SİBEL SAYGIN

17350 İSMAİL ÖZTÜRK

17354 TURGAY GÜRCAN

17355 BERRİN İBRADI TOKMAK

17359 EMİNE EKSİLMEZ

17364 RUKİYE AKIN

17366 MUHAMMET ÖZER

17369 ABDULLAH DEĞİRMENCİ

17372 İSRAFİL ERARSLAN

17375 İSMAİL ERDEN

17377 FARUK SEZEN

17378 SEDAT BOZANOĞLU
17379 AHMET KILIÇ
17381 NURTEN CAMCIOĞLU 
ERYILMAZ
17382 SAYKUT YAŞAR
17383 ÇAĞLAYAN BAHADIR 
DÜLGERHAN
17384 YÜCEL PARLAK
17386 ŞÜKRÜ CANER
17387 MÜJDE OKUDAN
17391 ZEHRA TOMRİS ÖZKUL
17392 ŞEREFNUR ÖZSU
17393 HASAN HÜSEYİN 
BÜBERAL
17397 İSMAİL BERBERO
17402 SITKI CENGİZ ESİN
17406 CEMALETTİN BEKTAŞ
17407 KEREM KOÇ
17408 CEMİLE BÜRGE KUŞMAN
17409 NİLGÜN DENİZÖZ
17411 MURAT DEMİRCAN
17413 MUSTAFA YALÇINKAYA
17414 HÜSEYİN KADER
17416 BERATGÜL AYDIN
17417 MÜMİN ÖZEKEN

17418 NADİYE ACAR

17419 SUAT BUZ

17420 AHMET KÖKSAL

17422 MEHMET TOPKAYA

17423 NURDAN ARMAN

17425 FULYA ŞAHİN

17429 TURGAY MUTLU ŞİMAYLI

17430 SERAP KESKİN KİZİROĞLU

17431 HALİME KARATAŞ

17432 AHMET EFKAN

17433 ÖZLEM SUCUOĞLU

17434 KAYA MÜNİROĞLU

17435 NAZİF AKTAŞ

17436 HÜSNÜYE KIVRAK

17437 MEHMET SELİM 
OKÇUOĞLU

17438 R. KARAZEYBEK AÇIKEL

17439 ÖZGEN TAMUMAN

17444 DOĞAN SARGIN

17449 MUSTAFA YAŞAR SEKİN

17450 İBRAHİM GÜLLÜOĞLU

17452 YUSUF AYDIN

17453 İLHAN HELVACI

17457 GÜLKAN KAYAN
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17459 AHMET KARAYAZGAN
17461 ALİ ÇALIŞKAN
17462 KADER GÜLTEKİN
17464 BURÇİN ÖZDEMİR
17468 SÜLÜN SAMİ TEKİN
17469 BİRTAN GÖRMEZOĞLU
17470 ERKİN ÇIRALI
17471 HİCRAN ERDEM
17472 ERDAL FATİH ÇANAKÇİ
17473 AZİZ KAYNAK
17474 BAŞAR AY
17477 MEHMET CENGİZ
17481 AHMET BERKER
17482 ZİNNUR KAYA
17485 SELÇUK ÖZTEK
17488 ARİF GÖRÜNMEZ
17489 ZİYAETTİN ALİOĞLU
17491 FAHRETTİN OZAN
17492 ATİLLA HAZMAN
17493 CLAUDIA LUCE HATEM
17496 NURAY EKŞİ
17498 ABDULKADİR TURAN
17501 H.CANAN RAHVANCI
17503 MEHMET NARBAY

17504 ALİ ERCAN ÖTÜNÇTEMUR

17506 ONUR KORDEL

17507 GÜLŞEN NİŞİKLİ

17510 HASAN GÖLCEK

17511 AYTAÇ CANBAZER

17512 CEM BİLİR

17514 NURİDDİN DÖNMEZ

17519 ÖMER VARICI

17520 HASAN FECRİ KARADENİZ

17521 SÜLEYMAN ETLİK

17524 NURULLAH ÖZER

17525 NURTEN DEMİR EREN

17526 DURMUŞ TUNÇ

17527 ÇETİN ÖZDEMİR

17528 IŞIK UMUR

17533 EMİN ERDAL

17534 AHMET HİLMİ 
DURUDOĞAN

17535 HALİL İBRAHİM DÜLGER

17536 CAN ABACI

17538 ZEYNEP ATAY

17539 CANSEN KOLBÜKEN

17540 FERHAT DOĞAN

17541 ELİF KUNT

17542 YALÇIN YOLERİ

17543 ALİ SOYSÜREN

17544 ÜMRAN GÜN

17545 MEHMET TUFAN ÖĞÜZ

17546 AYŞE BİNGÜL BİNNUR 
DÜNDAR

17547 ŞEMİ LEVİ

17548 PERİHAN YILDIRIM

17549 HATİCE ÖZCAN

17550 BELGİN DÖNMEZ

17557 NEZİRE SELÇUK

17559 AYSEL TAN UZUNER

17560 MUSTAFA ÜÇDERE

17561 HÜSEYİN BURÇAK

17563 TURHAN KIZAR

17564 NAİL ELKOVAN

17566 MEDENİ YETİŞ

17567 SEYFETTİN ALOĞLU

17569 KAMİL ÜNAL

17570 RECEP BİÇER

17574 MUSTAFA GOLUOĞLU

17575 GÜVEN KARA

17576 AHMET YILMAZ

17577 NURCAN COŞKUN
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17582 ERKUT KIZILOCAK

17583 D.R. GALATALI ORAL

17584 KUTLUHAN BOZKURT

17585 NİLÜFER ERDOĞAN

17587 HÜLYA AKAY

17594 ÜMİT ORUNDAŞ

17595 KAYHAN AYDEMİR

17596 DURSUN ALİ TÜREN

17598 BURHAN DEMİR

17599 MUSTAFA ÜMİT GÜNEY

17602 SADİFE KARATAŞ KURAL

17607 ESRA YILDIZ NOMER

17608 ADEM GÖKTAŞ

17609 YAŞAR KÖMÜRCÜ

17610 FİLİZ BİLGİN

17612 SAADET TARAKÇI

17616 NURHAYAT KARADEMİR

17617 AYŞE AYDEMİR 
MEMİŞOĞLU

17637 İZZET HAMLE

17648 E. BAHADIR KÜÇÜKALİ

17681 BESER TAYHAN TEPE

17737 NECLA AKDAĞ

17799 F. ALANYURT AKBIYIK

17820 EDA TANDOĞDU

17941 VEYSEL KARANİ GÜMÜŞ

18004 ÖZLEM SAYIN

18047 HÜLYA BEBEK

18083 YAKUP LÜTFÜ KÜÇÜK

18102 AHMET AKKUŞ

18106 MEHMET KESKE

18339 PERİHAN ÖZDEMİR

18442 NİMET HACIBEKİROĞLU

18481 BANU NAİLE COŞAR 
DOĞAN

18548 AYŞE TERZİ

19377 AYŞEN GACAN GÜLBAĞ

19517 İSMAİL TARHAN
19575 DİLEK ATAY
19633 ZEHREDDİN ASLAN
19958 EDİP YILDIZ
20692 ALİ MURAT ODABAŞI
21009 TOLGA TÜZÜNER
21273 NACİ ÖZDEMİR
21462 FEYZİ ÇELİK
21470 İNANÇ DAKAD
21503 HATİCE GÜLAY DOĞAN
21894 ZEKAİ GENÇ
22087 MAKBULE ESİN 
DEMİRCİOĞLU
22185 GÜLİZAR TEKE ÇAĞLAYAN
22211 ÖMER KANTİK
22212 GÜLZEMİN EMRE SUNAR
22252 ŞADAN SARIKAYA 
ŞENOĞLU
22291 MEHMET BALLI
22804 BURAK İSMAİL OKAY
22822 PINAR ERGÜL BADDAL
23076 MUHARREM TURAN
23117 SEMA GÜREL ÖZYURT
23247 UMUR ÖZERSİN
23932 KENAN UYSAL
24248 SÜLEYMAN DİRİN
24545 FATMA ERDOĞAN
24587 HASAN KÖROĞLU
25668 DOĞAN AKKURT
26134 ARZU AKSAÇ
26769 ARZU ÖZLER
27034 GÜLCAN İLKKUTLU
27143 AHMET SEZAYİ ERSOY
27975 DERYA SÜMEROL
28346 MÜNEVVER İBANOĞLU
28382 ÖMER TUNGA YALIN 
DAMATOĞLU
28801 SÜLEYMAN TALAŞ

28911 MEHMET ZEKİ GÖZLEVELİ

29605 YILMAZ SUNAR

31406 ARZU ACIMAZ

32837 IŞIL TOKCAN TUÇ

32897 ÖZLEM EMİR

34422 SERDAR BEZEN

34442 MÜNİR TOPAL

34517 HÜSNİYE ÇİÇEKÇİOĞLU 
ANDRİNİ

35932 ÜLKÜ KORELİ

36147 ÖZLEM AYTEKİN

36370 SAMİ KARAHAN

36704 FATMA HANDAN 
GÜLSEVİLİR

37102 AYŞE ÖZKAN

37454 HASAN ŞİMŞEK

38048 YUSUF YAŞAR

38844 MERTAY KUĞAY

39058 ALİ KUVAKİ

39272 SEVGİ HAZAR

39633 ABDÜLKADİR IŞIK

41499 CEVDET ÖÇAL

41742 FATOŞ SERİN

44743 NASIF AYDIN DÖLEK

44860 AYTEN ÜNAL

45471 ERGUN YAVAŞ

45485 FATİH YALÇIN

46759 SALİH BAKIŞ

47923 FATMA ÖZÇELİK

50635 ABDULLAH NEBİOĞLU

52484 ARİF YILDIZ

52914 MURAT ERTEMLİ
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5 Nisan avukatlar Günü do-
layısıyla, İstanbul Barosu 
üyesi avukatların eserle-
rinden oluşan resim sergisi 

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sa-
rayı Atrium salonunda açıldı. 

Serginin açılışında konuşan Resim 
Kursu Kurucu Hocası Av. Muam-
mer Güngör, avukatların yalnız 
duruşmadan duruşmaya koşan 
insanlar olmadığını söyledi. Gün-
gör, her hukukçunun bir sanatçı 
olduğunu, özellikle avukatların 
konuşma sanatının ustaları oldu-
ğunu bildirdi.  Her insanın içinde, 
güzellikle ilgili sanatsal bir nüve 
bulunduğuna inandığını belirten 
Güngör, “Bütün amaç o nüvenin 
dışavurumunu sağlamak ve sanata 
katkıda bulunmaktır” dedi. Muam-
mer Güngör şöyle devam etti:  

“46 yıllık sanat hayatımda elde etti-
ğim bir şey varsa, özellikle sanatın 
güzel yolunu meslektaşlarıma aç-
mak için teşvikçi oldum. Her insanın 
bir hobisi vardır. Hobi insanı kuv-
vetli, sağlıklı ve mutlu yapar. “Bugün 
bundan sonraki hayatımızın ilk gü-
nüdür” sözüne inandığımdan hiçbir 

şey için asla geç değildir. 6 yıldır re-
sim kurslarını bu anlayışla ve baro-
muzun yönetiminin güçlü desteğiyle 
yürütüyoruz. Sergimizi izlediğinizde 
resim çalışması yapan yetenekli 
meslektaşlarımızın güzel eserlerini 
takdir edeceksiniz”.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Koca-
sakal, konuşmasının başında 60 
yıllık meslek hayatını geride bıra-
kan ve büyük bir azimle meslektaş-

AVUKATLARIN  
RESİM ÇALIŞMALARI SERGİLENDİ

larına yararlı olmaya çalışan üstat 
Muammer Güngör’e teşekkür etti-
ğini söyledi.  

5 Nisan Avukatlar Günü’nün öne-
mine değinen Kocasakal, “Bugün 
aslında bizlerin günü değil, anaya-
samızın 36. Maddesi uyarınca hak 
arama hürriyetine sahip her bir va-
tandaşın günüdür. Çünkü avukat 
hak arama hürriyetinin vasıtası ve 
teminatıdır. Avukatlık; üstadımızın 
da belirttiği gibi hakkı arama ve söz 
söyleme sanatıdır ve bunun yanında 
düz anlamda sanat da vardır” dedi. 

Resim çalışmalarına katılan ve 
üreten meslektaşlarla büyük bir 
gurur duyduğunu belirten Ümit 
Kocasakal, konuşmasını şu söz-
lerle tamamladı: “O anlamda onla-
ra ve onların yetişmesinde büyük 
pay sahibi olan üstadımıza bir kez 
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daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bu 
güzel eserlerin sergilenmesi ve mes-
lektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın 
görüşüne ulaşmasında bize mekânı 
tahsis eden başsavcımıza da şük-
ranlarımı sunuyorum”. 

Resim sergisinin açılışına İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi 
Salihoğlu, Başsavcı Vekili Hacı 
Hasan Bölükbaşı, Başsavcı Veki-
li Önder Yaman, İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Necmi 
Şimşek, Av. Sevgi Barutçu ve Av. 
Süreyya Turan, adliyede bulunan 
avukatlar, hâkim ve savcılar da ka-
tıldı. 
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Dün Ankara’da yaşanan te-
rör,  ülkemizin kalbine, mil-
letimizin birliğine yönelik 

alçakça bir saldırıdır. İstanbul Ba-
rosu olarak hayatını kaybeden tüm 
yurttaşlarımıza Allahtan rahmet, 
yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı 
yurttaşlarımıza acil şifalar temenni 
ediyoruz.

Bu terör, birlik ve beraberliğimi-
zin temellerine konan bombalarla 
gerçekleştirilmiştir. Ulus olarak 
terörün amaçladığı tuzaklara düş-
meden bu sorunu aşmasını bile-
ceğiz. Ülkemizin yakın tarihinde 
pek çok kez karşılaştığı bu türden 
eylemliliklerden sonuç bekleyenler 
hüsrana uğrayacaklardır. Türkiye, 
Ortadoğu bataklığına çekileme-
yecek kadar devlet geleneği olan, 
bu bataklılıktan etkilenmeyecek 
kadar da yurttaş bilinci olan bir ül-
kedir. Asla teröre alışmayacağız ve 
asla bu türden eylemlilikleri kanık-
samayacağız.

Son terör eylemleri için Ankara’nın 
seçilmesi, üzerinde önemle durul-
ması gereken ayrıksı bir tercihtir. 
İlk eylemin yeri ve hedefi ile o ey-

lemi gerçekleştirdiği anlaşılan DE-
AŞ’ın amaçladığı yaklaşım ile doğ-
rudan Türk Silahlı Kuvvetlerine yö-
nelik olduğu anlaşılan ikinci eylemi 
gerçekleştiren PKK/PYD ‘nin ama-
cı bizler için aynıdır. Bu kez hedef 
kitle olarak sivil ve korumasız yurt-
taşlarımızı seçen bu terör de aynı 
amaca yönelmiştir. Ancak, üzerin-
de durulması gereken husus, bu 
eylemler için Ankara’nın tam da 
ortasının hedeflenmiş olmasıdır. 
Bu, açıkça terörün “devlete” yönel-
mesi anlamına gelmektedir. Buna 
asla izin verilmemelidir. Bu uğur-
da yapılması gerekenlerin ivedilik-
le gerçekleştirilmesi yaşamsal bir 
öneme sahiptir.

Terörün önlenmesi ve tümüyle 
ortadan kaldırılmasının sadece iç 
güvenlik önlemleri ile olamayacağı, 
yanı başımızdaki otorite boşlukla-
rının doğurduğu sonuçların yeni 
baştan değerlendirilmesi gereke-
ceği, artık bütün açıklığı ile orta-
dadır. Bu vesile ile bütün siyasal 
partileri TBMM çatısı altında yeni 
bir strateji belirlemeye davet et-
mek zorunlu olmuştur. Bu denli 
alçak bir saldırı karşısında dahi bir 

BU TERÖRE ALIŞMAYACAĞIZ. BİZ 
TERÖRÜ KANIKSAMAYACAĞIZ.

BAŞARAMAYACAKSINIZ, 
BÖLEMEYECEKSİNİZ, KARDEŞ KAVGASI 

ÇIKARAMAYACAKSINIZ, 
AKITTIĞINIZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

araya gelemeyen “siyaset kurumu” 
kendi varlık nedenini sorgulatmak 
durumunda kalacaktır. Bu nedenle 
siyaset kurumu, hiç olmadığı kadar 
yeni bir bakışa muhtaçtır.

Türkiye’deki tüm sivil toplum ör-
gütleri, demokratik kitle örgütle-
ri ve tüm inisiyatifler, bu uğurda 
en küçük bir tereddüt taşımadan 
TBMM nezdinde siyasete katkı 
vermek konumundadırlar. Yaşa-
nan terörün Ortadoğu boyutu ile 
ilgili olarak uygulanan siyasetlerin 
tartışılacağı zaman dilimi, bugün 
değildir. Terörün lanetlenmesin-
de, ulus olarak ne denli birleşebilir 
ve ne denli kararlılıkla teröre kar-
şı durursak, o denli teröre yanıt 
vermiş olacağız. Şimdi birbirimize 
daha çok sarılacağımız ve ideolojik 
farklılıklarımızı bir yana bırakarak 
daha çok kenetleneceğimiz bir za-
man dilimindeyiz.

Hep birlikte kenetlenmeli ve hep 
birlikte lanetlemeliyiz. 

Alışmayacağız, kanıksamayacağız.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN BİLDİRİSİ

BASIN BİLDİRİSİ

Emperyalizmin emrinde ve güdü-
münde faaliyet gösteren bölücü 
terör örgütü dün yine vahşi yüzü-
nü gösterdi. Diyarbakır’ın merkez 
Bağlar ilçesinde polis servis ara-
cının geçişi sırasında teröristlerce 
düzenlenen bombalı saldırı sonu-
cunda 7 polisimiz şehit oldu, 13’ü 
polis 14’ü sivil olmak üzere 27 yurt-
taşımız yaralandı. Yine Mardin’in 
Nusaybin İlçesi’nde zırhlı araca 

düzenlenen bombalı saldırıda 2 
güvenlik görevlimiz şehit oldu, 6 
yurttaşımız yaralandı. Şehitlerimi-
ze Allahtan rahmet, yaralılarımıza 
şifa dilemekteyiz. Üzüntümüz ve 
öfkemiz büyüktür. Bu hain saldırı-
ları şiddetle lanetliyoruz. Halktan 
destek alamayan ve bu nedenle 
daha da azgınlaşan terör örgütü 
akıttığı kanda boğulacaktır.

 Teröristler, onların efendileri, dış 
ve iç destekçileri bilmelidir ki hiç 
bir şey Türkiye Cumhuriyetinin 
varlığını, ülkesinin milletiyle bö-
lünmez bütünlüğünü ortadan kal-
dıramayacak, birlik ve kardeşliğini 
zedeleyemeyecek, terörle mücade-
ledeki kararlılık ve azmini yeneme-
yecektir. 
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AVUKATA KARŞI KULLANILAN ŞİDDET, 
TERÖR BOYUTUNA ULAŞMIŞTIR

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN BİLDİRİSİ

30.03.2016 tarihinde İstanbul Ad-
liyesi (Çağlayan) önünde avukat-
lar, bir kez daha polis şiddetine 
maruz kaldı. Bu şiddet sonucu bir 
meslektaşımızın kemikleri kırılmış-
tır. Bu uygulama orantısız güç kul-
lanımı değil, doğrudan şiddettir. 
Üzerinde cübbelerinden başka hiç-
bir “güç” taşımayan ve avukat sıfatı 
taşıdıkları bilinen insanlara, sade-
ce “yer tartışmasından” kaynakla-
nan nedenle ve anlamsız bir inatla 
şiddet uygulanması, uygar ülkenin 
“polis uygulaması” değildir. 

 Bu ülkenin avukatları olarak, uğ-
radığımız polis şiddetinin ilk ol-
madığını ve daha bir süre son da 
olmayacağını biliyoruz. Aynı tür-
den polis şiddeti, daha bir kaç gün 
evvel yine aynı yerde bir kez daha 
sergilenmişti.  Avukatlara besle-
nen kin duygusunu yüreklerinde 
bir yük olarak taşımaya devam 
eden saldırganların, kamu göre-
vi “yapıyor görünmeleri”, ayrı bir 
utançtır. Güvenlik kaygılarını çok 

aşan boyuttaki saldırganlıklar, öz-
nesinde şiddet barındırmaktadır. 
Meslektaşımız Av. Zeycan Baycı, 
polis sıfatı taşıyan bir görevlinin 
sırtına tekmeyle defalarca vurması 
suretiyle yaralanmıştır.

Adliyenin sahibi konumunda bu-
lunan avukatların adliye önünde 
kemiklerinin kırılmasına varacak 
bir şiddetle karşılaşmaları, “adli-
ye” kavramının barındırdığı bütün 
tanımlamalara da ters düşen bir 
uygulamadır. Şiddete uğrayanla-
rın yargılandıkları bir kurumsallı-
ğın, bizzat kapısında şiddet barın-
dırmakta olması ve bu şiddeti de 
doğrudan avukatlara yöneltmesi, 
adliyenin kendisini sorgulamasını 
gerektiren bir noktaya ulaşılmış 
olduğunun kanıtıdır. Adliye kavra-
mının içeriği, bu uygulamaya ters-
tir. Kırılan meslektaşımızın kemik-
leri değil, hukukun kemikleridir.

Varılan bu olumsuz sonuç, İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığının ta-

kındığı ( ya da takınmadığı) tavırla 
yakından ilgilidir. Hiç kimse, İstan-
bul Barosunun, dönemin hassasi-
yeti gereği sergilediği sağduyulu 
ve soğukkanlı tutumunu farklı ve 
yanlış değerlendirmemelidir. Ge-
rekli durum ve zamanlarda, gerekli 
gördüğümüz tepkiyi vereceğimiz-
den kimsenin kuşkusu olmamalı-
dır. Aynı sorumluluk ve duyarlılığı 
herkesten beklemek de hakkımız-
dır.

Sebebi, saiki, algısı, anlayışı, yakla-
şımı, karşılığı ne olursa olsun, hiç-
bir biçimde haklılık yüklenemeye-
cek olan adliye önündeki bu tutu-
mun yanıtını, adliyenin içinde gör-
mek ve almak için talep açıyoruz.  
Şikayet hakkımızı kullanarak, bu 
şiddeti uygulayan “güvenlik güç-
leri”nin yargılanmasını, bir hukuk 
kurumu olarak takip etmeyi, sade-
ce meslektaşlarına sahip çıkma gü-
düsünün bir tezahürü olarak değil, 
adliye kavramına yüklediğimiz an-
lamın da gereği sayacağız. 

ŞEHİT SAVCIMIZ MEHMET SELİM KİRAZ’I  
SAYGIYLA ANIYORUZ 

Savcımız Mehmet Selim Kiraz, 
tam bir yıl evvel İstanbul Adli-
yesinde katledilmişti. 

Bir yıl önce, aslında hukuka ve 
adalete sıkılan kurşunlarla şe-
hit edilen meslektaşımızı, say-
gıyla anıyoruz.

Bu vesile ile teröre karşı ka-
rarlı tutumumuzu bir kez daha 
vurguluyoruz. Arkasına ama 
fakat gibi hiçbir ek koymadan, 
terörün lanetlenmesi gereğini, 
yaşadığımız hassas günlerin 
gereği sayıyoruz. 

Şehit Savcımızı bir yıl sonra 
anma ihtiyacımızın, teröre kar-

şı durarak beslediğimiz duy-
guların kökleşmesi açısından 
önemli olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu uğurda oluşturduğu-
muz bilincimiz, kararlı bir di-
rence dönüşmelidir.

Şehit Savcımız Mehmet Selim 
Kiraz’ı bu duygularla anmanın, 
test edilen kararlılığımızı taze-
lemek anlamına geldiğini bili-
yoruz.

Anısı önünde saygıyla eğiliyo-
ruz.

İSTANBUL BAROSU BAŞKAN-
LIĞI
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*  Egemenlik, hiç bir kişinin, züm-
renin, partinin değil,  kayıtsız 
şartsız milletindir.  (AY md.6/1)

* Egemenlik, seçimden, seçmen 
tercihinden, oy oranından, 
geçici bir yasama ve yürütme 
yetkisinden öte bir kavramdır. 
Egemenlik sadece seçimden se-
çime oy kullanmak değil, seçim-
le işbaşına getirilen siyasi ikti-
darı ve yürütmeyi denetlemeyi 
de içerir. Bunu da Türk Milleti 
adına bağımsız yargı yerine ge-
tirir. 

*  Millet, üst ve manevi bir topla-
mı ifade eder ve belirli bir par-
tiye oy veren seçmenden ibaret 
değildir. Bu açıdan milli irade 
bir bütündür ve bütün parti-
lerin toplamına verilen oydan 
oluşur. 

*  Türk Milleti, egemenliğini, Ana-
yasanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organları eliyle kullanır 
(AY md.6/2). Bu yetkili organ-
lar da sadece meclisten (yasa-
madan) ibaret olmayıp, yürüt-
me ve yargı da bu egemenliği 
kendi alanlarında millet adına 
kullanır. 

*  Yargı yetkisi, Türk Milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kulla-
nılır. (AY md. 9) 

*  Egemenliğin tek yansıma alanı 
yasama olmayıp, Türk milleti 
adına denetim yetkisine sahip 
olan yargı da millete ait bir ege-
menliği kullanır. 

*  Egemenliğin kullanılması, hiç 
bir surette hiçbir kişiye, zümre-
ye veya sınıfa bırakılamaz. (AY 
md. 6/3)

*  Kayıtsız şartsız millete ait olan 
egemenlik oy oranı ne olursa 
olsun hiç bir iktidara, partiye, 

kişiye devredilmez, sadece ge-
çici ve şartlı olarak kullanım 
yetkisi verilir.

*  Bu çerçevede hiç bir oy oranı, 
siyasi iktidara istediğini yap-
ma yetkisi vermez. Egemenli-
ğin millet adına geçici ve şartlı 
kullanılması, Anayasaya ve hu-
kuka uygun davranma zorunlu-
luğu ve Türk Milleti adına yargı 
yetkisini kullanan bağımsız yar-
gı tarafından denetlenmeyi ve 
bunu kabullenmeyi ifade eder. 

*  Türk Milleti adına yargı yetkisi-
ni kullanan yargının kararlarını 
tanımamak, Türk Milletini ve 
onun egemenliğini tanımamak 
anlamına gelmektedir.

*  İster seçim, isterse atama yo-
luyla gelsin her kişi ve organın 
meşruiyeti, Anayasaya ve hu-
kuka uyduğu oranda mevcut-
tur. Hiçbir kimse veya organ 
kaynağını Anayasadan alma-
yan bir devlet yetkisini kullana-
maz (AY md. 6/3)

* Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve diğer ku-
ruluş ve kişileri bağlar. (AY md. 
11)

*  Egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olması, emperyaliz-
min ve onun yerli işbirlikçileri-
nin Türk Milletinin geleceği ile 
ilgili bir karar verememesini, 
bu egemenliğin hilafet veya sal-
tanat ile de paylaşılmamasını, 
hiç bir güce, zümreye, kişiye de 
devredilmemesini ifade eder. 

*  Millet yerine “ümmeti” öne çı-
karanlar, “Türk” sözcüğünden 
rahatsızlık duyup kullanmak-
tan kaçınanlar, milleti çeşitli et-
nik ve başkaca kimliklere bölüp 
onun üzerinden tanımlayanlar 

ve milliyetçiliği “ayaklar altına” 
alanlar, gerçekte millete ve mil-
let egemenliğine düşmandırlar 
ve milleti kandırmaktadırlar. 

*  “Türk tipi” başkanlık adı altında 
yapılmak istenen, kayıtsız şart-
sız millete ait ve devredilemez 
olan egemenliğin gasp edilip 
milleten alınması, tek bir kişiye 
bağlanması, tek adam yöneti-
minin, modern padişahlığın ve 
Hilafetin Anayasal kılıfını oluş-
turma, Türk Milletinin adını ve 
varlığını ortadan kaldırma he-
ves ve girişiminden başka bir 
şey değildir. 

* Türk Milleti buna izin vermeye-
cek, milleti milletle kandıranla-
ra, tek adamlık özentilerine ge-
rekli cevabı verecektir.

Saltanattan Cumhuriyete geçe-
rek millet egemenliğinin, ulus 
devletin, çağdaş demokrasinin 
yolunu açan Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere silah 
arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi 
rahmet ve şükranla anıyoruz. 

Millet egemenliğinden rahatsız 
olanların 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramını kutlamak-
tan kaçınma nedenleri kamuoyu 
tarafından gayet iyi bilinmektedir. 

Türk halkı, saltanatın sultasından 
kurtardığı egemenliğini, postmo-
dern saltanat özenticilerine teslim 
etmeyecektir! 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ 
MİLLETİNDİR. ÖYLE DE KALA-
CAKTIR.

EGEMENLİĞİN SALTANATTAN MİLLETE GEÇİŞİNİ 
İFADE EDEN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN BİLDİRİSİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
ARTIK BOŞTUR “ESKİ” MECLİS BAŞKANI 
ŞEKLEN DE DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN BİLDİRİSİ

Laikliğin getirmeyi dü-
şündükleri  “yeni” ve 
“dindar” Anayasada ol-
maması gerektiği yönün-
de “fetva” veren TBMM 

“eski” Başkanının, temsil ettiği ma-
kamın ayırtına varamadığı ve işgal 
etmekte olduğu Atatürk’ün koltu-
ğunun ağırlığını kaldıramadığı gö-
rülmektedir. 

Çocuk istismarlarına, yolsuzluk-
lara, terör örgütü ile pazarlıklara 
ve şehitlere söyleyeceği bir sözü 
olmayanların, laiklikle ilgili yakla-
şımı, Cumhuriyet ve hukuk devleti 
alerjisinin dışsal reaksiyon ve dö-
küntüleridir. Kendisine hatırlat-
mak gerekir ki başkanlığını yaptığı 
bu meclis, Milli Mücadeleyi yap-
mış, hükümet etmiş, devrim ka-
nunlarını çıkarmış, modern ve laik 
bir devlet kurmuş, Medeni Kanu-
nu kabul etmiş Gazi bir meclistir.  

Eski Başkan bilmelidir ki TBMM 
Başkanlığı, MTTB yöneticiliğinden 
ve  “cemaat” önderliğinden çok 
farklıdır...

“Eski” Meclis Başkanı bu sözleriyle 
malumu ilan etmiş, “Darbe Ana-
yasası ile hesaplaşma” ve “Daha 
demokratik bir Türkiye” yalanla-
rının arka planını ortaya koymuş-
tur. Talep edilen yeni Anayasanın 
Cumhuriyetle, laik, demokratik hu-
kuk devletiyle, Atatürk Türkiye’siy-
le bir hesaplaşma ve ülkeyi bölüp 
parçalama projesi olduğunu da 
açık bir biçimde ilan etmiş, takke 
düşmüş kel görünmüştür. 

Dini, siyasi ve ticari çıkarların ba-
samağı, talan, yalan ve yolsuzluk-
ların örtüsü ve kalkanı kılanların 
dinle bir ilgisi olmadığı gibi, din-
darlıkla da bir ilişkisi bulunma-
maktadır. Söz konusu olan dindar-
lık değil, Cumhuriyete, Atatürk’e, 
çağdaş değerlere, hukuk devletine, 
Türk Milleti’ne kindarlıktan iba-
rettir. Devlet yönetmeyi kabile yö-

netmek zanneden, Türki-
ye’yi ziyarete gelen Suudi 
Kralı’nın ayağına giderek 
dizinin dibinde oturmayı 
dindarlık zannedenlerin 
bu yaklaşımı hiç şaşırtıcı 
değildir. Anlaşılan odur 
ki kendileri için demokra-
si tramvayından inmenin 
ve egemenliği milleten 
alıp belirli bir kişiye bağ-
lamanın zamanı gelmiş-
tir. 

Meclis “eski” başkanına, 
ettiği yemini hatırlatmayı 
artık gereksiz ve anlam-
sız görmekteyiz. Kendisi 
şeklen de derhal istifa et-
melidir!

Anayasalar arasında 
“Dindar” olan/olmayan şeklinde 
bir ayrım bulunmamaktadır. Bir 
anayasada önemli olan, çağdaş 
bir devlet yapılanmasını ifade ede-
cek şekilde insan haklarına daya-
lı hukuk devleti kurallarını içerip 
içermediğidir. Dindarlık insanlara 
özgüdür. Hukuk devletinin temel-
lerinden birisi olan laiklik, din ve 
vicdan özgürlüğünün teminatı ol-
duğu gibi, dinin, dince kutsal olan 
varlık ve kavramların ticarete ve si-
yasete alet edilmesini de önlemek-
tedir. Bu anlamda din tüccarları ve 
simsarlarının laikliğe düşman ol-
ması doğaldır. Eski Meclis Başkanı 
bilmelidir ki asıl kendilerini dinden 
“arındıran” lar, onu istismar edip 
siyasi çıkarları için kullananlardır. 
Laikliğe olan düşmanlıklarının bir 
nedeni de laikliğin, dinin istisma-
rına engel olmasıdır. Bu zihniyet, 
millete, milli değerlere, millet ege-
menliğine de düşmandır.  

Devlet ve meclis, bir siyasi parti-
nin “oyuncağı” olmadığı gibi, hiç 
bir siyasi parti bir ülkenin rejimi-
ni değiştiremez. Tüm bu yaşanan-
lar, Anayasalardaki değiştirilemez 
hükümlerin ne kadar gerekli ve 

isabetli olduğunu da bir kez daha 
göstermektedir. 

Demokrasi tramvayından inildik-
ten sonra girilen bu yol iyi bir yol 
değildir. Sonu karanlık ve hüsran-
dır. Nehirler tersine akıtılamaz ve 
Türkiye 94 yıl öncesine döndürü-
lemez. 

Köklü bir devlet geleneğine sahip 
olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk 
Milleti, 31 Mart’ın manevi mirasçı-
lığına soyunan kindar ve karanlık 
zihniyete asla teslim olmayacaktır. 
Atatürk ilkelerine dayalı laik de-
mokratik, üniter hukuk devletini 
kindar heveskarlar başta olmak 
üzere hiç kimsenin ortadan kaldı-
ramayacağı bilinmelidir. Mevcut 
anayasayı ilga ederek, ilk üç mad-
dede ifadesini bulan Cumhuriyetin 
niteliklerini ve laikliği ortadan kal-
dıracak yeni bir anayasanın yapıla-
mayacağını, bunun TCK 309.mad-
desinde düzenlenen ağır bir suç 
olduğunu herkes bilmeli, eylem ve 
söylemlerinin sonuçlarını iyi hesap 
etmelidir. 
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Av. Ekrem Erdal Üner; sadece bir Baro Yöne-
ticisi olmasının O’na olan minnet borcundan 
değil, emek verdiği meslek dünyasının kadir-
şinaslığını yansıtmasından da değil, binlerle 
anılacak avukatın üzerinde “hakkını” taşıyan 
bir avukat olduğu için “özel”di. İliklerine işlemiş 
tevazu,çoktan aşıp bitirdiği bir yaşam algısının 
doğasındaki görüntüye bürünmüştü. O neden-
le olsa gerek O’na en çok yakışanı SEM Yürüt-
me Kurulu Başkanlığı idi.

Bir avukat “daha” yetiştirme çabasının O’na 
kan-ter olan öyküsü, bıkmadan yaptığı açıkla-
malarına saklanmış inanç dolu içtihatlarını ya-
ratmıştı sanki... O’nun   kendi içtihatları vardı. 

Yaşamını onlar üzerine kurmuş, onlarla nefes 
almıştı. Anlatırken duyduğu heyecan, bir avu-
kat “daha” yetiştirmeye yeterdi.

O bir önderdi, çok şey öğrendiğimiz... Dostu, 
arkadaşı, kardeşi, öğrencisi olmanın yaşamaya 
dair yeni kopyalar alma olanağı verdiği birisiydi 
O...

Yarın upuzun yattığı yerde bize sorulacak 3 
kez: Hakkınızı helâl eder misiniz diye...

Mümkün olsa da diyebilsek ki, “Hakkını helal et 
Erdal Abi”...

Hakkını helâl et...

BARO BİR “ÖNDER” YİTİRDİ
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Av. Ekrem Erdal Üner; sadece bir Baro Yöne-
ticisi olmasının O’na olan minnet borcundan 
değil, emek verdiği meslek dünyasının kadir-
şinaslığını yansıtmasından da değil, binlerle 
anılacak avukatın üzerinde “hakkını” taşıyan 
bir avukat olduğu için “özel”di. İliklerine işlemiş 
tevazu,çoktan aşıp bitirdiği bir yaşam algısının 
doğasındaki görüntüye bürünmüştü. O neden-
le olsa gerek O’na en çok yakışanı SEM Yürüt-
me Kurulu Başkanlığı idi.

Bir avukat “daha” yetiştirme çabasının O’na 
kan-ter olan öyküsü, bıkmadan yaptığı açıkla-
malarına saklanmış inanç dolu içtihatlarını ya-
ratmıştı sanki... O’nun   kendi içtihatları vardı. 

Yaşamını onlar üzerine kurmuş, onlarla nefes 
almıştı. Anlatırken duyduğu heyecan, bir avu-
kat “daha” yetiştirmeye yeterdi.

O bir önderdi, çok şey öğrendiğimiz... Dostu, 
arkadaşı, kardeşi, öğrencisi olmanın yaşamaya 
dair yeni kopyalar alma olanağı verdiği birisiydi 
O...

Yarın upuzun yattığı yerde bize sorulacak 3 
kez: Hakkınızı helâl eder misiniz diye...

Mümkün olsa da diyebilsek ki, “Hakkını helal et 
Erdal Abi”...

Hakkını helâl et...

BARO BİR “ÖNDER” YİTİRDİ
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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1992-1994 yılları arasında İstanbul 
Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, 
1995-1996 yılları arasında Say-
manlık, 2006 - 2016 yılları arasın-
da ve halen Türkiye Barolar Birliği 
Delegeliği görevlerinde bulunan 
Baromuzun 7442 sicil sayısında 

kayıtlı Av. Ekrem Erdal Üner’i son 
yolculuğuna uğurladık. 

29 Mart 2016 Salı günü vefat eden 
meslektaşımız Üner için 30 Mart 
2016 Çarşamba günü saat 11.00’da 
İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 

önünde bir tören düzenlendi. Tö-
rende Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğ-
lu, Başkan yardımcıları Av. Berra 
Besler ve Av. Başar Yaltı, Başsav-
cılar Turan Çolakkadı ve Fehmi 
Tosun, İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyeleri Av. Necmi Şim-
şek, Av. Sevgi Barutçu, Av. Şahin 
Erol, Av. Cengiz Yaka, Av. Prof. 
Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, Av. 
Hasan Kılıç, İstanbul Anadolu Ad-
liyesinde görev yapan Hâkim, Baş-
savcı ve savcılar, avukatlar, Üner’in 
ailesi, yakınları ve dostları hazır 
bulundu.

Törende konuşan İstanbul Barosu 
Başkan yardımcısı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Erdal Üner’in çok özel 
ve önder bir insan olduğunu söy-
ledi. Durakoğlu şöyle devam etti: 
“Eski bir baro yöneticisi olması 
nedeniyle ona bir minnet borcu 
sergilemek nedeniyle değil, onun 
emek verdiği meslek dünyasına 
yaptığı katkılar nedeniyle de de-

ÖRNEK İNSAN  
AV. EKREM ERDAL ÜNER’İ  

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK
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ğil, onu belki de binlerce avukatın 
üzerinde bir ‘hakkı’nın olduğunu 
bilerek buradayız. Mesleğimiz 
açısından ona şükrün borçluyuz. 
Onun için Erdal Üner bizim için 
özel bir insandı. Bir avukat, bir 
avukat daha yetiştirmek Erdal 
bey için çok önemli bir çabaydı. 
O hepimize yeni şeyler öğretme-
ye çalışan bir insandı. Onun ken-
di içtihatları vardı, öyle yaşardı. 
Bugün burada bize sorulacak 3 
kez ‘hakkınızı helal eder misiniz?’ 
diye. Keşke mümkün olsa da di-

yebilsek ki, ‘Hakkını helal et Er-
dal Abi’. 

Durakoğlu konuşmasından sonra 
herkesi bir dakikalık saygı duru-
şuna davet etti. Daha sonra konu-
şan İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal özetle 
şöyle konuştu: “Henüz Cengiz Ka-
yıtmazer’in acısını üzerimizden 
atamadan başka bir acıyla sar-
sıldık. Aslında hepimiz farkında 
olmadan, sevdiklerimizin, değer 
verdiklerimizin ölümüyle par-
ça parça oluyoruz. Yavaş yavaş 

G
Ü

N
C

E
L

30

M
A

R
T

 N
İS

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

2



ölüyoruz. En sonunda da gerçek 
ölümle karşılaşıyoruz. Sevgi dün-
yamızdan şekli anlamda bir kişi 
daha eksildi ama bu mesleğe çok 
büyük katkıları olan bir insan 
anlattıklarıyla, yetiştirdikleriyle, 
mücadelesi ve hukukçu kimliğiyle 
yaşamaya devam edecektir. İs-
tanbul Barosu var olduğu sürece 
Erdal Abi gibi değerler yaşamaya 
devam edecektir. Arkadan ge-
len hukukçular onu yaşatmaya 
devam edecekler. İnşallah Erdal 
Abi, bize hakkını helal ediyordur. 
Ettiğine ve edeceğine de eminim. 
Erdal Abinin hukuk mücadelesi-
ni hiçbir zaman boyun eğmeden, 
hukuktan vazgeçmeden, hukuk 
devleti mücadelesini devam ettir-
mek bu ülke hukuk devleti olana 
kadar mücadeleyi hep beraber 
sürdüreceğiz”.

Cenaze töreninde konuşan Türki-
ye Barolar Birliği Başkan Yardımcı-
sı Av. Berra Besler, Erdal Üner’in 
cumhuriyet mücadelesinde, de-

mokrasi mücadelesinde her zaman 
önde gelen kişilerden biri olduğu-
nu, bunun yanı sıra iyi bir hukuk-
çu, ilkeli bir insan, çok iyi bir eş ve 
çok iyi bir baba olduğunu söyledi.  
Üner’in sevgiyi, şefkati hiçbir za-
man hiç kimseden, özellikle genç-
lerden esirgemeyen bir insan oldu-
ğunu belirten Besler, “Eğitime çok 
önem verirdi ve iyi insan, nitelikli 
hukukçu yetiştirmenin gayreti 
içindeydi” dedi.

İstanbul Barosu Türkiye Barolar 
Birliği Delegesi Av. Ali şen, Erdal 
Üner’i “demokrasi cephesinin ne-
feri” olarak niteledi. Üner’in de-
mokrat ve çağdaş bir kafa yapısına 
sahip olduğunu belirten Şen, 43 yıl 
onunla pek çok konuda birlikte ha-
reket ettiklerini, bazı konuları çok 
tartıştıklarını ama hiç kavga etme-
diklerini bildirdi. 

Kartal Hukukçular Derneği Başka-
nı Av. Mehmet Ümit Erdem, Erdal 
Üner’in iş hukukunun yaşayan en 
büyük çınarı olduğunu söyledi. 

Kartal Hukukçular Derneğinin te-
mel direği ve koruyucusu olduğu-
nu belirten Erdem, “Dernekteki 
genç avukatlara da staj eğitimle-
rine nasıl emek verdiyse, onların 
yetişmesi için de büyük gayret 
gösterdi. Erdal Abi insanlığı ile 
hukukçuluğuyla, insan sevgisiyle 
hepimize örnek oldu” dedi. 

Törende konuşan eşi Av. Emel 
Üner,  Erdal Üner’le meslektaş 
olarak iş davalarında çok yoğun 
mücadeleler verdiklerini, sadece 
iş davalarında değil, ülkemizdeki 
her türlü baskıya ve zulme karşı 
da mücadele verdiklerini söyledi. 
Emel Üner şöyle devam etti: “Er-
dal benim dava arkadaşımdı. Er-
dal’la bir bütün olarak yaşadık. 
Erdal ailesinden çok işini sevdi. 
Son nefesine kadar gençlerin iyi 
yetişmesi için çaba harcadı. Er-
dal bir torun sahibiydi. Şimdi kı-
zım ve torunum da onun yolun-
da gidecek ve Erdal’ın ideallerini 
gerçekleştirmeye çalışacaktır”. 

Yoğun duygular içinde konuşan 
Erdal Üner’in kızı Cemalfer Pe-
lin Altındağ, babasının çok iyi bir 
insan, çok iyi bir hukukçu ve çok 
iyi bir baba olduğunu belirtti ve 
“Onun kızı olmaktan onur duyu-
yorum. Benim için çok iyi bir ör-
nekti. Meslek yaşamımda ve ha-
yat mücadelemde rehberim ba-
bam olacaktır. Avukatlık ruhsatı 
aldığımı görmesini çok isterdim. 
Onun bir meslektaşı olarak ona 
layık olmaya çalışacağım” dedi.  

Dostlarının duygu yüklü konuşma-
larından sonra Erdal Üner’in cena-
zesi Kartal Merkez Camiinde öğle 
vakti kılınan cenaze namazından 
sonra Kartal Mezarlığında toprağa 
verildi. 
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Ege ve Marmara Bölgesi 
Genişletilmiş Baro Baş-
kanları toplantısı 05 Mart 
2016 Cumartesi günü Sa-

karya ve Kocaeli barolarının ev sa-
hipliğinde İzmit’te yapıldı. 

Ülke ve meslek sorunlarının görü-
şüldüğü toplantıdan sonra kamu-
oyunu bilgilendirmek amacıyla bir 
açıklama yayınlandı. 

Açıklama şöyle: 

“Ülkemizin, içinden geçtiği bu sı-
kıntılı ortamda her zamankinden 
fazla hukuka, hukuk güvenliğine, 
birlik ve beraberliğe, huzura, yurt-
ta ve cihanda sulh ilkesine ihtiyacı 
vardır. 

Hukuk devletinde tüm kişi ve ku-
rumların, işlemin temel meşruiyet 
kaynağı, Anayasa, Anayasa’ya ve 
hukuka saygı, Türk milleti adına 
karar veren yargının (bağımsız ve 
tarafsız olması kaydıyla) kararla-
rına uyulması ve saygı gösteril-
mesidir. Bu açıdan; Anayasa’ya ve 
anayasal bir kurum olan yargı ka-

EGE VE MARMARA BÖLGESİ BARO 
BAŞKANLARI TOPLANTISI İZMİT’TE 

YAPILDI

rarlarına en çok saygı göstermesi 
gereken makam da; 103. madde 
uyarınca Anayasa’ya ve huku-
ka uymaya ant içen ve yine 104. 
maddeye göre  “Anayasa’nın uygu-
lanmasını gözetmekle” görevli ve 
yükümlü Cumhurbaşkanlığı maka-
mıdır. Anayasanın 11. maddesine 
göre Anayasa hükümleri tüm kişi 
ve kuruluşları, bu arada bu maka-
mı da bağlamaktadır. 

Bu açıdan yetkili ve sorumlu tüm 
kişi ve kurumları Anayasa’ya, hu-
kuka, yargı kararlarına saygılı ol-
maya, yargıya emir vermek, tavsi-
ye ve telkinde bulunmak gibi fiil-
lerden kaçınarak Anayasa’nın 138. 
maddesine uygun davranmaya 
davet etmekteyiz. Her kişi ve ku-
rumun meşruiyeti, Anayasa’ya ve 
hukuka uyduğu oranda mevcuttur. 

Hep söyleye geldiğimiz gibi; avu-
katlar ve baroların pek çok mesleki 
sorunu olmasına karşın bunların 
hiçbirisi varlık sebebimiz olan hu-
kuk devleti ve yargı bağımsızlığın-
dan önemli değildir. Bununla bir-

likte; mesleki sorunlarımızın çözü-
mü yönünde kararlı mücadelemizi 
sürdüreceğimiz gibi, hukuk devleti 
ve yargı bağımsızlığı mücadelemiz-
den de vazgeçmeyeceğiz. Avukatın 
sorunu, esasen hak arama özgür-
lüğünü kullanan yurttaşların soru-
nudur. 

Terör hiçbir sorunun çözüm kay-
nağı olamayacağı gibi, bununla 
mücadele, hukuk devletinin ve de-
mokrasinin gereğidir. Bu açıdan; 
her türlü terörü şiddetle lanetli-
yoruz. Konum ve sıfatı ne olursa 
olsun, hiç kimsenin teröre destek 
vermek, onaylamak, mazur göster-
mek gibi bir hak ve yetkisi yoktur. 
Bununla birlikte; her durumda te-
rörle mücadelenin hukuk sınırları 
içinde yapılmasından asla vazge-
çilemez ve hiçbir kamu görevlisi-
nin hukukun dışına çıkmasına izin 
verilemez. Ayrıca, yurttaşların bu 
mücadeleden zarar görmemesi için 
azami dikkat ve özenin gösterilme-
si de hukuk devletinin bir gereği-
dir. 

Suçla mücadelede ve her türlü uy-
gulamada basın özgürlüğünün ve 
kamu yararı doğrultusunda ha-
reket eden “özgür basının”, ifade 
özgürlüğü ve toplumun bilgilenme 
hakkının, dolayısıyla demokrasi-
nin vazgeçilmez bir unsuru oldu-
ğu unutulmamalı ve bu husustaki 
Anayasal kurallara titizlikle uyul-
malıdır. 

Menfur ve alçakça bir saldırıda 
yitirdiğimiz, rahmetli Diyarbakır 
Baro Başkanımız Av. Tahir ELÇİ 
ile ilgili olarak yürütülen soruştur-
manın geldiği aşama, bu hususta 
kamuoyuna yansıyan bilgiler, et-
kin bir soruşturma yapılması hu-
susunda bizleri ciddi bir endişeye 
sevk etmektedir. Her kim olursa 
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olsun, Tahir ELÇİ’nin katledilmesi-
nin fail veya faillerinin bulunması 
devletin görevi olduğu gibi, hukuk 
güvenliğinin bir gereğidir. 

Tüm bu gelişmeler, ayrılıklardan zi-
yade ortak aidiyet duygusuna, birlik 
ve beraberliğe, bağımsız ve tarafsız 
yargı temelinde hukukun üstünlü-
ğü ve hukuk güvenliğine, toplumsal 
barışa her zamankinden çok ihtiyaç 
olduğunu göstermektedir. 

Barolar olarak bunun talepçisi, 
takipçisi, teminatı olmaya devam 
edeceğiz”. 

ANKARA BAROSU BAŞKANI 
Av. HAKAN CANDURAN 
ANTALYA BAROSU BAŞKANI

Av. ALPER TUNGA BACANLI
AYDIN BAROSU BAŞKANI 
Av. GÖKHAN BOZKURT 
BALIKESİR BAROSU GENEL SEK. 
Av. EROL KAYABAY
BİLECİK BAROSU BAŞKAN YRD. 
Av. HASAN ŞAHİN 
BURSA BAROSU BAŞKANI 
Av. EKREM DEMİRÖZ
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI 
Av. BÜLENT ŞARLAN  

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI 

Av. MÜJDAT İLHAN

EDİRNE BAROSU BAŞKANI 

Av. ÖZGÜR YILDIRIM

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI  
Av. ÜMİT KOCASAKAL

İZMİR BAROSU BAŞKANI 

Av. AYDIN ÖZCAN

KIRKLARELİ BAROSU.ÜYESİ 

Av. EMRAH ARSLAN

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI 

Av. SERTİF GÖKÇE

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI 

Av. AHMET ATAM

MANİSA BAROSU BAŞKANI 

Av. ALİ ARSLAN

MUĞLA BAROSU BAŞKANI 

Av. CUMHUR UZUN

SAKARYA BAROSU BAŞKANI

Av. ZAFER KAZAN  

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI 

Av. HURİYE ALTAY EROL

UŞAK BAROSU BAŞKANI 

Av. BAKİ KANTAR 

YALOVA BAROSU BAŞKANI   

Av. HAKAN GERGEROĞLU
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İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu, her yıl geleneksel ola-
rak verdiği Mahmut Esat 
Bozkurt Hukuk Ödülünün, 

bu yıl Türk hukukuna yaptığı kat-
kılardan dolayı Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Başkanı ve 
Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Aysel 
Çeklikel’e verilmesini kararlaştırdı. 

Ödül, 19 Ocak 2016 Salı günü saat 
13.00’da, Çağdaş Yaşamı Destekle 
Derneğinde düzenlenen törenle 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal tarafından, 
Prof. Dr. Çelikel’e sunuldu. Tören-
de, İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan, Av. Necmi Şimşek, Av. 
Sevgi Barutçu ve Av. Süreyya Tu-
ran da hazır bulundu. 

Törende konuşan İstanbul Baro-
su Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Ko-
casakal, Mahmut Esat Bozkurt’un 
toplumumuzda yeterince tanınma-
dığını, ona karşı bazı kesimlerin 
önyargılı davrandıklarını, aslında 

onun çok değerli bir hukukçu ol-
duğunu söyledi. Bozkurt hakkın-
daki ön yargılı eleştirilere katıl-
madıklarını, Bozkurt’un gerçek bir 
vatansever ve çok değerli bir hu-
kukçu olduğunu belirten Kocasa-
kal, “Bizim hukukçu olarak cumhu-
riyete ve Bozkurt’a karşı vazifemiz 
var. Bildiğimiz yolda yürüyecek ve 
Mahmut Esat Bozkurt ödülünü 
vermeye devam edeceğiz” dedi. 

Bu ödülün Türk hukukuna değer-
li hizmetleri geçmiş, iz bırakmış 
hukuk insanlarına verildiğini ha-
tırlatan Ümit Kocasakal, Baro Yö-
netim kurulunun, hem akademik 
anlamda, hem de diğer uğraşları 
anlamında Türk hukukuna katkıda 
bulunmuş ve Adalet Bakanlığı yap-
mış bir kişi olarak bu yılki ödülün 
Prof. Dr. Aysel Çelikel’e verilmesini 
kararlaştırdığını bildirdi. 

Ödülü kabul eden Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Aysel Çelikel de yaptığı konuş-
mada, “Cumhuriyetin ideologların-

dan olan, eski İktisat ve Adalet Ba-
kanı Mahmut Esat Bozkurt’un anı-
sı için düzenlenmiş bu ödüle beni 
layık gördüğü için İstanbul Baro-
su’nun değerli başkanı, öğrencim 
Ümit Kocasakal’a ve Baro Yönetim 
Kuruluna çok teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Bu ödülün kendisi için çok değerli 
olduğunu belirten Çelikel,  Atatürk 
devrimlerinin kadınlara sağlamış 
olduğu eşit yurttaşlık hakları çer-
çevesinde bilim yapma, öğretim 
üyesi olma olanağını kazanan bir 
kadın olarak büyük Atatürk’e ve 
Mahmut Esat Bozkurt’a şükran 
borçlu olduğunu söyledi. 

Çelikel şöyle devam etti: “Mahmut 
Esat Bozkurt büyük bir yurtsever, 
cumhuriyetin özelliklerini taşıyan 
bir kişidir. Aslen Kuşada’lı olan 
Bozkurt, İsviçre’de öğrenim görür-
ken, Anadolu’nun işgal edildiğini 
öğreniyor ve öğrenimini yarıda ke-
serek bazı arkadaşlarıyla birlikte 
yurda dönüyor. O arkadaşlarından 
biri olan Şükrü Saraçoğlu daha 
sonra başbakanlık yaptı. Mahmut 
Esat, Şükrü Saraçoğlu ile birlik-
te efe kıyafetleri giyerek Demirci 
Efeye intikal ediyor. Bir anlamda 
milli mücadeleye katılmış oluyor. O 
tarihte henüz Kuvay-ı Milliye oluş-
mamıştı”.

Kurtuluş savaşından sonra -henüz 
cumhuriyet ilan edilmemişken- 
Mahmut Esat Bozkurt’un İktisat 
Bakanı olarak İzmir İktisat Kongre-
sini düzenlediğini ve Türk ekonomi 
sisteminin belirlendiğini söyleyen 
Aysel Çelikel, onun Adalet Bakan-
lığı döneminde ise Türk toplumu 
için, kadınlar için yaptığı en önemli 
işin, çağdaş Medeni Kanunun yü-
rürlüğe sokulması olduğunu bildir-
di. 

Çelikel şöyle devam etti: “Bu olay 
Türk toplumuna –abartmış olmu-

MAHMUT ESAT BOZKURT HUKUK 
ÖDÜLÜ PROF. DR. AYSEL ÇELİKEL’E 

VERİLDİ
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yorum- uygarlık getirmiştir. 600 
yıldır şeriat hükümlerine göre yö-
netilmiş bir toplumu, kadınları, aile 
hukukunu ve miras hukukunu bir-
den bire eşit yurttaşlık temelinde 
çağdaş dünyanın parçası haline ge-
tirmiştir. Çok önemli bir şey daha 
var. Medeni Kanunun gerekçesini 
Mahmut Esat Bozkurt yazmıştır. 
Bu gerekçe –her ne kadar 2003’de 
yürürlüğe giren Medeni Kanuna 
aynen alınmadıysa da- 1926 tarih-
li Medeni Kanununda neden dini 
kuralların yerine laik kuralların ko-
nulduğunu anlatan çok önemli bir 
metindir. O gerekçedeki şu cüm-
leler çok önemlidir: Yasaları dine 
dayalı devletler kısa bir zaman 
sonra yurdun ve ulusun istekle-
rine karşı durmazlar. Çünkü din-
ler değişmez kuralları kapsarlar. 
Oysa yaşam yürür, gereksinimler 
hızla değişir. Din kuralları ilerleyen 
yaşam karşısında biçimden ve ölü 
sözcüklerden ileri bir değer taşıya-
mazlar. O günlerde bunları söyle-
mek çok zor bir şey. Bozkurt’u hem 
bir aktivist, hem de bir teorisyen 
olarak değerlendiriyorum”. 

G
Ü

N
C

E
L

35

M
A

R
T

 N
İS

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

2



SAYIN FİKRET ORMAN 
BEŞİKTAŞ JK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sayın Başkan,

Öncelikle ülkemizin köklü, geçmişten günümüze her dalda ülke sporuna ve spor kültürüne olağanüstü 
katkılarda bulunmuş seçkin bir camianın başkanı olarak selamlıyoruz. Görev sürenizde Beşiktaş JK’nın 
futbol başta olmak üzere sporun her dalında onurlu mazisine yeni zaferler ekleneceğine olan inancımızı 
ifade etmek isteriz.

Adını aldığı semtin insanıyla, mimarisiyle, sanatsal, kültürel, sosyolojik dokusuyla 100 yılı aşan bir sürece 
yayılan karşılıklı etkileşimle bütünleşen Beşiktaş JK’ya karşı gerek bireysel, gerekse kurumsal ilgimizi bu 
vesile ile bir kez daha ifade etmek isteriz.

Beşiktaş JK gibi köklü spor kulüplerimiz, sporun dışında da yurttaşlarımız açısından birleştirici, kaynaştı-
rıcı, ortak bir gelecek için bir arada olabilmenin kurumsal simgeleri olmaları açısından son derece önemli-
dirler.

Spor kulüplerimizin bir yönüyle kamusal nitelik taşıyan başta stadyumlar olmak üzere, fiziki mekânlarına 
verilen adlar, camianın dışında kalanlar açısından da ortak değerler, birleştirici simgeler olması açısından 
önem arz etmektedirler.

Bu anlamda Beşiktaş JK’nın unutulmaz maçlarına, sayısız şampiyonluklarına tanıklık etmiş İnönü Stad-
yumu’nun, kulübün daha iyi, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeniden inşasını da sevinçle 
karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 11 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan açılış yalnız Beşiktaş JK’nın değil, 
ülkemizin de çağdaş nitelikte bir stadyuma kavuşması olarak sevindiricidir.

Kurumların mekânlarının taşıdığı adlar aynı zamanda onların hafızalarıdır. O mekânların inşa edildiği dö-
nemde etkin görevlerde olan, katkıda bulunmuş, destek olmuş devlet adamlarının ve toplum liderlerinin 
adlarının bu mekânlar yenilenirken korunması, hem tarihe olan saygının gereği, hem de camianın bu gün-
lere ulaşmasında katkıda bulunmuş olanlara karşı bir kadirşinaslık örneği olacaktır.

Bu cümleden olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın Garp Cephesi Komutanı ismet Bey’in komutasındaki Türk 
Ordusu’nun işgalcilere karşı kazandığı İnönü Zaferi, Atatürk’ün tanımıyla; “Türk Milleti’nin makûs talihi-
nin de yenildiği yerdir.”

İnönü Muharebelerinin muzaffer komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı ismet İnö-
nü’nün adının yenilenen stadyumda muhafaza edileceğine olan inancımızın, sizin ve Beşiktaş camiasının 
bu konulardaki duyarlılığından kaynaklandığını özellikle vurgulamak isteriz.

Sayın Başkan, sizlerin şahsında Beşiktaş JK’ ya başarı dileklerimizi sunar, İstanbul’un iki köklü kurumunun 
önümüzdeki dönemde dostluk ve yakınlığını sürdürme çabası içinde olacağımızı ifade etmek isteriz.

Saygılarımla.

AV. DOÇ. DR. ÜMİT KOCASAKAL 
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

KURUMLARIN MEKÂNLARININ TAŞIDIĞI 
ADLAR AYNI ZAMANDA ONLARIN 

HAFIZALARIDIR

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Koca-
sakal, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Orman’a yazdığı mektupta, yenile-
me çalışmaları sona eren ve açılışı yapılacak olan 

stadyumun adının muhafaza edilmesi dileğinde bu-
lundu.  Kocasakal mektubunda şöyle dedi: 

“Kurumların mekânlarının taşıdığı adlar aynı za-
manda onların hafızalarıdır. O mekânların inşa 
edildiği dönemde etkin görevlerde olan, katkıda 

bulunmuş, destek olmuş devlet adamlarının ve top-
lum liderlerinin adlarının bu mekânlar yenilenirken 
korunması, hem tarihe olan saygının gereği, hem 
de camianın bu günlere ulaşmasında katkıda bu-
lunmuş olanlara karşı bir kadirşinaslık örneği ola-
caktır”.

İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal’ın BJK Yönetim 
Kurulu Başkanı Orman’a stadın açılışından önce 07 
Nisan 2016 tarihinde gönderdiği mektup şöyle:
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İstanbul Barosu İnsan Hak-
ları Merkezince Temel İnsan 
Hakları Uygulamaları Eğitim 
Sertifika Programı çerçeve-
sinde düzenlenen programın 

ikinci modülü, 12 Mart 2016 Cu-
martesi günü saat 9.30’da İstanbul 
Adalet Sarayı Seminer salonunda 
yapıldı. 

Sertifika programına kaydını yap-
tırmış tüm meslektaşlarımızın ka-
tılımıyla gerçekleşen eğitim büyük 
ilgi gördü. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sine bireysel başvuru hakkının ele 
alındığı 5 saat süren bu eğitimi ka-
tılımcıların dışındaki meslektaşla-
rımız da ilgiyle izledi.

AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 
EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim programında, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesine Bireysel 
Başvuru Hakkı, Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesinin etkili başvuru 
hakkını düzenleyen 13. Maddesi, 
hakları kötüye kullanma yasağını 
düzenleyen 17. Maddesi ve haklara 
getirilecek kısıtlamaların sınırlan-
dırılmasını düzenleyen 18. Madde-
si ele alındı. 

Programın açılış konuşmasını İs-
tanbul Barosu İnsan Hakları Mer-
kezi Başkanı Av. Bedia Ayşegül 
Tansen yaptı.

Eğitim programının bu bölümün-
de, İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi Avrupa Birliği ve Avrupa 
Sözleşmesi Yargılama Hukuku Bö-
lümü Öğretim Görevlisi ve Beykent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Görevlisi Av. Dr. Ali Pehli-
van ile İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi Avrupa Birliği ve İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi Yargı-
lama Hukuku Bölüm Başkanı Av. 
Metin Kırmızıtaş görev aldı. 

Beykent ve Kırmızıtaş, sunumların 
ardından katılımcıların sorularını 
da yanıtladılar. 
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DEPO, ANTREPO VE TAŞIMA 
SÖZLEŞMELERİ

İstanbul Barosu Lojistik ve 
Taşıma Hukuku Komisyonu, 
Lojistik Derneği (LODER) ve 
Galatasaray Üniversitesinin 

ortaklaşa düzenledikleri ’10. Kal-
kınma Planı Çerçevesinde lojistik 
Mevzuatı ve Çalışmaları, Depo, 
Antrepo ve Taşıma Sözleşmeleri’ 
konulu panel, 16 Mart 2016 Çar-
şamba günü saat 13.00’da Gala-
tasaray Üniversitesi Aydın Doğan 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Açılışta konuşan Lojistik Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyü-
közkan,  İstanbul Barosu ile daha 
önce verimli bir çalışma gerçek-
leştirdiklerini ve bugün gerçekleş-
tirilecek ortak etkinlikte taşıma-
cılık sözleşmeleri konusunun ele 
alınacağını söyledi. Konuşmasın-
da LODER’in tanıtımını ve yaptığı 
çalışmaları anlatan Büyüközkan, 
bu panelde yapılan konuşmalar 
sonunda alınacak çıkarımlarla LO-

DER’in standardizasyonuna yeni 
bir bakış açısı kazandırabileceğini 
ve belki oralarda da revizyonlara 
gidilebileceğini bildirdi. 

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşı-
ma Hukuku Komisyonu Üyesi Av. 
Nazlıgül Karaman da 10. Kalkın-
ma Planının, 2023 hedefleri doğ-
rultusunda önemli bir basamak 
olan planların daha etken kulla-
nımı için hazırlandığını söyledi. 
Lojistiğin de bu programların en 
önemlilerinden birisi olarak yerini 
aldığını belirten Karaman, 10. Kal-
kınma Planı çerçevesinde ticaretin 
geliştirilmesi, rekabetin artırılma-
sının temel amaç olarak belirlendi-
ğini, ulaştırma ve depolamanın da 
lojistiğin temelini oluşturduğunu 
bildirdi. 
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İki oturum halinde gerçekleştiri-
len panelin ilk oturumunu LODER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş yö-
netti. Panelin bu oturumunda üç 
konuşmacı söz aldı. İlk konuşmacı 
LODER Yönetim Kurulu Başkanı, 
Galatasaray Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gülçin Büyüköz-
kan, etkin kontrol yönetimi hak-
kında bilgi verdi.

İkinci konuşmacı TOFAŞ Tedarik 
Zinciri Tasarım Yöneticisi Özgür 
Doğan, TOFAŞ’ın Tedarik Zinciri 
Kontrat Yönetimini anlattı. 

Oturumun son konuşmacısı EKOL 
Lojistik Hukuk Direktörü Av. Zeh-
ra Sevingen Sağır, depo ve taşı-

macılık sözleşmelerinde cezai hü-
kümler ve sorumluluklar üzerinde 
durdu ve EKOL Lojistik uygulama-
larından örnekler verdi. 

Panelin ikinci oturumunu İstanbul 
Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku 
Komisyonu Üyesi Av. Burcu Ço-
tuksöken yönetti. 

Bu oturumun ilk konuşmacısı İs-
tanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Lojistik ve Taşıma Hukuku Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Türkay Özdemir, uluslararası 
taşımalarda varma yeri ve gümrük 
sahası sonrası taşımalar konusu 
üzerinde durdu.

İkinci konuşmacı İstanbul Barosu 
Lojistik ve Taşıma Hukuku Komis-
yonu Başkanı, İstanbul Üniversi-
tesi Ulaştırma ve Lojistik Fakülte-
si Öğretim Görevlisi Av. Egemen 
Gürsel Ankaralı, depo ve taşıma 
sözleşmelerinde riskler ve sigorta 
uygulamaları konusunu anlattı.

Panelin son konuşmacısı İstanbul 
Barosu lojistik ve Taşıma Hukuku 
Komisyonu Üyesi Av. Şenay Şi-
nikçi Yılmazlar da uluslararası ta-
şımalarda depo, antrepo işletmele-
rinin ifa yardımcısı olarak sorum-
luluğu konusu üzerinde durdu.

Oturum sonlarında soru-cevap bö-
lümü uygulandı. 
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Tüm Türkiye’de infi-
al uyandıran cinsel 
istismar davası, 20 
Nisan 2016 tarihin-
de Karaman Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde görüldü.  
Duruşmaya, İstanbul Baro-
su’nu temsilen Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanı Avukat Aşkın 
Topuzoğlu ve Çocuk Hakları 
Merkezi Sekreteri Avukat Sel-
min Cansu Demir katıldı.

Baroların kamu hizmeti yürüt-
mesinden doğan sorumluluğu 
doğrultusunda, çocuğun yük-
sek yararı ilkesini esas alan 
İstanbul Barosu Çocuk Hak-
ları Merkezi’nin; BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi ve diğer 
uluslararası ve ulusal mevzu-
at uyarınca, çocuk haklarının 
tanıtılması, korunması ve yay-
gınlaştırılması, çocuk hakları 
ihlali teşkil eden her tür eylem 
ve düzenlemenin izlenmesi, 
istismar ve ihmale uğrayan ço-
cuklara temsil dahil her türlü 
hukuki yardımın sağlanması 
amacına yönelik faaliyetleri 
kapsamında, sanığın dosya-
daki konumu ve eylemleri ne-
deniyle derinden yaralanan 
kamu vicdanının mahkemede 
temsil edilmesinin gereklili-
ğine olan inançtan, duruşma 
öncesinde davaya katılma ta-
lebinde bulunulmuştu.

Duruşmada, Baromuzun yanı 
sıra Türkiye Barolar Birliği, ka-
tılma talebinde bulunan diğer 
barolar, bazı sivil toplum ör-
gütlerinin de davaya müdahil-
liklerini kabul eden mahkeme; 
genel ahlak ve kamu güven-

liğini gerekçe göstererek du-
ruşmaların kapalı yapılmasına 
karar verdi. Milletvekillerinin 
duruşmayı izleme talepleri de 
kabul gördü.

Sanığın sorgusunun tamam-
lanmasının ardından dava-
ya katılma talebi kabul gören 
baroların tevsi-i tahkikat ta-
lepleri alınmadan dosya esas 
hakkında mütalaa için duruş-
ma savcısına verildi; müdahil 
avukatların ısrarlı itirazları ve 
CMK’nın uygulanmasını talep 
etmeleri, heyet tarafından dik-
kate alınmadı.

Mütalaadan sonra katılanlara 
teker teker söz verildi. Baro-
lar ve sivil toplum temsilcile-
ri, sanığın görev aldığı ve ço-
cukların barındıkları evlerden 
sorumlu olan Ensar Vakfı ve 
Kaimder’in davaya müdahil 
olarak kabul edilmelerine iti-
raz ederek, çocukların mağ-
duriyetinde asıl sorumluluğu 
olan bu kurumların temsilcile-
rinin sanık konumunda olması 
gerektiğini savundular. Çocuk-
lar için sunulan hizmetlerden 
sorumlu olan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın da suç 
işlediğini ve katılma talepleri-
nin reddedilmesini istediler. 
Bununla birlikte, Ensar Vak-
fı ve Kaimder temsilcileri ile 
Karaman Valisi ve ildeki diğer 
sorumlular hakkında soruş-
turmanın genişletilmesini de 
talep ettiler.

Baro temsilcileri tarafından, 
bu davada sanığın ceza alma-
sının tek başına çocukları ko-
rumaya hizmet edemeyeceği, 

bu nedenle Çocuk Koruma Ka-
nunu gereğince çocuklar hak-
kında koruyucu ve destekleyi-
ci tedbir kararları alınması için 
mahkemenin ihbar yükümlü-
lüğünün derhal yerine getiril-
mesi gerekliliği hatırlatıldı.

Mahkeme heyeti, baroların 
taleplerini reddederek, Çocuk 
Hakları Merkezi’nin yıllardır 
takip ettiği davalarda bir ilk 
olarak, davayı tek celsede bi-
tirdi ve sanığı toplamda 508 yıl 
3 ay hapis cezasına çarptırdı. 
Verilen bu karar, çocukların 
yaşadığı sistematik mağduri-
yetin tek bir sanığa yüklenme-
si ve geri kalan tüm sorumlu-
ların aklanması sonucunu do-
ğurmuş oldu.

Özetlemek gerekirse,

KARAMAN’DA, ADİL BİR 
YARGILAMA YOKTU.

KARAMAN’DA, ÇOCUK 
HAKLARI YOKTU.

KARAMAN’DA ADALET 
YOKTU..

İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi temsilcileri, gerek bu 
davanın mağduru olan çocuk-
lar gerekse istismar edilen tüm 
çocuklar için adalet mücadele-
sine devam edeceklerini,  ger-
çek faillerin yargılanarak ce-
zalandırılmaları ve çocukların 
göz göre göre istismar edilme-
yeceği günler için bu ve benzer 
davaları ısrarla takip edecekle-
rini beyan ettiler. 

İSTANBUL BAROSU,  
ÇOCUKLAR İÇİN ADALET 

MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK 
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Resmi kutlama törenlerinin 
iptal edildiği bir ortamda, 
çocuk haklarına çok özel 
bir önem veren İstanbul 

Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 21. 
Yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada ve 
Türkiye’de çocuk haklarının duru-
munu saptamak amacıyla özel bir 
kitapçık yayınladı. 
Çocuk Hakları Merkezi Başkanı 
Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu’nun 
konuya ilişkin sunuş yazısıyla baş-
layan kitapçıkta, Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
İstanbul Barosu adına çocuk istis-
marı davalarına müdahale taleple-
ri ile dünya’da ve Türkiye’de çocuk 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE  
ÇOCUK HAKLARI

Karaman’da bir vakıf gö-
nüllüsü öğretmen tara-
fından istismara maruz 
kalan çocuklarla ilgili açı-

lan dava ve basında çıkan haber-
ler, olayın vahametinin bilinenin 
ötesinde, uzun sürelere ve onlar-
ca çocuğun mağduriyetine neden 
olacak biçimde sürdüğünü göster-
mektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve Anayasa’da bulunan 
hükümler bu konuda devlete aza-
mi sorumluluk vermiştir. Kabul et-
mek gerekir ki, çocukların eğitim, 
barınma ve gelişimine dönük her 
türlü kurum ve kuruluş Bakanlık-
ların denetimi altındadır. 
Karaman’da yaşanan çocuk istis-
mar vakasında da, öncelikle devlet 
kurumlarının üzerine düşen görevi 
tam anlamıyla yerine getirmediğini 
kabul etmek gerekir. 
Bu kurumların açılışı, denetimi ve 
sorumlulukları tek elde toplanma-
lıdır. İzin ve denetim süreçlerinin 
farklı bakanlıklar tarafından ger-
çekleştirilmesi, sorumluluk meka-
nizmasını kolaylıkla bir başkasına 

yönlendirmeye neden olmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı, koordinasyon Bakanlığı olması 
sebebiyle yaşananların tümünden 
birinci derecede sorumludur. Özel-
likle bakıma muhtaç çocukların 
okul öncesi ve okul sonrası bakım, 
korunma ve gelişmelerine yönelik 
denetimler, hem kurum özellikle-
ri, hem kurum işletenleri, hem de 
kurum görevlilerinin denetiminde 
oldukça hassas olmayı gerektir-
mektedir.
Çocuklarla ilgili kurumların meslek 
örgütlerinin oluşturduğu bağımsız 
izleme heyetleriyle denetlenme-
si desteklenmelidir. Kurum çalı-
şanlarının ve gönüllülerinin hem 
mesleki eğitim hem de çocuklarla 
çalışma konusunda yeterliliklere 
sahip olduğunun denetlenmesi ge-
rekmektedir. Bilinmelidir ki, çocuk 
istismarı ile mücadelede önleme 
politikaları asıl çalışma alanı olma-
lıdır. 
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel 
Sömürü Ve İstismara Karşı Korun-
ması Sözleşmesi’ne göre; çocukla-
rın ilkokuldan başlayarak istismar 

risklerine ve kendilerini koruma 
yollarına ilişkin bilgi edinmeleri 
sağlanmalı, bilgi servisleri oluştu-
rarak çocukların ulaşabilecekleri 
yardım hatları hayata geçirilmeli, 
çocuklara dönük suç işleyen kişi-
lerin takibinin yapılarak yeniden 
çocuklara zarar vermelerinin en-
gellenmesi sağlanmalıdır.
Sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’nın kurumun başarılarını 
öne çıkararak yaptığı açıklamalar, 
çocukları korumaya hizmet etme-
yeceği gibi yaşananların üzerinin 
kapatılmasının da önünü açacak 
niteliktedir.  Bu konularda, kişi ve 
kurumları koruma refleksinden 
uzak, soruşturma ve inceleme yön-
temlerinin gerçekleşmesi sağlan-
malıdır.  Bu olayda da, hem kuru-
mun tamamı hem de bu kurumun 
denetiminden sorumlu olan kişile-
rin soruşturmaya tabii tutulması 
gerekir. Başta devlet yetkilileri 
olmak üzere, herkesin öncelikle 
koruması gereken, düşünce ve 
inançlarından bağımsız olarak 
herhangi bir ayrım yapmaksızın; 
çocuklardır.

ÇOCUK İSTİSMARINA GÖZ YUMULAMAZ
İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

BASIN BİLDİRİSİ

haklarının durumunu irdeleyen 
bilimsel ve hukuksal yazılar yer 
alıyor.

Kitapçık, başta Cumhurbaşkanlığı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığı, Komisyonlar ve Milletve-
killeri, Başbakanlık, Bakanlıklar, 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve 
Anayasa Mahkemesi ile Türkiye 
Barolar Birliği ve Barolar, İstanbul 
Valiliği, İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü, İstanbul’daki üniversite rek-
törlükleri ve dekanlıklar, İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet 
komisyonu ve çocuk hakları ile il-
gili STK’lara gönderildi. 
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İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezince düzenlenen ‘Mül-
teci Çocuklar’ konulu panel, 
18 Nisan 2016 Pazartesi günü 

saat 13.30’da İstanbul Adalet Sara-
yı Seminer Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Aşkın Yaşar Topu-
zoğlu, 23 Nisan’ın artık uluslarara-
sı boyutta kutlanan bir ulusal bay-
ram olduğunu belirti. Topuzoğlu, 
“Bu bayramda, çocukların kendi 
özgün yetenekleri doğrultusunda 
kullandıkları hakları ‘çok daha iyi 
nasıl kullanabiliri’ tartışmamız ge-
rekirken, biz bugün hala istismar 
edilen, zor durumda olan, risk al-
tında bulunan çocukların sorun-
larına çözüm bulmaya çalışıyoruz” 
dedi. 

Çocuk hakları bildirgesinde ve Ço-
cuk Yasasında yer alan hakları hiç-
bir zaman yerine getiremediklerini 
belirten Topuzoğlu, şöyle konuş-
tu: ”Onlara karşı sorumluyuz. Her 
zaman ‘çocuklar bizim geleceği-
mizdir’ diyoruz, ama biz onlara bu 
şekilde davranarak geleceğin kötü 
olmasına sebep oluyoruz. Aslında 
biz şöyle demeliyiz: “Biz onlara çok 

güzel bir gelecek hazırlamakla yü-
kümlüyüz”. 

Panelde mülteci çocuklar konusu-
nun ele alınacağını belirten Aşkın 
Yaşar Topuzoğlu, Birleşmiş Millet-
ler Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
me’de mülteci çocuklarla ilgili çok 
geniş koruma tedbirlerinin bulun-
duğunu ve BM Örgütünün sözleş-
meye taraf devletlere bir takım gö-
revler yüklediğini bildirdi. 

Daha sonra panelin ilk oturumuna 
geçildi. Bu oturumu Çocuk Hakla-
rı Merkezi Üyesi Av. Can Yavuz 

yönetti.  Oturumda konuşan Bilgi 
Üniversitesi Uluslararası İlişki-
ler Bölümünden Doç. Dr. Pınar 
Uyan, mülteci çocuklarının Türki-
ye’nin bir gerçeği haline geldiğini, 
Türkiye’nin sürekli göç alan ve göç 
veren ülke konumunda olduğunu, 
göçün olumlu yanlarını da dikkate 
alarak çalışmalar yapılması gerek-
tiğini söyledi. Yasalardan ve söz-
leşmelerden kaynaklanan hukuk-
sal hakların çocuk sorunlarının çö-
zümüne katkı sağladığını belirten 
Uyan, Suriye’den gelen 1,5 milyon 
dolayında mülteci çocuk bulundu-
ğunu, bunlardan %10’unun kamp-
larda yaşadığını, geri kalanının da 
şehirlere dağılmış olduğunu bildir-
di. 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nuray Ekşi, mülteci çocuklara iliş-
kin mevzuatla ilgili geniş bir çerçe-
ve çizdi. Çocuk Hakları Sözleşme-
sinde de belirtildiği gibi ‘çocuğun 
üstün yararı’ açısından değerlen-
dirmelerde bulunan Ekşi, herkesi 
mülteci sınıfına sokmanın doğru 
olmadığını, mültecilerin ‘Mülteci’, 
‘Şartlı Mülteci’, Geçici Korunan’ 
ve ‘Geçici İkincil Korunan” olarak 

MÜLTECİ ÇOCUKLAR
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gruplandırıldığını bildirdi.  Kav-
ramları doğru kullanmak gerekti-
ğine işaret eden Ekşi, Türkiye’de 3 
milyon mülteci bulunduğunu, tüm 
çocukların eğitime erişim olanağı-
nın bulunduğunu ve çocuklar için 
anadan babadan ayırmadan çö-
zümler bulunması gerektiğini bil-
dirdi.

Uluslararası Af Örgütü Mülteci 
Koordinatörü Volkan Görendağ, 
Geri Gönderme Merkezlerinin iş-
leyişi ve buralarda yaşananları ör-
nekleriyle anlattı. Af Örgütü olarak 
bu merkezlerde inceleme yapmak 
istediklerini ancak kendilerine izin 
verilmediğini belirten Görandağ, 
mültecilerin uzun süre kamu sağ-
lığı, kamu düzeni, kamu güvenli-
ği gerekçeleriyle Geri Gönderme 
Merkezlerinde tutulmalarının hak 
ihlali olduğunu, Avrupa Birliği dev-
letlerinin de bu durumu görmez-
den geldiklerini bildirdi. 

Panelin ikinci oturumunu Çocuk 
hakları Merkezi Başkan Yardımcı-
sı Av. Ayşenur Demirkale yönet-

ti. Bu oturumda konuşan Mülteci 
Hakları Merkezinden Av. Zeynep 
Dilara Berberoğlu, mülteciler 
hakkında ulusal ve uluslararası 
hukukta düzenlemeler ve mevcut 
uygulamada karşılaşılan sorunlar 
hakkında bilgi verdi.

İstanbul Barosu Üyesi Av. Sey-
han Ahşen Paksoy, gerek mülte-
ci sözleşmelerinde, gerekse çocuk 
yasalarında çok güzel hükümlerin 

bulunduğunu, sorunların çözümü 

için tedbirler yer aldığını, ancak 

uygulamada aksaklıklar doğduğu-

nu, yapılan uygulamaların deneti-

mi yapılmadığı için sorunların çö-

zümsüz kaldığını söyledi. 

Çocuk Hakları Merkezinden Av. 
Can yavuz, panelde yapılan ko-

nuşmaların kısa bir özetini yaptı 

ve sonuç bildirgesini sundu. 
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Çocuk Hakları Merkezi, Çocuk Ha-
pishaneleri Çalışma Grubu üyesi 
avukatlar; 23 Nisan’ın özgürlüğün-
den yoksun bırakılan çocukların 
da bayramı olduğunu hatırlatmak 
ve bayramı çocuklarla birlikte kut-
lamak için Maltepe Çocuk ve Genç-
lik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
etkinlikler gerçekleştirdi

Etkinliklere Çocuk Hakları Mer-
kez’inden Av. Ayşe DÖNMEZ, Av. 
Burcu UÇURAN, Av. Cem DEMİ-
RAYAK, Av. Gizem Atar, Av. Göz-
de ŞEN, Av. Neslihan AÇIKGÖZ, 
Av. Nurşah GÜMÜŞ, Av. Nükhet 
TAŞDELEN, Av. Özlem Akbulut 
Gün, Av. Tuğçe KABAOĞLU, Av. 
Şener TACİROĞLU, Stj. Av. Sena 
Gökçe TUTGUNER, Stj. Av. Yunus 
Emre ÇELEBİ ve ulaşım konusun-
da destek sağlayan Vahit YURT-
SEVER katıldı.

Etkinliklerde, 22 Nisan 2016 günü 
Uluslararası Plastik Sanatlar Der-
neği’nden ressamların da desteği 
ile 82 çocuk hayallerini tuvalle-
re döktü, 25 Nisan 2016 günü ise 
Çizgi Kukla Tiyatrosu tarafından 
Black Light tekniği ile sergilenen 
Bremen Mızıkacıları oyunu çocuk-
lardan büyük ilgi gördü. 

Çocuk Hakları Merkezi’nden ya-
pılan açıklamaya göre, etkinliğin 
amacının, 15 Nisan Dünya Sanat 

BAYRAMI, MAHPUS  
ÇOCUKLARLA KUTLADIK

Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
çocukları sanatla buluşturmak, 
çocukların yeteneklerini keşfetme-
lerine aracı olmak, çocuklara ken-
dilerini  ifade etme alanları yarat-
mak  ve mahpus çocukların varlığı-
nı 23 Nisan vesilesi ile bir kez daha 
hatırlatmak olduğu belirtildi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakla-
rı Merkezi  Çocuk Hapishaneleri 
Çalışma Grubu üyeleri, mahpus 
çocuklara hukuki yardım protoko-
lü çerçevesinde hapishanelerdeki 
düzenli çalışmalarını yürütürken, 
önemli günler aracılığıyla çocuk-

ların yanlarında olmaya da devam 
edeceklerini, çocuklarla birlikte 
oldukları bu 23 Nisan’ın kendi ço-
cuklukları dâhil yaşadıkları en gü-
zel bayram olduğunu ifade ettiler. 

Çocukların özgürlüklerinin ve gü-
venliklerinin üzerindeki haksız ve 
hukuksuz uygulamaların son bul-
ması dileğiyle, tüm çocukların 23 
Nisan’ı bir kez daha kutlu olsun!

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
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HUKUK FELSEFESİ YÖNÜNDEN 
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

İstanbul Barosu Hukuk Felsefe-
si ve sosyolojisi Komisyonunca 
düzenlenen ‘Hukuk Felsefesi Yö-
nünden Medeniyetler Çatışması’ 
konulu panel, 4 Mart 2016 Cuma 
günü saat 17.00’da İstanbul Baro-
su Kültür Merkezinde yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Şahin Erol, felsefenin bütün 
bilim dallarının temeli olduğunu, 
İstanbul Barosu’nun da felsefenin 
gerekliliğine inanan bir hukuk ku-
rumu olduğunu söyledi.  Avukatlık 
mesleğinin de felsefesiz icra edi-
lemeyeceğine inandığını belirten 
Erol, bu nedenle meslektaşlarımıza 
bir nebze de olsa bunun gereklili-
ğini bildirmek adına böyle etkinlik-
ler düzenlendiğini ve düzenlemeye 
de devam edeceklerini bildirdi.  

Panelde konuşan İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
Felsefesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Yasemin Işıktaç, medeniyetler ça-
tışması kavramının Samuel Hun-
tigton’ı anımsattığını, bir anlamda 
bu konunun, onun 90’lı yıllarda 
ortaya attığı bir konu olduğunu 
belirtti. Medeniyetler Çatışması 
aslında Huntingkton’un bir maka-
lesinin adı olduğunu, daha son-
ra makaleler bütününden oluşan 
kitabına da bu adı verdiğini kay-
deden Işıktaç, Huntington’ın ma-
kalesinde yer alan modernleşme, 
post modernin (modernlik ötesi)  
anlamı, post modernlikte ortalama 
insanın sistem dışına atılması gibi 
konular üzerinde durdu.  Hantin-
gton’un ülkeleri sınıflandırdığını 
da belirten Işıktaç, diğer ülke, yal-
nız ülke, merkez ülke, bölünmüş 
ülke ve kararsız ülke olarak sınıf-
landırılan ve bu sınıflamada yer 
alan ülkeler hakkında bilgi verdi.  
Huntington’ın Türkiye’yi kararsız 
ülkeler sınıfında değerlendirdiğini 
hatırlatan Işıktaç, bu sınıfta Rusya, 
Avustralya gibi ülkelerin de bulun-

duğunu ve bu ülkelerin Huntig-
ton’a göre bu sınıflamada yer alma 
gerekçelerine değindi. Işıktaç, 
Huntington’ın Kemalizm’le ilgili gö-
rüşleri de bulunduğunu belirtti ve 
özet olarak bu görüşler hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi 
ve Sosyolojisi Komisyonu Başkanı 
Av. Muazzez Çörtelek de Hun-
tington’ın 1997 yılında Türkiye’de 
SPK’da verdiği konferans üzerinde 
durdu. Çörtelek, “O konferanstaki 
görüşleri ile kitabındaki görüşlerin 
aşağı yukarı aynı, fakat konferan-
sında Türkiye’ye özgü ve bugün 
yaşadıklarımızın bir alt yapısını 
oluşturan görüşlere daha fazla yer 
verdiğini bildirdi.  Çörtelek, konfe-
ransında Kemalizm’e fazla yüklen-
mediğini, Türkiye’yi ‘Köprü Ülke’ 
tanımına alarak başka bir yere 
oturttuğunu belirtti ve makaleden 
alıntılar yaptı.
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İstanbul Barosu ve İstanbul 
Tahkim Merkezince düzenle-
nen “Ulusal ve Uluslararası 

Tahkim Mevzuatı ve Örnek Ülke 
İncelemesi’ konulu panel, 19 Mart 
2016 Cumartesi günü saat 9.30’da 
Galatasaray Üniversitesi Aydın Do-
ğan Konferans Salonunda yapıldı. 

ISTAC Tahkim Kurulları adına 
Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul 
Barosu Finans Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Ece Ildır ve İstanbul 
Barosu Finans Hukuku Yürütme 
Komitesi adına program Koordi-
natörü Av. Ayça Aktolga Öztürk, 
açılışta yaptıkları konuşmalarda, 
tahkim, Tahkim Kurulları, mevzuat 

ULUSAL VE ULUSLARARASI 
TAHKİM MEVZUATI

ve işleyiş hakkında bilgilendirme 
yaptılar. 

Panel iki oturum halinde gerçek-
leştirildi. İlk oturumu İstanbul Ba-
rosu Finans Hukuku Yürütme Ko-
mitesi Üyesi Av. Elif Ekinci yönet-
ti. Mevzuat ve örnek ülke incele-
melerinin ele alındığı bu oturumda 
Berrin Hikmet, tahkimin hukuksal 
konumu ve önemi üzerinde durdu. 
Yönetici Ortak Maciej Jamka ise 
örnek ülke incelemesi çerçevesin-
de Polonya’da tahkim ve uzlaşma 
konusunu anlattı. ISTAC Tahkim 
Kurulları Üyesi Prof. Dr. Ziya 
Akıncı ise tahkimde Türkiye örne-
ği üzerinde durdu.

Panelin ikinci oturumunu Prof. 
Dr. Hakan Pekcanıtez yönetti. 
Oturumunu aynı zamanda konuş-
macısı olan Pekcanıtez, ‘Türk Hu-
kukunda Tahkimin Yeri ve Rolü’ 
konulu bir sunum yaptı. Bu otu-
rumda konuşan Doç. Dr. Ali Yeşi-
lırmak, Türk ve yabancı tarafların 
katılımı ile tahkim uyuşmazlıkları, 
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı ise İs-
tanbul Ticaret Odası Tahkim Mer-
kezi’nin tahkim kuralları hakkında 
bilgi verdi. 

Oturum sonlarında soru-cevap bö-
lümü uygulandı, katımcılara birer 
Teşekkür Belgesi sunuldu.

M
E

S
LE

K
İ E

T
K

İN
Lİ

K
LE

R

46

M
A

R
T

 N
İS

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

2



15 MART DÜNYA  
TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ

15 Mart 1962 yılında dönemin ABD Başkanı John F Kennedy’nin Temsilciler 
Meclisinde yaptığı konuşmasında “Tüketici Hakları” kavramını kullanarak, 
tüketici haklarının yasal güvencelerle korunmasını istemiş olması nedeniy-
le ve Birleşmiş Milletlerin 1985 yılında aldığı bir kararla tüm dünyada 15 

Mart, Dünya Tüketici Hakları günü olarak kutlanıyor.  

Aynı yıl Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAME-
Sİ; temel gereksinmelerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, eko-
nomik çıkarların korunması hakkı, bilgilendirme hakkı, eğitilme hakkı, tazmin edilme hak-
kı, temsil edilme hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olmak üzere tüketicinin 8 temel 
hakkını içermekteydi. 

Ülkemizde ise, 1995 yılında “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile ilk 
özel düzenleme hukuk sistemimize girmiş, 2003 yılında 4822 sayılı kanunla oldukça esas-
lı değişikliklere uğramış ve nihayet 2014 Mayıs’ta yürürlüğe giren “6502 Sayılı Yasa” ile 
Tüketici Hukuku’nun uygulama alanı büyük ölçüde genişlemiştir.

Türk Tüketici Hukuku uygulamasında, toplumun her kesiminden yurttaşın kolayca ve 
harç ödemeksizin faydalanabileceği Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ile 
birlikte, dengenin profesyonel satıcı ve sağlayıcılar lehine bozuk olduğu piyasalarda den-
geyi kurmaya yönelik en etkili itici güç haline gelmiştir. 

Yine de bugüne dek -özellikle AB uyum çalışmaları kapsamında yapılan- düzenleme ve 
değişikliklerin yeterli olduğunu söylemek çok da mümkün değildir. Zira uygulamada Tü-
ketici Hakem Heyetlerinin üzerinde büyük bir yük bulunmakla birlikte, heyetlerin oluşum 
şekli bu yükün altından kalkmayı ciddi biçimde zorlaştırmaktadır. Hakem heyetlerinin 
-baro temsilcisi dışında-hukuk eğitimi almamış kişilerden oluşması, heyet üyelerine ve 
raportörlerine, alanları ile ilgili eğitimlerin verilmemesi gibi nedenler, adeta bir mahkeme 
gibi hareket etme kabiliyeti bulunan heyetleri, hukuku uygulamak konusunda nitelik ve 
niceliksel olarak çok zorlamaktadır.

Oysa, teknolojinin kazandığı ivme bizi her geçen gün daha karmaşık ilişkilerin içinden 
daha hızlı çözümler üretmeye zorlamaktadır. Üstelik bu arada, geçtiğimiz iki yüzyıl bo-
yunca sanayileşme nedeniyle ikinci plana attığımız doğayı ve insan sağlığını da korumak 
ve iyileştirmek zorundayız.

Bu bilinç ve amaçla çalışmalarımıza devam ederken, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gü-
nünüzü kutluyor, tüketicilerin kendilerini yok etmeden tükettikleri ve bilinçli birer tüketi-
ci olarak haklarını en üst seviyede koruyabildikleri, sağlıklı, mutlu ve adil günler diliyoruz. 
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İstanbul Barosu Tüketici Hak-
ları ve Rekabet Hukuku Mer-
kezi ve Kartal Belediyesince 15 
Mart Dünya Tüketici Hakları 

Günü nedeniyle düzenlenen ‘Tüke-
tici Hakları ve Hak Arama Yolları’ 
konulu panel, 15 Mart 2016 Salı 
günü saat 14.00’da Kartal Beledi-
yesi Hasan Ali Yücel Kültür Mer-
kezinde yapıldı.

Paneli İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Av. Aydeniz 
Alisbah Tuskan yönetti. Tüketici-
lerin temsil hakkının hakem heyet-
lerinde kullanıldığını belirten Tus-
kan, her tüketici hakem heyetinde 
bir baro temsilcisi avukatın da bu-
lunduğunu ve hakem heyetlerinde 
tüketici lehine kararlar verildiğini 
söyledi. 

Pek çok özel günler gibi günümüz-
de tüketici hakları gününü de layı-
kıyla kutlayamadıklarını kaydeden 
Aydeniz Alisbah Tuskan, “Hemen 
hemen her gün çeşitli terör olay-
ları yüzünden durmadan can 
kaybediyoruz ve şehitlerimiz var. 
Onun için içimiz acıyarak böyle 

TÜKETİCİ HAKLARI VE 
HAK ARAMA YOLLARI

bir günü kutlamak yerine bilinç-
lendirme çalışması yapıyoruz” 
dedi. 

İstanbul Barosu Tüketici Hakları 
ve Rekabet Hukuku Merkezi Baş-
kanı Av. Deniz Şeren, Dünya Tü-
keticiler Günü ile ilgili tarihsel ge-
lişim hakkında bilgi verdi. Şeren, 
aradan uzun yıllar geçmesine rağ-
men bugün dünyada tüketicilerin 

haklarına tam kavuştuklarını söy-
lemenin zor olduğunu söyledi. 

Mevzuatta tüketicinin bazı temel 
haklarının saptandığını ve bunlar 
üzerinde çalışmalar yapıldığını an-
latan Şeren bu hakları şöyle sıra-
ladı: ”Tüketicilerin temel gereksin-
melerinin karşılanması hakkı, sağ-
lık ve güvenliğin korunması hakkı, 
ekonomik çıkarların korunması 
hakkı, bilgilendirme hakkı, eğitilme 
hakkı, temsil edilme hakkı, sağlıklı 
bir çevrede yaşama hakkı’.

Deniz Şeren, “Son zamanlarda 
Türkiye’de en temel insan hakkı 
olan güvenlik hakkının bir türlü 
sağlanamadığını görüyoruz ve 
büyük bir üzüntü içinde yaşıyo-
ruz” dedi. 

İstanbul Barosu Tüketici Hakları 
ve Rekabet Hukuku Merkezi Genel 
Sekreteri Av. Şevda Şensoy, tüke-
tici haklarının ilk kez 1960’larda 
Amerika’da dile getirildiğini, ken-
disinin bu hakkı ‘Tüketicinin A’sı 
vahşi kapitalizmin babası’ şeklin-
de tanımladığını söyledi. 
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Tüketici hakları ve mevzuatının 
Türkiye’ye ilk kez 1977 yılında 4077 
sayılı kanunla yansıdığını belirten 
Şensoy, yasada daha sonra yapılan 
değişikliklerde AB’ye uyum mevzu-
atının dikkate alındığını bildirdi.  
Yasada zamanla değişiklikler yapıl-
dığını, bu değişikliklerin en önem-
lisinin 2003 yılında 4822 sayılı ya-
sayla yapıldığını hatırlatan Şensoy,  
29 Mart 2014 tarihinde 6502 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesiyle de 
Türkiye’nin tüketici hakları konu-
sunda kapsamlı bir yasaya kavuş-
tuğunu kaydetti. 

Bu kanunun tüketici işlemi adı 
altında tüketicinin her türlü işle-
mini kapsamına aldığını belirten 
Şevda Şensoy,  konuşmasının son 
bölümünde, tüketici mahkemeleri, 
hakem heyetleri üzerinde durdu, 
ancak yasada alt yapı yetersizlikle-
ri bulunduğunu da belirtmek iste-
diğini söyledi. 

İstanbul Barosu Tüketici Hakları 
ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi, 
TÜKODER eski başkanı Av. Şükran 
Eroğlu, konuşmasının başında TÜ-
KODER’in tanıtımını yaptı ve çalış-
maları hakkında bilgi verdi. 

Ülkemizde tüketicilerin zor durum-
da olduğunu, herkesin bankalara 
borçlandığını belirten Eroğlu, tü-
keticilerin her geçen gün borçlarla 
boğuşurken, istatistiklere göre icra 
takiplerinin de arttığını söyledi. 
Böyle bir ortamda tüketici hakla-
rının ne oranda korunduğunu tah-
min etmenin zor olmadığını belir-

ten Eroğlu,  tüketicinin temel hak-
ları bulunduğuna değinerek şöyle 
konuştu: ”Bilgilendirme hakkına 
baktığımız zaman, gerçekten bil-
gilendiriliyoruz ama yanlış bilgi-
lendiriliyoruz. Bilgiler yanıltıcı ve 
aldatıcı. Eğitime gelince, sanıyo-
rum bu konuda konuşmağa hiç 
gerek yok. Eğitim içler acısı bir 
durumda. Tazminatlara gelince, 
bu konuda hâkimler kendileri de 
tüketici olduğu halde tüketici le-
hine karar vermekte zorlanıyor-
lar.  Temsil edilme hakkımız var, 
bizi her yere çağırıyorlar, ancak 
sözlerimizi hiç dinlemiyorlar. 
Sağlık ve çevre hakkı var, ancak 
burada da sorunlar yaşanıyor. 
HES’lerle doğa tahrip ediliyor, 
sağlıklı çevre yok ediliyor”. 

Kanunda da yazılı temel hakların 
çok güzel olduğuna vurgu yapan 

Şükran Eroğlu, ancak uygulanan 
gerçeklerle yasa hükümlerinin 
bir türlü örtüşmediğini söyledi. 
Eroğlu, “Bizim ülkemizde kafala-
rın gerçekten insani, gerçekten 
demokratik, gerçekten insana 
yönelik yatırım yapacak şekil-
de şekillenmesi gerekiyor” dedi. 
Eroğlu, Anayasamızın 170. Mad-
desi ile devlete tüketicileri koru-
ma ve tüketiciyi koyucu girişimleri 
teşvik etmek görevi verildiği halde 
devletten bu güne kadar hiçbir teş-
vik görmediklerini bildirdi. Eroğlu 
konuşmasının kalan bölümünde 
6502 sayılı kanunda yer alan hü-
kümlerle ilgili bilgilendirme yaptı. 

Konuşmaların tamamlanması üze-
rine soru-cevap bölümü uygulan-
dı. Kartal Belediyesi Başkanı Op. 
Dr. Altınok Öz, kapanış konuşma-
sında şöyle dedi: “Her şeyi bilmek 
zorunda değilsiniz, sadece hangi 
bilgiye nasıl ulaşılır, onu bilmek 
zorundasınız. Kartal Belediyesi 
olarak tüketicilerle ilgili 41 say-
falık bir sözleşme hazırladık. Bu-
nun en ileri sözleşme olduğuna 
inanıyoruz. Daha ileri haklar öne 
sürülürse, onları da sözleşmeye 
eklemeye hazırız. Bu sözleşmeyi 
internet sitemize koyduk. Her-
kes ne gibi hakları olduğunu, bu 
hakları nasıl kullanacağını ora-
da kolaylıkla görebilir”. 

Öz, konuşmasını tamamladıktan 
sonra katılımcılara birer plaket 
sundu.
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MEDYA YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDE 
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

İstanbul Barosu Basın ve İle-
tişim Komisyonu ile Beykent 
Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinin ortaklaşa düzenledikleri 

‘Medya (yazılı, görsel ve internet) 
yoluyla İşlenen Fiillerde Hukuki 
ve Cezai Sorumluluk’ konulu pa-
nel, 27 Nisan 2016 Çarşamba günü 
saat 10.00’da Beykent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Âdem Çelik Kon-
ferans Salonunda yapıldı. 

Açılışta konuşan Beykent Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ercan Akyiğit, Medya 
imkânlarını kullanmanın modern, 
demokratik toplumların vazgeçil-
mezlerinden olduğunu söyledi.  

Her bir bireyin ulusal ve ulusla-
rarası alanda olandan bitenden 
haberdar olmasının, bilgi edinme 
bakımından da temel bir hak oldu-
ğunu göz ardı etmemek gerektiğini 
belirten Akyiğit, çeşitli uluslararası 
düzenlemelerde, yargı kararların-
da, basın özgürlüğünün temel bir 
insan hakkı veya temel bir özgür-
lük olarak kabul görüldüğünü bil-
dirdi. 

Bu temel hak ve özgürlüğün sınır-
sız olması ya da ne ölçüde sınırla-
nabileceği konusunda ciddi sorun-
larla karşı karşıya bulunulduğunu 
hatırlatan Akyiğit, “Anayasada 
basın ve ifade özgürlüğünün özü-
ne dokunmadan sınırlanabileceği 
yolunda hüküm bulunsa da maale-
sef ben kendimi bildim bileli basın 

özgürlüğünün tartışılır olduğuna 
tanık olmuşumdur” dedi. 

İstanbul Barosu Basın ve İletişim 
Hukuku Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Av. Cemilcan Akdoğan, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
sinin 10. Maddesi ile ifade özgür-
lüğünün en temel özgürlük olarak 
hüküm altına alındığını söyledi. 
Gelişen teknolojinin iletişim ola-
naklarını artırdığını ve ifade özgür-
lüğüne katkıda bulunduğunu be-
lirten Akdoğan, ancak bunun yanı 
sıra bu gelişmelerin yeni suçların 
oluşmasına zemin hazırladığını, 
medya yoluyla suç işleyen kişilerin 
hukuki ve cezai sorumluluklarının 
doğduğunu bildirdi. 

İfade özgürlüğü bağlamında basın 

özgürlüğünün çok önemli bir yere 
sahip olduğunun altını çizen Akdo-
ğan,  “Ancak kişilerin hak ve özgür-
lükleri ile basın özgürlüğü çatışma-
malı, bu anlamda gereken önlem-
ler alınmalıdır. İfade özgürlüğü, 
basın özgürlüğü, eleştiri hakkı gibi 
kavramlar ile bu kavramların, bu 
hakların kullanımı sırasında sınırın 
aşılarak bir sorumluluk doğması 
arasındaki çelişki çok iyi belirlen-
mesi gereken bir husustur” dedi.  

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Süreyya Turan da, de-
mokratik bir toplumda insanların 
haber alma ve öğrenme hakkının 
yerine getirilmesinde basının çok 
önemli olduğuna inandığını, bu 
nedenle basının özgür olması ve 
bu özgürlüğün yasal çerçevede ko-
runması gerektiğini söyledi. 

Nitekim Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin basın özgürlüğüne 
ilişkin pek çok kararı bulunduğu-
nu hatırlatan Turan, bu kararla-
rın Türkiye açısından bağlayıcı 
olduğunu bildirdi. Turan, “Özgür 
bir basın kamuoyu adına eleştiri 
ve denetim hakkını da kullanmak-
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tadır. Bu nedenle ülke yönetici-
lerinin, siyasetçilerinin basınının 
eleştirilerine karşı daha hoşgörülü 
olmaları gerekiyor” dedi. 

Av. Süreyya Turan’ın yönettiği ilk 
oturumda konuşan Marmara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Caner Yenidün-
ya, ceza hukuku açısından basın 
özgürlüğünü değerlendirdi. Basın 
özgürlüğünde hakkın kullanılma-
sının hukuka uygunluk sebepleri 
üzerinde duran Yenidünya, huku-
ka uygunluk ölçütlerini tek tek ele 
alarak açıklamalarda bulundu. 

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Serkan Köybaşı, basın özgür-
lüğünün halk ve demokrasi için 
gerekli olduğunu, “Aslında suç iş-
lediği iddiasıyla gözaltına alınan, 
tutuklanan gazeteciler değil halkın 
haber alma özgürlüğüdür” dedi. 

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Araştırma Görevlisi Tülay Ki-
tapçıoğlu da, Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi ile Anayasa Mahke-
mesinin basın özgürlüğüne ilişkin 
kararları üzerinde durdu ve bazı 
örnekler verdi. 

İkinci oturumu Beykent Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erol Cihan yö-
netti. Bu oturumda konuşan İs-
tanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ali kemal Yıldız,  medya yoluyla 
işlenen fiillerde cezai sorumluluk 
konusunu ele aldı. Yıldız konuşma-

sında, medyada işlenen suç türleri 
ve bunlara ilişkin cezai yaptırımlar 
üzerinde durdu.

İstanbul Barosu Basın ve İletişim 
Hukuku Komisyonu Yürütme Ku-
rulu Üyesi Av. Hazal Algan, salt 
ifade suçu kavramı, tanımı, çeşit-
leri ve özelliklerini ele aldı. Algan, 
TCK’da yapılan düzenlemelere 
göre, basın suçlarında hakaret, 
halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 
suçu ve suçluyu övme suçları hak-
kındaki yaptırımları anlattı. 

İstanbul Barosu Basın ve İletişim 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Erkan Sarıtaş, ‘ceza muhakeme-
sinin yürüyüşünde basın’ konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. Sarıtaş 
sunumunda, soruşturma konusu 
olan olay hakkında yayın yasağı, 
soruşturmanın gizliliği, açık ya da 
kapalı duruşmada yayın yasağı ve 

masumiyet karinesi konuları üze-
rinde durdu.

Panelin son oturumunu Beykent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Hul-
ki Cihan yönetti. Bu oturumda ko-
nuşan Beykent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Hülya Atlan, medya yoluyla iş-
lenen kişilik hakkı ihlallerinde ma-
nevi tazminatın belirlenmesi konu-
sunu anlattı.

İstanbul Barosu Basın ve İletişim 
Hukuku Komisyonu Genel Sekre-
teri Av. Kemal Bahriyeli, ‘İnternet 
medyası yoluyla kişilik haklarına 
saldırı ve özel hayatın gizliliğinin 
ihlali hallerinde hukuki korunma 
yolu olarak erişimin engellenmesi 
ve içeriğin kaldırılması’ konulu bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Oturumun son konuşmacısı İstan-
bul Barosu Basın ve İletişim Hu-
kuku Komisyonu Yürütme Kurulu 
Üyesi Av. Aslı Çalışkan da yazılı 
ve görsel medyada tekzip konusu-
nu anlattı. 
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TÜKETİCİ HUKUKUNDA GARANTİ 
SORUMLULUĞU

İstanbul Barosu Tüketici Hak-
ları ve Rekabet Hukuku Mer-
kezince düzenlenen Tüketici 
Hukuku Konferansları dizi-

sinin dördüncüsü 4 Mart 2016 
Cuma günü saat 13.00’da İstanbul 
Adalet Sarayı Seminer Salonunda 
yapıldı. 

Seminerin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Hasan Kılıç, meslektaş-
larımızın bilgi birikimini artırmak 
amacıyla düzenlenen bu tür semi-
nerlerin çok yarlı olduğuna inandı-
ğını söyledi. 

Toplantılar için zaman zaman 
mekân sorunları yaşandığını be-
lirten Kılıç, depreme dayanıksız 
olduğu için yıkılan ve yeniden ya-
pım çalışmaları devam eden Baro 
binasının yakında hizmete girme-
siyle mekân sorunu yaşanmayaca-
ğını bildirdi.  Kılıç, bu arada adliye 
binalarını iyi kullanmaya çalıştık-
larını, adliyelerde kurulan idari bi-
rimlerle meslektaşlarımıza hizmet 
vermeye devam edildiğini kaydetti. 

Açılış konuşmasından sonra Doç. 
Dr. M. Murat İnceoğlu, ‘Tüketici 

Hukukunda Garanti Sorumlu-
luğu’ konulu bir konferans verdi. 
İnceoğlu, garanti sorumluluğunu 
geniş bir çerçevede ele aldı. 

Garanti sorumluluğunu, ayıba kar-
şı hukuki sorumluluktan çok faz-
la ayırmanın mümkün olmadığını 
belirten İnceoğlu, konuşmasında 
ayıba karşı tekeffül sorumluluğu, 
zorunlu garanti yükümlülüğü, açık 
ayıp, kapalı ayıp kavramları, ticari 
satımlarda ayıp ve malın iade sü-

resi, tüketicinin ispat yükü ve ayı-
ba rağmen tüketicinin malı alması 
karşısında tekeffül sorumluluğu-
nun kalkması gibi konular üzerin-
de durdu. 

Tüketici Konferanslarının beşinci-
si 1 Nisan 2016 Cuma günü aynı 
saat ve yerde Yrd. Doç. Dr. Nil-
gün Başalp tarafından verilecek. 
Başalp’ın konusu: ”Vekâlet Sözleş-
melerinden Kaynaklanan Tüketici 
İhtilafları”. 
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İstanbul Barosu Enerji Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
‘Enerji Piyasalarında Son 
Düzenlemeler Çerçevesin-

de Üretici ve Tüketici Sorunları’ 
konulu panel, 13 Nisan 2016 Çar-
şamba günü saat 14.00’da İstanbul 
Adalet Sarayı Seminer Salonunda 
yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Necmi Şimşek, ülkemizin so-
runlarında önceliklerin çok hız-
lı değiştiğini, uzun süredir terör 
olaylarının ön plana çıktığını söy-
ledi. Şimşek, “Umuyorum terör 
olayları sona erer ve biz yine ülke 
sorunlarımızı tartışmaya devam 
ederiz” dedi. Şimşek, toplantıyı 
düzenleyenlere, değerli konuşma-
cılara ve katılımcılara teşekkür etti. 

Açılışta konuşan Enerji Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Aslı Ay-
dınöz, komisyon çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. Aydınöz, enerji 
piyasasını kapsamlı bir şekilde ele 
almak istediklerini ve konuyla ilgi-
li 4 panel düzenleyeceklerini bil-
dirdi. Aydınöz, Panelleri her hafta 
Çarşamba günleri saat 14.00’da 
İstanbul Adalet Sarayı Seminer Sa-
lonunda gerçekleşeceğini belirtti. 

ENERJİ PİYASLARINDA ÜRETİCİ VE 
TÜKETİCİ SORUNLARI-I

Aydınöz bugünkü panelde petrol 
ve doğalgaz piyasalarının masaya 
yatırılacağını hatırlattı. 

Panel oturumunu Av. Beril Doğan 
Berk yönetti. İlk sunumu Petrol 
Sanayi Derneği (PETDER) Genel 
Sekreteri Niyazi İler gerçekleş-
tirdi. Sunumunda sektörü tanıtıcı 
bilgiler vermek istediğini belirten 
İler, enerji sektörünün EPDK ve 
ilgili bakanlıklarla olan bağlantıla-
rını anlattı. Petrol Kanunu hakkın-
da bilgi veren Niyazi İler, konuş-
masında petrol ürünlerinde fiyat 
oluşumu ve etkenleri, sektör marjı 
ve karlılığı,  sektörün beklentileri 
konularında değerlendirmelerde 
bulundu. İler ayrıca, Türkiye ve 
dünyadaki enerji üretimlerine iliş-
kin istatistikî bilgiler verdi. 

Zorlu Enerji Doğalgaz Genel Mü-
dürü Fuat Celepçi de doğalgaz pi-
yasasındaki güncel düzenlemeler 
ve uygulamalara ilişkin bir sunum 
yaptı.  Konuşmasına doğalgazın 
tarihi ve doğalgazın özelliklerini 
anlatarak başlayan Celepçi, Dün-
yada ve Türkiye’de doğalgazla ilgili 
istatistikî bilgiler verdi. Enerji sek-
töründe 2035 yılına kadar fosil ya-
kıtların dünyaya egemen olacağını 
belirten Celepçi, alternatif enerji 
kaynakları üretimini artırmanın bu 
nedenle önem kazandığını söyledi. 
Türkiye’nin %35 dolayında ener-
ji açığı bulunduğunun altını çizen 
Celepçi, enerji ihtiyacının %75’inin 
ithalatla karşılandığını belirtti. Ce-
lepçi, 4646 sayılı Doğalgaz Kanu-
nu ile ilgili bilgilendirmede de bu-
lundu. 
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ENERJİ PİYASLARINDA ÜRETİCİ VE 
TÜKETİCİ SORUNLARI-II

İstanbul Barosu Enerji Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
‘Enerji Piyasalarında Son 
düzenlemeler Çerçevesin-

de Üretici ve Tüketici Sorunları’ 
konulu panel dizisinin ikincisi 20 
Nisan 2016 Çarşamba günü saat 
14.00’da İstanbul Adalet Sarayı Se-
miner Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Mehmet Durakoğlu, 1980’li yıllar-
da elektrik sektöründe başlayan 
yeniden yapılanma sürecinin pek 
çok kavramları hukukumuza kat-
tığını söyledi. 2001 yılında Elektrik 
Piyasası Düzenleme Kanunu yü-
rürlüğe girince enerji konusunun 
daha çok konuşulur duruma gel-
diğini belirten Durakoğlu,  “Bütün 
bunlar yeni süreçler de yarattı. 
Özellikle kamunun ağır yatırım-
lardan vazgeçiyor olması, lisanslı 
yeni alanların ayrılıyor olması, 
üretim, iletim, dağıtım, toptan 
satış, perakende satış, ithalat, 
ihracat kavramlarını ayrı ayrı 
değerlendiren bir tablo ortaya 
çıkanca bizim de bu süreçleri 

konuşmamız gereği ortaya çıktı” 
dedi. 

Bu anlamda enerji piyasasındaki 
gelişmelerin enine boyuna konu-
şulup tartışılması için dört otu-
rumdan oluşan bir paneller dizi-
sinin gerçekleştirilmesine karar 
verildiğini, bugün bu panellerin 
ikincisinin gerçekleştirildiğini kay-
deden Mehmet Durakoğlu, dört 

oturumda ele alınacak konularla il-
gili yararlı sonuçlar çıkacağını um-
duğunu, özellikle Yargıtay’ın ilgili 
dairelerine gidecek bazı mesajların 
önemli sonuçlar doğurabileceğine 
inandığını bildirdi. 

İstanbul Barosu Enerji Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Aslı Ay-
dınöz de konuşmasında Komis-
yon olarak sektördeki kuruluşları 
hukukçularla buluşturmak ve bir-
likte bir çalışma ortamı sağlamak 
için etkinlikler yaptıklarını söyledi. 
Enerji piyasası ile ilgili düzenlenen 
bundan önceki panelde petrol ve 
doğalgaz konusunun uzmanların-
ca ele alındığını belirten Aydınöz, 
bugünkü panelde ise elektrik piya-
sasının iki değerli uzman tarafın-
dan irdeleneceğini bildirdi. 

Daha sonra panel oturumuna ge-
çildi. Oturumu, Enerji Hukuku Ko-
misyonu Üyesi Av. Arif Nihat Alp-
soy yönetti. 

Elektrik Dağıtım şirketleri (EL-
DER) Hukuk Müşaviri Av. Şadi 
Büyükkeçeci, ‘Elektrik Piyasasın-
da Üretim ve Dağıtım Sorunları’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Konuşmasında 1900’lü yıllardan 
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günümüze elektrik sektöründeki 
gelişmeleri özetleyen Büyükkeçeci, 
piyasadaki özelleştirmelerin 2009 
yılında başladığını, 2013 yılında da 
tamamlandığını bildirdi. 

Özelleştirmelerde başlangıçta bazı 
sorunlar yaşandığını, çünkü dev-
letten alınan kadrolarla çalışmak 
zorunda kalındığını kaydeden Bü-
yükkeçeci, özelleştirmede mülki-
yet yine TEDAŞ’ta kalmak kaydıyla 
işletme hakkının 30 yıllığına özele 
geçtiğini söyledi. Bir süre sonra 
perakende sektörünün ayrıldığı-
na işaret eden Büyükkeçeci, “Biz 
burada dağıtımı, yani şebekeyi 
işletmeyi ele alacağız. Arızalara 
biz bakıyoruz, yeni tesislere biz 
bakıyoruz, yeni trafolar kuruyo-
ruz, yer altına biz alıyoruz. Tür-
kiye’de 21 dağıtım bölgesi var. 
Bunların hepsine EPDK 5 yıl için 
5 milyon TL yatırım öngördü. Da-

ğıtım şirketlerinin talebi 27 mil-
yon TL idi. Fakat tarife ve zam 
baskısı nedeniyle hükümet buna 
taraftar olmadı” dedi. 

Vatandaşın özelleştirmeyle birlikte 
büyük bir beklenti içersine girdiği-
ni hatırlatan Şadi Büyükkeçeci, an-
cak beklentilerin bir anda gerçek-
leşmediğini, işlerin alınan para ve 
yatırımlarla gerçekleştirildiğini, en 
çok da belediyelerle sıkıntı yaşan-
dığını, bir takım anlaşmazlıkların 
yargıya taşındığını, bunun da uzun 
zaman aldığını anlattı. 

Siemens Enerji Üretimi Direktörü 
Sinan Bubik de Enerji üretiminin 
mantığı ve kullanılan bazı kavram-
lar ve enerji türleri hakkında bilgi 
verdi.

Nükleer enerjiyi en temiz enerji 
olarak niteleyen Bubik, ancak bu 
enerji türünün de ciddi sakıncala-

rı bulunduğunu anlattı. Türkiye’de 
nükleer enerji dışında diğer enerji 
türlerinin hepsinin bulunduğunu 
belirten Sinan Bubik,  Türkiye’de 
şu anda 74 bin megavatlık kurulu 
bir güç olduğunu söyledi. Bubik 
şöyle devam etti: “Özelleştirmeler-
de kapasitenin %78’i özel işletme-
lerin eline geçti. Geçtiğimiz yıllarda 
büyümeye paralel ciddi anlamda 
enerji piyasasında yatırım oldu. 
Bu yatırımlar bilançoları şişirdi, 
yeni yatırım olanaklarını sıkıntıya 
soktu. Türkiye’nin önünde ener-
ji sektörü açısından en önemli 
soru budur. Son yıllarda büyüme 
oranlarının düşmesiyle ortalama 
75 bin megavatlık gücün 10 bin 
megavatlık arz fazlası bulundu-
ğunu biliyoruz. Bu da arz-talep 
dengesi açısından elektrik fiyat-
larının bir ölçüde düşmesi anla-
mına geliyor”. 
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İstanbul Barosu Enerji Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
‘Enerji Piyasalarında Son dü-
zenlemeler Çerçevesinde Üre-

tici ve Tüketici Sorunları’ konulu 
panelin üçüncüsü 27 Nisan 2016 
Çarşamba günü saat 14.00’da İs-
tanbul Adalet Sarayı Seminer Salo-
nunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Süreyya Turan, bir ülkenin 
kalkınmasında, büyümesinde ve 
uygarlaşmasında enerji konusu-
nun önemine değindi. Türkiye’nin 
enerji açığını alternatif enerji kay-
naklarından sağlanması gerektiği-
ne dikkat çeken Turan, enerji mev-
zuatında son yallarda yapılan de-
ğişikliklerin konun önemiyle bağ-
daşır olduğunu, üretici ve tüketici 
arasındaki sorunların da asgariye 
indirilmesi gerektiğini söyledi. 

Enerji Hukuku Komisyonu Başka-
nı Av. Aslı Aydınöz’ün yönettiği 
oturumda Demirer Holding Yöne-

ENERJİ PİYASLARINDA ÜRETİCİ VE 
TÜKETİCİ SORUNLARI-III

tim Kurulu Başkanı Erol Demirer, 
‘yenilenebilir enerji mevzuatı ve li-
sanssız elektrik üretimi’ konulu bir 
sunum gerçekleştirdi. Demirer su-
numunda, alternatif enerji kaynak-
ları açısından ülkemizin durumu 
ve bu kaynakların kullanılmasıyla 
ortaya çıkacak avantajları anlattı.

Kısa adı LİDER olan Lisanssız 
Elektrik Üretimi Derneğinden 
Mustafa Şevki Köker de son dü-
zenlemeler çerçevesinde lisanssız 
elektrik mevzuatı üzerinde durdu 
ve bu alanda karşılaşılan sorunla-
rın ve alınması gerekli önlemlerin 
neler olabileceğini anlattı. 
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İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezince düzenlenen ‘Sağ-
lık Hukukunda Sağlık Haber-
ciliği Uygulamaları’ konulu 

panel 19 Nisan 2016 Salı günü saat 
13.00’da İstanbul Adalet Sarayı 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Yönelim Kurulu Üyesi 
Av. Süreyya Turan, sağlıkla ilgili 
medyada yapılan haberlerin insan-
ları ya çok fazla paniğe ya da ümi-
de sevk ettiğini, bunun ruh sağlığı 

üzerinde önemli etkileri bulundu-
ğunu söyledi. Sağlık haberlerinin 
medyada yer alması konusunun 
çok önemli olduğunu vurgulayan 
Turan,  “Konunun bu panelde uz-
manları tarafından ayrıntılarıyla 
ele alınacağını, işin aslının nasıl 
olması gerektiğini hep birlikte öğ-
reneceğiz” dedi. Turan, bu anlam-
da toplantının başarılı geçeceğine 
inandığını söyledi. 

Av. Süreyya Turan’ın yönettiği 
ilk oturumda konuşan Gazete-

ci-Yazar-TV Programcısı, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Haluk Şahin, teknolo-
jinin arttığı, insan ömrünün daha 
da uzadığı ve sağlığın ticarileştiği 
bir ortamda sağlık haberciliğinin 
daha da önem kazandığını söyle-
di. Hukukun üstünlüğü olmayan, 
yargısı bağımsız olmayan bir ül-
kede bağımsız sağlık haberciliği 
beklemenin yersiz olduğuna işaret 
eden Şahin, bu etkenlere ilaç şir-
ketlerinin çok güçlenmiş oldukları 
da eklendiğinde bağımsız olmayan 
bir medyada sağlık haberciliğinin 
sağlıklı yapılabilmesinin mümkün 
olmadığını kaydetti. 

Hukukun işlemediği yerde etiğin 
de bunun gölgesinde kalacağı-
nı ifade eden Haluk Şahin, şöyle 
konuştu:  “Hukukun üstünlüğü-
nün olmadığı bir ülkede özgür ve 
bağımsız habercilik yapabilmek 
mümkün değildir. Bu kuşkusuz 
sağlık haberciliği için de geçerlidir. 
Hasta olan bizim sistemimizdir, 
bizim medyamızdır. Yapısal sorun-
lara ağırlık verelim. Ondan sonra 
belki, Türkiye için evrensel ölçüt-
lerin hangilerinin geçerli olduğu-
nu tartışmaya başlayabiliriz. Ama 
asıl sorun henüz o düzeyde değil. 
Günümüzde sorun, kimin hangi 
konuda haber yapacağına, nasıl 
haber yapacağına, gazetelerin mi, 
gazetecilerin mi, yoksa başkaları-
nın mı karar verdiği konusudur”. 

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Konseyi Üyesi Av. 
Başar Yaltı, Basın Konsey’nin ya-
pısı, işleyişi ve aldığı kararlara iliş-
kin bilgi verdi. Basın Konseyi’nin 
kendisine ulaşan talepleri 16 ilke 
doğrultusunda ele aldığını, karar-
larını YETKİSİZLİK, UYARI ve KI-
NAMA cezası biçiminde verdiğini, 
ancak bu cezaların bir yaptırımının 
bulunmadığını söyledi. 16 ilkenin 
halkın haber alma özgürlüğünü 
kullanması için kabul edildiğini 
belirten Yaltı, Basın Konseyi karar-

SAĞLIK HUKUKUNDA SAĞLIK 
HABERCİLİĞİ UYGULAMALARI
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ları mahkemelere sunulduğunda, 
mahkemelerin bu kararları bilirki-
şi raporu olarak değerlendirdiğini 
anlattı. 

Türkiye’de gazetecilere ve buna 
bağlı olarak basın mesleğine karşı 
yoğun bir baskı bulunduğunu be-
lirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Turgay Olcayto, 1996-
98 yılları arasında hazırlanan ve 
4.500 gazetecinin imzasıyla kabul 
edilen Gazeteciler Hak ve Sorum-
lulukları Bildirgesinin zora girdiği-
ni bildirdi.  Bildirgeyi mesleğin ana-
yasası olarak tanımlayan Olcayto, 
mahkemelerin açılan davalarda 
bildirgeye atıf yaparak karar verdi-
ğini söyledi. Toplum gibi medyanın 
da bölündüğünü, iktidar yanlısı 
olmayan gazetecilerin baskı gör-
düğünü belirten Turgay Olcayto, 
direnen, mesleğini yapmak isteyen 
gazetecilerin ise işten atıldıklarını 
ve işsiz kaldıklarını anlattı. Ulusla-
rarası meslek örgütleriyle işbirliği 

yaptıklarını, ancak hukuksuzluğun 
alabildiğine arttığı bir ortamda eti-
ğin çok fazla önem taşamadığının 
altını çizen Olcayto, halen hapis-
te ve yargılanmakta olan pek çok 
meslektaşın bulunduğunu, Gaze-
teciler Özgürlük Platformuyla bu 
meslektaşlara manevi destek ol-
maya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Der-
neği (ESAM) Başkanı Sibel Gü-
neş, dernek çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Sağlık sektörünün çok 
güçlendiğini, 100 milyar dolarlık 
bir pasta oluştuğunu ve bu yüz-
den sağlık haberleri üzerinde ağır 
bir baskı oluştuğuna dikkat çeken 
Güneş, gazetelerde yer alan haber-
lerinin %20’sinin sağlıkla ilgili ol-
duğunu bildirdi. Sağlıkla ilgili doğ-
ru habere ulaşmanın zorluklarını 
dile getiren Güneş, örneğin sağlık 
Bakanlığından, şiddet gören sağ-
lık personeli sayısını öğrenmenin 
mümkün olmadığını, bu haberleri 

ancak Tabipler Odası ve benzer 
kuruluşlardan elde edebildiklerini 
anlattı. 

Panelin ikinci oturumunda konu-
şan Cumhuriyet Gazetesi Sağlık 
Muhabiri ve Sağlık Muhabirleri 
Derneği (SMD) Üyesi İklim Öngel, 
sağlık muhabirliğinin mutfağın-
da yaşanan olaylar hakkında bilgi 
verdi. Öngel, işin en zor yanının 
hükümet kaynaklarından haber al-
mak ya da haberleri doğrulatmak 
konusunda yaşandığını anlattı.

Araştırmacı-Yazar-Gazeteci Hürri-
yet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk 
Bildirici, çok zor koşullarda çalış-
tıklarını, etik konusunu bir tarafa 
itemeyeceklerini, toptancı yak-
laşımların yanında olmadıklarını 
bildirdi. Koşullar ne olursa olsun 
gazetecilerin görevlerini yapmak 
zorunda olduklarını belirten Bil-
dirici, bunu yaparken etikten şaş-
mamaları gerektiğinin altını çizdi. 
Bildirici, okurları temsilen yaptığı 
işte, hakemlik yaptığını ve hakkı 
teslim etmeye çalıştığını örneklerle 
anlattı. 

İstanbul Barosu Yayın Kurulu Yaz-
manı Av. Coşkun Ongun, haberde 
hukuka uygunluk kriterleri hak-
kında bilgi verdi. Ongun ayrıca, ba-
sında hukuki ve cezai sorumluluk, 
maddi ve manevi tazminat konula-
rı üzerinde durdu.

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem 
de, hukuka uygunluk kriterlerine 
ilişkin Yargıtay ve Anayasa Mah-
kemesi kararlarından örnekler 
sundu. 
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İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezince düzenlenen ‘Sağlık 
Hukukunda ‘Tüketici Hakları’ Uy-
gulamaları’  konulu panel, 8 Nisan 
2016 Cuma günü saat 14.00’da İs-
tanbul Adalet Sarayı Seminer Salo-
nunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Genel sekreteri Av. 

SAĞLIK HUKUKUNDA ‘TÜKETİCİ 
HAKLARI’ UYGULAMALARI

Hüseyin Özbek, Sağlık Hukuku 
Merkezinin çok başarılı çalışmalar 
yaptığını ve düzenlenen panellerle 
sağlık hukukunun adeta tomog-
rafisinin çekildiğini söyledi. Son 
yıllarda sağlık alanında yapılan 
uygulamalarda ciddi bir nitelik de-
ğişikliği görüldüğünü belirten Öz-
bek, sosyal devlet ilkesi gerekleri 
bir yana bırakılarak, kamusallıktan 

uzak, özelleştirmeci bir zihniyetin 
sağlık politikasına egemen olduğu-
nu bildirdi. 

Açılışta konuşan Sağlık Hukuku 
Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem, 
Merkezin çalışmaları hakkında bil-
gi verdi ve sağlığı ilgilendiren her 
alanda toplantılar düzenleyerek, 
yaşanan sorunlara çözüm öneri-
lerini de getirmek istediklerini be-
lirtti. 

Daha sonra panele geçildi. Paneli 
İstanbul Barosu Genel Sekrete-
ri Av. Hüseyin Özbek yönetti. İlk 
sözü Hukukçu Çelik Ahmet Çelik 
aldı. Çelik, Vekâlet ve Eser Sözleş-
meleri Kapsamında Hasta Hakları 
ve Tüketici Hakları konulu bir su-
num gerçekleştirdi. 

Sağlık konusuna anayasanın sos-
yal devlet ilkesi açısından baktığını 
belirten Çelik, 1961 anayasasıyla 
getirilen bu ilkenin 1980’de yerle 
bir edildiğini ve vahşi kapitalizmin 
sağlığa dişlerini geçirdiğini bildir-
di. Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu 
Sigortası hakkında bilgi veren Çe-
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lik, bu konuya ilişkin anlaşmazlık-
ların Sigorta Tahkim Komisyonun-
da çözüldüğünü kaydetti. Sağlık 
işlerinin tüketici kapsamına girme-
yeceğinin altını çizen Çelik Ahmet 
Çelik, hekim sorumluluğunun hu-
kuksal niteliği, vekâlet sözleşme-
leri hakkında bilgi verdi ve ‘İnsan 
Zararları Mahkemesi’nin kurulma-
sı için bir takım çalışmaların yapıl-
dığını sözlerine ekledi. 

İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri 
Koordinatörü Mücahit Güngör, 
‘Tüketici Sorunları Hakem Heyetle-
ri Uygulamaları’ konulu bir sunum 
yaptı. Tüketici hakem heyetlerinin 
kuruluş, görev ve yetkileri konu-
sunda açıklamalar yapan Güngör, 
tüketici Hakları Kanunu çerçeve-
sinde yapılan uygulamalarla Ha-
kem Heyetlerinin ağır bir yük altı-
na girdiklerini belirtti ve 1 milyon 

350 bin dosyanın işlem beklediğini 
söyledi. Heyet çalışmalarını çok 
yıpratıcı olarak niteleyen Güngör, 
adeta mahkemeler gibi karar ver-
diklerini, çok teknik konularda ise 
bilirkişiden yararlandıklarını anlat-
tı. Güngör, konuşmasında Tüketici 
Hakem Heyetlerinin aldıkları bazı 
kararlarla ilgili örnekler de sundu.

İstanbul Adliyesi 2 numaralı Tüke-
tici Mahkemesi Hâkimi Hüseyin 
kısacık, 6502 sayılı Tüketici Hakla-
rı Kanunu ile hastaların da tüketici 
kapsamına alındığını söyledi. Kı-
sacık, konunun yeni olduğunu ve 
uygulama ile ilgili Yargıtay’a gitmiş 
bir dosyanın bulunmadığını, bu 
nedenle elde emsal olacak bir ka-
rarın bulunmadığını bildirdi. Daha 
önceleri Asliye Hukuk Mahkeme-
lerinin göreviyken, vekâlet ilişkisi-
nin yeni kanunla Tüketici Hakem 
Heyetlerine verildiğini hatırlatan 
Kısacık, “Sağlıkta hastayı tüketici, 
hekimi de hizmet sağlayıcı olarak 
görmek bana pek doğru gelmiyor” 
dedi. Hâkim Hüseyin Kısacık, uy-
gulanmakta olan yeni tüketici ya-
sasının başarılı olabilmesi için alt 
yapısının da gerçekleştirilmesi ge-
rektiğini sözlerine ekledi. 

‘HASTA HAKLARI’  
II. EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezi ve (HAYAD) Hasta ve 
Hasta Yakını Hakları Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği  “Hasta Hak-
ları” konulu II. Eğitim Semineri; 24 
Ocak 2016 Cumartesi günü saat 
11.00-17.00 arasında İstanbul Ba-

rosu Staj Eğitim Merkezi’nde ya-
pıldı. 

Eğitim Semineri; İstanbul Barosu 
Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı 
Av. Ümit Erdem’in; Seminer içe-
riği, kapsamı ve amacı ile birlikte 
Sağlık Hukuku Merkezi’nin vizyon 
ve misyonuna, önceki ve planlanan 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler içeren 
açılış konuşması ile başladı.

Seminer’in ilk bölümünde; Sağlık 
Hukuku Merkezi Başkan Yardım-
cısı Doç. Dr. Gürkan Sert tarafın-
dan; hasta hakları ile ilgili tanım 
ve kapsam, hasta hakları nelerdir? 
Hasta hakları ile ilgili uluslararası 

belgeler ve içerikleri, Türkiye’de 
hasta hakları ile ilgili yasal düzen-
lemeler ve içeriği başlıklı sunumlar 
gerçekleştirildi.

Eğitim’in ikinci bölümünde; Sağlık 
Hukuku Merkezi Hasta Hakları Ta-
kip Birimi Sorumlusu Av. Şükran 
Keleş Yurttaş ile Sağlık Hukuku 
Merkezi Üyeleri Av. Burcu Ta-
yanç, Av. Ayşegül Gökdoğan, Av. 
M. Barış Gökçe, koordinatörlü-
ğünde; hasta hakları ile ilgili şikâ-
yetlerin değerlendirilmesi, örnek 
vaka çözümlemeleri, olgu sunum-
ları ve atölye çalışması yapıldı.

Eğitim Semineri sonunda, katılım-
cılara “Katılım Belgesi” verildi.
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İstanbul Barosu Avukat Hakları 
Merkezince düzenlenen ‘Hu-
kuk ve Ceza Yargılamasında 

İstinaf’ konulu panel, 29 Nisan 
2016 Cuma günü saat 14.00’da 
Anadolu Adliyesi Hakan Kılıç Kon-
ferans Salonunda yapıldı. 

Sunumunu Avukat Hakları Mer-
kezi Başkanı Av. Cem Kaya Ka-
ratün’ün yaptığı panelin açılışında 
konuşan İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 
yargı sürecinin sürekli bir değişim 
içinde olduğunu, İstinaf mahke-
melerinin devreye girmesinin yeni 
bir çalışma alanı olarak değerlen-
dirileceğini, baro olarak bu tür 
etkinliklerle yeni gelişmelerle ilgili 
meslektaşlarımızı bilgilendirmeye 
çalıştıklarını bildirdi. 

Yargıya güvenin oldukça azaldığı 
bir ortamda savunma açısından 
da zor bir dönemin yaşandığına 
dikkat çeken Kılıç, yargıya güve-
nin yükseltilebilmesi için savun-
ma kadar hâkim ve savcılarımız-
dan da mücadelede aynı adımları 
atmalarını beklediklerini söyledi. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Özel Yetkili Mahkemelere evrildi-
ğini, şimdi de Sulh Ceza Hâkimliği 

sorunu yaşadıklarını belirten Ha-
san Kılıç, bunların hukuk devleti-
nin oluşumunda ciddi sıkıntılara 
yol açtığını, hukuk devletindeki 
bu yıpranma nedeniyle savunma-
nın da ciddi bir görev yapmasının 
mümkün olmadığını bildirdi. 

Açılış konuşmasından sonra Avu-
kat hakları Merkezi Başkan Yar-
dımcısı Av. Zübeyde Çopur ve 
Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av. 
Müşir Deliduman’ın yönettiği pa-
nele geçildi. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Evren Kılıçoğlu, Bölge Adliye 
Mahkemelerinin kurulmasından 
sonra yaklaşık 12 yıldır hep bu 
mahkemelerin göreve başlamasını 
beklediklerini, 2015 yılında mah-
kemelerin kurulması ve başlaması 
yönünde alınan karar gereği 20 
Temmuz 2016 tarihi itibariyle de 
Bölge Adliye Mahkemelerinin yar-
gılama görevine başlayacağını söy-
ledi. 

İstinaf aşamasını, ikinci derece ka-
nun yolu olarak niteleyen Kılıçoğ-
lu, sunumunda İstinaf Mahkeme-
lerinin tarihi gelişimi, faydaları, 
sakıncaları nelerdir, yasal düzenle-
meler üzerinden neler getiriyor, ne 
gibi güçlükler arz ediyor, bugünkü 
fiili uygulamaya göre, avukatlar 
yönünden dilekçe yazmada ne gibi 
farklılıklar olacak, yargılamada 
masraflar ne olacak, avukatlara 
müvekkilleri açısından ne gibi so-
runlar getirir bunları da ele alaca-
ğını söyledi. 

İstinafın yeniden başlama anla-
mına geldiğini, geniş anlamıyla 
istinafta ilk derece mahkemesin-
de olduğu gibi vakalar yönünden 

HUKUK VE CEZA YARGILAMASINDA 
İSTİNAF
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bir tekrarlanmayı icap ettirdiğini 
ancak dar istinaf modelini benim-
semiş ülkelerde klasik anlamda 
istinafın söz konusu olmadığını 
belirten Kılıçıoğlu, Türkiye’nin de 
bu ülkelerle birlikte dar ve sınırlı 
anlamda istinaf dediğimiz modeli 
tercih ettiğini bildirdi. 

Dar ve sınırlı istinafta ilk dere-
ce mahkemesindeki yargılama-
nın tamamen tekrarlanmasının 
gündeme gelmediğini kaydeden 
Kılıçoğlu, dar anlamda istinafta, 
yargılama aşamasında yeni delil 
getirilmesinin kabul edilmediğini, 
İstinafın sadece mahkeme hatala-
rına bakacağını, bu mahkemelerin 
hem vaka mahkemesi hem de hu-
kuki denetim mahkemesi olarak 
şekillendiğini belirtti ve mahkeme-
lerin işleyişini hukuk yargılaması 
açısından anlattı. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Ali Alşahin de konu-
yu ceza yargılaması açısından ele 
aldı. 

İlk derece mahkemelerince verilen 
kararların bir kısmının kesinleşme-
den önce olağan kanun yollarına 
tabi tutulduğunu, bir kısmı kesin-
leştikten sonra olağanüstü kanun 
yolu dediğimiz bir takım yargı yol-
larına müracaat edilerek yeniden 
değerlendirildiğin belirten Alşahin, 
Temmuz ayında yürürlüğe girecek 
istinaf mahkemelerini uygulamada 
bir takım sıkıntılara sokacak hu-
susların bulunduğunu bildirdi. 

Adalet Bakanlığında bu sıkıntıla-
rı ortadan kaldırmak için çalışma 
yapıldığını haber veren Alşahin, 
istinaf kanun yolunun eksiklikleri-

ne ilişkin olarak kanun yürürlüğe 
girmeden önce bir takım yeni dü-
zenlemelerin yapılacağını, bunla-
rın en başında şu anda Yargıtay’da 
görülmekte olan davaların akıbeti 
ile ilgili durum olduğunu kaydetti.  
Yargıtay’ın kendisine gelen dosya-
ları hiç bir şekilde iade etmeden 
tamamen sonuçlandırıp, ondan 
sonra Bölge Adliye Mahkemele-
rinden gelen davalara bakmayı 
düşündüğünü hatırlatan Mehmet 
Ali Alşahin, ‘Bunun tersi istinaf 
mahkemelerini çok zora sokar. 
Yargıtay’ın böyle düşünmesinin 
amacı istinaf mahkemelerini ra-
hatlatmaktır’ dedi.

Sunumların sonunda soru-cevap  
bölümüne geçildi.
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İstanbul Barosu Lojistik ve Taşı-
ma Hukuku Komisyonunca dü-
zenlenen ‘Lojistik, Taşıma Hu-

kuku ve Taşıma Sigortaları Sem-
pozyumu’nun ilki 30nisan 2016 
Cumartesi günü saat 10.00’da 
İstanbul Adalet Sarayı Konferans 
Salonunda yapıldı. 

Sempozyumun açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Genel Sekreteri 
Av. Hüseyin Özbek, Baromuzun 
yıkılan binasında inşaat çalışma-
larının hızla devam ettiğini, bina-
mız yenilenip tamamlandığında 
etkinliklerin son derece teknik ve 
çağdaş anlamda düzenlenmiş sa-
lonlarda gerçekleştirileceğini, artık 
toplantı yapmak için yer aranma-
yacağını söyledi. 

Lojistik ve Taşıma Hukuku Ko-
misyonu kurulmasının ne kadar 
isabetli olduğunu, komisyonun 
yaptığı çalışmalarıyla kanıtladığını 
belirten Özbek, bundan önceki ko-
misyon çalışmalarının son derece 
verimli, son derece akademik sevi-
yesi yüksek ve meslek pratiğine de 
yönelik olduğunu, bu çalışmaların 
devamını beklediklerini bildirdi. 

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma 

Hukuku Komisyonu Başkanı ve 
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi Öğretim Görev-
lisi Av. Egemen Gürsel Ankaralı, 
lojistiğin son yıllarda çok büyük bir 
gelişme içinde olduğunu, bu geliş-
melerin hukukçuları da yakından 
ilgilendirdiğini bildirdi. Dünya tica-
retindeki gelişmeler, Gümrük Birli-
ğindeki anlaşmalar ve Türkiye’nin 
çok özel bir konumunun olmasını 
heyecan verici gelişmeler olarak 
niteleyen Ankaralı, şunları söyle-
di: “Lojistik çok dinamik ve hayat-
la iç içe olan bir sektör, o nedenle 
hukukçu olarak bizi çok yakından 
ilgilendiren bir sektör. Üretimden 
tüketime çok geniş bir zincir var. 
Hukukçu olarak daha çok taşıma 
ve sigorta hukuku açısından konu-
ya yaklaşıyoruz. Ayrıca sektördeki 
bir takım dernek, birlik gibi kuru-

luşlarla da yakın temas içindeyiz, 
hatta birlikte etkinlikler yapıyo-
ruz. Bu Sempozyumu geleneksel-
leştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün bu 
Sempozyumların ilkini yapıyoruz. 
Sempozyum sonuçlarını kitaplaş-
tırmayı planlıyoruz”.   

Açılışta konuşan İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Emekli 
Öğretim Üyesi, Türk Ticaret Ka-
nununu Hazırlayan Komisyonun 
Sigorta Hukuku ve Taşıma Hukuku 
Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Ülgen, taşımanın bir lo-
jistik faaliyeti olduğunu, taşıma ile 
lojistiğin ayrı kavramlar olmadığını 
söyledi. 

Taşıma Hukuku Alt komisyonu ola-
rak taşıma hukukuyla ilgili hüküm-
leri oluştururken bazı ilkeler doğ-
rultusunda çalıştıklarını belirten 
Ülgen,  bunlardan birinin konsali-
dasyon olduğunu, belirterek şöyle 
dedi: “Gerek Almanya’da gerekse 
diğer yabancı hukuk çevrelerinde 
taşıma hukuku ile ilgili mevzuat 
çok karmaşıktır. Her türlü taşıma 
unsurları için değişik hükümler 
var. Bunlar ortama göre değişik 
hükümlerdir. Alman hukukunda 
taşımacılıkta iki ana unsur var. 
Bunlardan biri deniz, diğeri kara 
taşımacılığı. Deniz taşımacılığının 
dışındaki tüm taşıma sistemlerini 
kara taşımacılığı kapsamına almış. 
Biz alt komisyon olarak bazı ne-
denlerle bu sistemi gerçekleştire-
medik”. 

Sadeleştirme ilkesiyle hem düzen-
lemelerde hem de kavramlarda 

LOJİSTİK, TAŞIMA HUKUKU VE TAŞIMA 
SİGORTALARI SEMPOZYUMU-1
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yenilikler yapmaya gayret ettikle-
rini belirten Hüseyin Ülgen,  Ulus-
lararası nitelik kazandırma ilkesi 
çerçevesinde iç taşıma ilkeleriyle 
dış taşıma ilkelerini örtüşür hale 
getirdiklerini, bu arada bazı kü-
çük nüansların bulunabileceğini, 
bunların da CNR’nin tartışılan hü-
kümlerinin mevzuatımıza alınma-
ması nedeniyle meydana geldiğini 
anlattı. 

Modernleşme ilkesi ile eski kanun-
da bulunmayan kapıdan kapıya ta-
şıma gibi yeni hükümler getirdikle-
rini hatırlatan Ülgen,  liberalleşme 
ilkesi ile de emredici hükümleri 
mümkün olduğunca azaltmaya ve 
sözleşmesel düzenlemelerle taraf-
lar arasındaki ilişkileri belirlemeye 
gayret ettiklerini ve koruyucu hü-
kümlere de yer verdiklerini sözle-
rine ekledi.

Açılış konuşmalarından sonra 
Sempozyum oturumlarına geçildi. 
İlk oturumu Prof. Dr. Hüseyin Ül-
gen yönetti. 

Bu oturumda konuşan İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Senato Üyesi 

Prof. Dr. Didem Algantürk Light, 
‘Konteynır Taşımacılığında Ortaya 
Çıkan Sorunlar’, Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üye-
si Dr. Sami Aksoy, ‘Fiili Taşıyıcı’, 
Türk Ticaret Kanununu hazırlayan 
Komisyon Üyesi Prof. Dr. Kerim 
Atamer, ‘Tazminat İstemlerinde 
Hak düşürücü Süre ve Zamanaşı-
mı’ konulu birer sunum yaptılar. 

Sempozyumun ikinci oturumunu 
Bakırköy 3. Asliye Ticaret mahke-
mesi Hâkimi Alper Tunga Akgü-
len yönetti. 

Bu oturumda Galatasaray Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan, 
‘Taşıma Sigortalarına İlişkin Bazı 
Sorunlar’, Yalova Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Serdar Acar, ‘Sigorta 
Abonman Sözleşmesi’, İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesi Öğretim Üyesi, LODHED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Türkay Özdemir, ‘Taşıyıcı So-
rumluluk Sigortalarında Halefiyet 
ve Rücu’ konulu birer bildiri sun-
dular. 

Sempozyumun son oturumunu İs-
tanbul Barosu Lojistik ve Taşıma 
Hukuku Komisyonu Üyesi, İdare 
ve Vergi Hukuku Komisyonu Baş-
kanı Av. Mehmet Kaya yönetti. 

Bu oturumda sunum yapan kişiler 
ve konuları şöyle: Gediz Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vural 
Seven:”Taşıma Hukukunda Gön-
derilenin Aktif Taraf Sıfatı’, TOBB 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörü Ulus-
lar arası Karayolu Taşımalarından 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. 
Hakan Bezginli, ‘Uluslararası Ka-
rayolu Taşıma Hukuku Uygulama-
ları’, Av. Hakan Erdem: ‘Lojistikte 
İş Hukuku Sorunları ve Çözüm 
Önerileri’. 

Oturum sonlarında soru-cevap bö-
lümü uygulandı.
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EŞİT BİREY OLANA DEK 
MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İstanbul Barosu Kadın Hakla-
rı Merkezi ve Türkiye Barolar 
Birliği Kadın Hakları Komis-
yonu (TÜBAKKOM) 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle ortak bir basın açıklama-
sı yayınladı.

Açıklama şöyle:

“Kadınlar 8 Mart’ı eşitsizliğe, 
ayrımcılığa, sömürüye karşı 
durmak, emeğine, bedenine, 
kimliğine sahip çıkmak, tepki-
sizliği, boyun eğmişliği aşmak, 
örgütlenmek isteklerini dile 
getirmek için el ele verdikleri 
gün olarak kutlamaktadır.

Bizler ki, Anadolu da kurtuluş 
mücadelesi vermiş, Ulu Ön-
der Atatürk tarafından birçok 
dünya kadınından çok daha 
önce siyasal ve sosyal hak-
larla taçlandırılmış bir ulusun 
kadınlarıyız. Ancak bugün 
geldiğimiz noktada tüm insan-
ların en doğal hakkı olan ya-
şam hakkımız için mücadele 
etmek zorunda bırakılıyoruz.

Kadına yönelik her türlü ay-
rımcılığın önlenmesi için ivedi 
ve radikal bir takım önlemlerin 
alınması gerekliliğini yeniliyo-
ruz. Ancak bu önlemlerden 
kastımız sadece kâğıt üzerin-
de kalan mevzuat değişiklikle-

ri gibi sığ bir beklenti olmayıp 
yasalara işlerlik kazandıracak 
olan toplum eğitimi ve bunun 
sonucunda da oluşacak top-
lum bilincidir.

Biz, kızlı erkekli okumayı tah-
rik sayan, kadın erkek eşitliği-
ni reddeden, kadınların soka-
ğa çıkmasını edepsizlik sayan, 
dini yanlış yorumlayıp bir de 
bunu siyasete alet eden, kadı-
nı eve kapatan, eğitim ve ge-
lişimini engelleyen zihniyetle-
rin değişmediği sürece kadına 
yönelik her türlü ayrımcılığın 
önüne geçileceğine inanmıyo-
ruz.

Kadını eve kapatarak hiçbir 
erkeği namuslu hale getire-
mezsiniz. Bu zihniyetlerden 
uzaklaşılarak kadın üzerinden 
yapılan tartışmalardan, kadın 
üzerinden yapılan siyasi rant 
arayışından artık vazgeçil-
melidir. Kamu gücünü elinde 
bulunduranların kadınlar ve 
hakları üzerinden suni gün-
dem yaratmaları suça eğimli 
kimselere cesaret vermekten 
başka bir şey değildir.

Artık şiddetin sonuçlarının 
yanında şiddetin önlenmesi 
için de yasal tedbirler arttı-
rılmalıdır. Toplumda kadın ve 

erkek eşitliği temelinde eğitim 

seferberliği başlatılmalıdır. 

Karar alma mekanizmaların-

da kadın temsilci kotası uygu-

lanmak sureti ile kadınlarımı-

zın siyasette ve bürokraside 

erkeklerle eşit şekilde temsili 

sağlanmalıdır.

Herkesçe de bilindiği gibi şid-

detin iki tarafı yoktur. Seyirci 

kalan her birey şiddete bizzat 

taraf olur. Bizler TÜBAKKOM 

kadınları olarak bu şiddet ve 

ayrımcılığa taraf olmamak 

adına ve Atatürk’ ün ve O’nun 

getirdiği Cumhuriyetin bize 

tanımış olduğu insanca ve 

eşitçe yaşama hakkını en az 

erkekler kadar kullanacağımız 

güne kadar mücadelemizi sür-

düreceğiz.

Kadına karşı her türlü ay-

rımcılığın ortadan kalktığı, 

özgürlüklerin kısıtlanmadığı, 

eşitliğin mutlak olduğu, barış 

ve huzur içerisinde olan bir 

Türkiye umuduyla, tüm kadın-

ların dünya kadınlar gününü 

kutlar, Kadın haklarımızın te-

meli olan Laik Cumhuriyetimi-

ze, Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ e ve onun ilkelerine 

olan bağlılığımızı yineleriz”.

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HAKLARI KOMİSYONU (TÜBAKKOM)
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle Kadın 
Araştırmaları Derneğin-
ce düzenlenen toplantı, 

3 Mart 2016 Perşembe günü saat 
14.00’da Beşiktaş Belediyesi Akat-
lar Kültür Merkezi salonunda ya-
pıldı.

Tiyatro Sanatçısı Orhan Kurtul-
du’nun şiirlerle bezediği coşkulu 
sunumuyla gerçekleşen toplantı 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başladı. 

Açılışta konuşan Kadın Araştır-
maları Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Necla Arat, 3 Mart1924’ün cum-
huriyet tarihimizin önemli tarih-
lerinden biri olduğunu, devletin 
laikleştirilmesinin yanı sıra eğitim 
ve öğretimin de laikleşmesini sağ-
layan Kemalist devrimlerin de baş-
langıç tarihi olduğunu söyledi.  

Devrim yasalarının gerçekte or-
taçağ kalıntısı kurumlardan kur-
tulmak ve monarşik yönetime son 
vermek amacıyla çıkarıldığını be-
lirten Arat, günümüzde bu orta-
çağ kalıntısı kurumların yeniden 

BÖLÜCÜLÜK – GERİCİLİK SARMALINDA 
DEVRİM YASALARIMIZ VE ANAYASA 

yeşermeye başladığını ve monar-
şik yönetime doğru hızlı adımlarla 
koşar adım gidildiğinin gözlemlen-
diğini bildirdi.  

Bugün hilafetin geri gelmesini sa-
vunanlar için 3 Mart’ın bir matem 
günü olduğunu kaydeden Necla 
Arat, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
”Oysa hilafetin kaldırılmasının 
nedeni sembolik bir dinsel lider-
lik makamı olması gerekirken, 
devlet karşısında siyasi bir güç 
olmaya başlamasıdır. Yapılması 
gereken sosyal reformların önün-
de engel görülmesidir. Hilafetin 
kaldırılmasıyla ümmetçi devlet 
anlayışından ulus devlete geçiş 
süreci hızlanmıştır. Günümüzde 
bunun tersi yönünde çabalar var. 
Şimdi Türkiye’yi tepeden tırnağa 
kuşatan yeni İslamcıların hizme-
tinde medya ordusu diyebileceği-
miz bir yandaş basın, on binlerce 
dernek, vakıf, şirket ve binin üze-
rinde okul bulunmaktadır. Sözde 
yeni İslamcılar demokrasi adına 
ve onu kullanarak Türkiye’yi ar-
tık koşar adım teokratik rejime 
götürmektedir”.

Türkiye’nin, günümüzde tarihinin 
en gerici, bölücü bir politika ve kü-
resel tehditle karşı karşıya bulun-
duğunun altını çizen Necla Arat, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu teh-
ditler karşısında tarihsel bir gö-
revle karşı karşıyayız. Yurtsever, 
ulusalcı, laik, demokrat halkımız 
tek bir yürek halinde ‘artık yeter, 
biz varız’ demelidir. Çünkü ema-
nete sahip çıkma zamanı gelmiş-
tir, daha çok geç kalınmamalıdır”.

Açılış konuşmasından sonra Kadın 
Araştırmaları Derneğince hazırla-
tılan ‘ILIMLI İSLAMIN PENÇESİN-
DE KADIN’ konulu görsel sunum 
gerçekleşti. Sunum alkışlarla kar-
şılandı ve sosyal medyaya konul-
ması istendi.

Arat’ın konuşmasından torna top-
lantının panel bölümüne geçildi. 

Paneli İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan yönetti. Tuskan, 8 Mart 
haftasının kadınların eşit hak tale-
binin gündeme getirildiği bir hafta 
olduğunu ve hafta boyunca pek 
çok etkinlik yapıldığını ve geniş 
kitlelere ulaşılmaya ve farkındalık 
yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Konuşmasında zorunlu ve kesintili 
eğitim sistemini eleştiren Tuskan, 
bu eğitim sistemi ile çocuklarımı-
zın eşit birey olarak yetişmesinin 
mümkün olmadığını bildirdi. Ay-
deniz Tuskan, “Önce genç kazla-
rımızın başları örtüldü. Bu tavır 
yuvadaki çocuklarımıza kadar 
indirgendi. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği olmadan yapılan farklı 
eğitimle, kesintili eğitimle, ço-
cuklarda ileri yaşlarda eşitsiz-
lik kendini çok daha belirgin bir 
şekilde gösteriyor, bu nedenle 
devrim yaslarına çok daha fazla 
sahip çıkmak ve savunmak zorun-
dayız” dedi. 
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23. Dönem CHP Milletvekili Av. 
Şahin Mengü, gündemde öneme-
li bir tutan anaya değişikliği, yeni 
anayasa yapımı konuları üzerinde 
durdu.  

Anayasaları “İdeolojik belge” ola-
rak niteleyen ve her anayasanın 
bir ideolojisinin bulunduğunu be-
lirten Mengü, şimdi değiştirmeye 
çalıştıkları ve vesayet anayasası 
diye bugün saldırdıkları anayasa-
nın vesayetle bir ilgisinin bulun-
madığını, çünkü anayasanın 17 
defada 117 maddesinin, yani üçte 
ikisi değiştirildiğini, askerlerin 
yaptığı anayasa ile hiçbir ilgisinin 
kalmadığını söyledi. Değiştirilme-
yen maddelerin de bugün kimseyi 
rahatsız etmeyen, her anayasada 
bulunan sıradan maddeler oldu-
ğunu belirten Mengü şöyle konuş-
tu: ”Anayasanın ilgili maddesine 
göre anayasanın ideolojisine do-
kunmadan (ilk dört madde) ve 
bu maddelerin içini boşaltmadan 
anayasada değişiklik yapılabi-
lir, zaten yapılmıştır. Ama bu 
anayasada yeni anayasa yapma 
yetkisi hiç kimseye verilmemiş-
tir. Bugün koparılan kıyamet bir 
anayasa tartışmasından ziyade 
anayasanın ideolojisini ortadan 
kaldırmaya yöneliktir. Bu hukuki 
yollardan, hukuk sürecini kulla-
narak bir diktatörlüğe geçişin 
önünü açma operasyonudur”. 

Emekli Amiral-Yazar Türker Er-

tük, konuşmasında, kadın hakla-
rı, üç devrim yasası, toplumdaki 
Mustafa Kemal ve Atatürk algısı 
ile aydın ve aydınlanma konuları 
üzerinde durdu. Çağdaş dünyanın 
örgütlenme biçiminin ulus devlet 
olduğunu belirten Ertürk, Ata-
türk’ün bu yöndeki çabalarını an-
lattı. Türkiye’nin bugün ciddi teh-
ditler altında bulunduğunun altını 
çizen Ertürk, toplumun henüz bu 
tehditlerin anlamını iyi kavrayama-
dığını bildirdi. 

Gazeteci-Yazar Mehmet Faraç, 
konuşmasında cumhuriyetin karşı 
karşıya kaldığı tehlikelere dikkat 
çekti. Cumhuriyetin 1919 koşulla-
rından çok daha ağır tehdit altın-

da bulunduğunu belirten Faraç, o 
günlerde Mustafa Kemal’in Müdü-
fai Hukuk ve Kuvayı Milliye der-
neklerini örgütlediğini ve düşmana 
karşı tüm olanaksızlıklar içinde 
örgütlü bir mücadele verdiğini an-
lattı. Ulusal ve uluslararası tehdide 
karşı toplunun yeniden örgütlen-
meye ihtiyacı bulunduğunu kay-
deden Faraç, kurulacak binlerce 
dernek, vakıf ve okullarla, aynı ide-
olojiyi paylaşan siyasal partilerle 
yeni bir kurtuluş savaşı vermenin 
gerekliliğine işaret etti. 

Konuşmaların tamamlanmasından 
sonra soru-cevap bölümünün ar-
dından toplantı sona erdi.
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İstanbul Barosu Başkanlığı 
ve Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesince 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

nedeniyle düzenlenen ‘Kadın ve 
Ceza Hukuku’ konulu panel, 8 
Mart 2016 Salı günü saat 9.30’da 
Galatasaray Üniversitesi Aydın 
Doğan Konferans salonunda ya-
pıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Prof. Dr. Serap Keskin Ki-
ziroğlu, İnsan hakları gibi kadın 
ve çocuk haklarının da ancak de-
mokratik bir düzende geçerlilik 
kazanabildiğini söyledi. Demokrasi 
kültürü toplum bilincine yerleş-
miş devletlerde insan hakları gibi 
kadın ve çocuk haklarının da aynı 
derecede ileri düzeyde olduğunu 
belirten Kiziroğlu,  geri kalmış top-
lumlarda kadının hala insan olup 
olmadığının tartışılabildiği gibi, 
akla ziyan toplumlarda ise kadın-
ların otomobil kullanıp kullanama-
yacaklarının tartışıldığını bildirdi.  

Türkiye’de dünya kadınlar günü-
ne ilişkin ilk etkinliğin 1921 yılında 
yapıldığını, Birleşmiş Milletlerin 
1977 yılının Aralık ayında 8 Mart’ın 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ola-

KADIN VE CEZA HUKUKU

rak kutlanmasını karalaştırdığını 
hatırlatan Serap Keskin Kiziroğlu, 
bu kararla insan hakları temelinde 
kadının toplum içersinde birey ol-
duğunun vurgulandığını, toplum-
larda demokrasi kültürü geliştikçe 
İnsan Hakları Sözleşmesi yetersiz 
kaldığı için Kadın ve Çocuk Hakları 
Sözleşmelerinin hayata geçirildiği-
ni anlattı. 

Kiziroğlu, demokrasiyle yürüyen, 
eğitim ve kültür meselesi olan bu 
konunun, tüketim toplumu haline 
getirmek için kapitalizmin nasıl 

“Anneler günü”nü, “Sevgililer gü-
nü”nü yozlaştırmışsa, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü de aynı hiza-
ya getirdiğini, temelinde acı olan 
bir olay bile kapitalizmin yörünge-
sinde, kutlanacak ve hediye alına-
cak bir güne dönüştürülebildiğine 
dikkat çekti. 

Anayasasında demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti yazılı Tür-
kiye’de yöneticilere hem eylemle-
rinde hem söylemlerinde büyük 
işler düştüğünün altını çizen Kizi-
oğlu, konuşmasını şöyle tamamla-
dı: “Örneğin bu yöneticiler ne söy-
lememeli, ne yapmamalılar: ”Te-
cavüze uğrayan doğursun, devlet 
bunlara bakar’ dememeliler. “Anası 
tecavüze uğruyorsa neden çocuk 
ölsün, anası da ölsün’ dememeliler. 
‘Dekolte giyinen kadınlar tecavüzü 
göze alsın’ dememeliler. ‘Kızlı er-
kekli eğitime karşıyız’ dememeliler. 
‘Kadın ahlaklı olsun, kürtaj yaptır-
mak zorunda kalmasın’ dememe-
liler. ‘Kadın iffetli olacak, herke-
sin içinde kahkaha atmayacak’ 
dememeliler”. 

Açılış konuşmasından sonra pane-
le geçildi. Panelin ilk oturumunu 
Prof. Dr. Nur Centel yönetti. Aile 
içinde ve dışında binlerce kadının 
şiddete maruz kaldığını belirten 
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Centel şunları söyledi: “Şiddete uğ-
rayan kadınların %89’u güvensiz-
lik duygusu yaşadığı için resmi ku-
rumlara başvurmuyor. Çünkü baş-
vurduğunda gereken ilgiyi görmü-
yor kadın, yani kadın şiddete karşı 
yapayalnız. Kadın uğradığı şiddeti 
saklıyor, toplum da görmezden 
geliyor. Şiddeti önlemede yasalar, 
uluslararası sözleşmeler kuşkusuz 
mucize yaratamaz. Önemli olan in-
san unsurudur ve insanın eğitilme-
sidir. Toplumsal cinsiyet, namusun 
kadınlara ait olduğu, evli kadının 
kocasının malı olduğu anlayışla-
rını değiştirmeliyiz. Bunun içinde 
öncelikle biz kadınlara görev düş-
mektedir. Özellikle annelere”. 

Panelde ilk sözü alan Prof. Dr. 
Özlem Yenerer Çakmut, ‘Kadına 
karşı cinsel şiddet ve TCK’nın yak-
laşımı’ konulu bir bildiri sundu. 
Aynı oturumda konuşan Prof. Dr. 

Türkan Sancar, ‘Haksız Tahrik’ ko-
nusunu anlattı. 

İkinci oturumu Prof. Dr. Ayşe 
Nuhoğlu yönetti. Bu oturumda bil-
diri sunan Yrd. Doç. Dr. Asuman 
Aytekin İnceoğlu, ‘Töre saikıyla 
insan öldürme’ konusunu ele aldı. 
Aynı oturumda konuşan Yrd. Doç. 

Dr. Asiye Selcen Ataç, ‘Cinsel do-
kunulmazlığa karşı suçlarda rıza’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

Öğleden sonra gerçekleştirilen ilk 
oturumu İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Hale 
Akgün yönetti. Bu oturumda iki bi-
lim insanı sunum yaptı. Yrd. Doç. 
Dr. M. Buket Soygut Aslan ‘En-
sest İlişkiler’, Yrd. Doç. Dr. Gülşah 
Kurt, ‘Seks İşçileri’ konusunu ele 
aldılar. 

Panelin son oturumunu ise İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Kadın Hakları Merkezi Koordi-
natörü Av. Aydeniz Alisbah Tus-
kan yönetti. Kadınlara yönelik şid-
det olaylarının her gün yaşanma-
sının iç acıtıcı bir olay olduğunun 
altını çizen Tuskan, erkek egemen 
bakış açısı değişmedikçe, yasalar 
ve uluslararası sözleşmeler hayata 
geçirilmedikçe sonunun çözümü-
nün zor göründüğünü söyledi. Bu 
konuda devletin bir politikası ol-
madığını belirten Tuskan, kadına 
yönelik şiddetle mücadelenin iç-
kiyle, sigarayla mücadele gibi dev-
let politikasına ihtiyaç bulunduğu-
nu anlattı. 

Bu oturumda üç bilim insanı söz 
aldı. Doç. Dr. Pınar Memiş Kar-
tal, kadına yönelik şiddeti önleme 
amacıyla Birleşmiş Milletler tara-
fından kabul edilen ve ilk imzayı 
Türkiye’nin attığı ‘İstanbul Sözleş-
mesi’ hakkında bilgi verdi. Doç. 
Dr. Vesile Sonay Evik, ‘Ceza Mu-
hakemesinde mağdur kadın hakla-
rı’ üzerinde durdu. Doç. Dr. Emi-
ne Eylem Aksoy Retornaz, ‘’Zorla 
Evlilik’ konusunu ceza hukuku açı-
sından değerlendirdi. 
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Halkçı Hukuk Kulübünce 
düzenlenen ‘Hukukçu-
ların Gözünden Kadın 
Meselesine Bakış’ ko-

nulu panel, 9 Mart 2016 Çarşamba 
günü saat 14.00’da İstanbul Baro-
su Kültür Merkezi Konferans Salo-
nunda yapıldı. 

Panelde konuşan Doç. Dr. Sevtap 
Metin, 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Gününün tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi verdi. Tarih boyun-
ca bütün kültürlerde ve toplumlar-
da kadına yönelik şiddetin çeşitli 
şekil ve boyutlarda var olduğunu 
belirten Metin, bu nedenle kadına 
yönelik şiddetin evrensel bir sorun 
olduğunu bildirdi. Kadına yönelik 
şiddetin ataerkil ve gelenekçi top-
lumlarda daha sık görüldüğünün 
altını çizen Sevtap Metin, şiddetin 
aile içinde öğrenildiğini, devleti yö-
netenlerin eylem ve söylemlerinin 
erkek egemen toplumda kadına 
yönelik şiddeti artırdığını anlattı. 
Metin konuşmasında, çocuk gelin-
ler, zorla evlendirme, töre saikıyla 
aile meclisi kararları hakkında bilgi 
sundu.

Panelde söz alan Av. Önay Alpa-
go, cumhuriyetin bir kadın devrimi 

olduğunu, bu devrim sayesinde 
kadınların eşit birey olduklarını, 
seçme ve seçilme hakkına bazı Av-
rupa ülkelerinden çok daha önce 
kavuştuklarını söyledi. 

Türkiye’de 4+4+4 eğitim sisteminin 
uygulanmasından sonra okuyan 
kız sayısında ilk dört yıldan sonra 
azalmaların görüldüğünü, bunun 
tersine çocuk gelinlerin sayısının 
arttığını belirten Alpago, bu eğitim 
sistemiyle cumhuriyetin kadınlar 
açısından kazanımlarının kaybe-
dilme tehlikesinin yaşandığını bil-
dirdi. 

HUKUKÇULARIN GÖZÜNDEN KADIN 
MESELESİNE BAKIŞ

Kadın erkek eşitliğini insan hakları 
ve onurları temelinde görmek ge-
rektiğinin altını çizen Alpago, laik-
liği ‘aklın özgürlüğü’ olarak tanım-
ladı, “Laiklik varsa kadın özgürdür, 
laik devlet herkesin güvencesidir. 
Toplumda barış ve huzur ortamı 
ancak laik bir düzende sağlanır. 
Laiklik dini de korur” dedi. 

Panelin son konuşmacısı İstanbul 
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kadın Hakları Merkezi Koordina-
törü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
Türk Medeni Kanununun kadın-
ların anayasası olduğunu söyledi. 
Kadınların Medeni Kanuna göre 
vatandaş olduklarını, evlenme ve 
boşanmada eşit haklara sahip ol-
duklarını belirten Tuskan, eski ve 
yeni kanunda yer alan hükümleri 
karşılaştırdı. 

Kadına yönelik şiddeti önleme 
amacıyla Birleşmiş Milletler tara-
fından kabul edilen ‘İstanbul Söz-
leşmesini’ imzalayan ilk ülkenin 
Türkiye olduğunu belirten Aydeniz 
Alisbah Tuskan, sözleşme hüküm-
leri hakkında bilgi verdi ve şiddetin 
önlenmesinde devlete görev veril-
diğini ancak bunun uygulamaya 
geçirilmediği anlattı. 

6284 sayılı yasayla Kadın Bakan-
lığı yerine Aile ve Sosyal Politika-
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lar Bakanlığı kurulduğunu, Bakanlığın 
adından kadın kelimesinin çıkarıldığını 
ve kadının aile içinde bir bireye dönüş-
türüldüğünü hatırlatan Tuskan, yasa 
bazı iyi hükümler taşısa da alt yapısı ta-
mamlanmadığı için kadına yönelik şid-
deti önlemede yetersiz kaldığını bildirdi. 

CEDAW Hakkında da bilgilendirme ya-
pan Aydeniz Alisbah Tuksan, Anayasa-
nın yani iç hukukun üzerinde kabul edi-
len ve anayasamıza göre uygulanması 
gereken sözleşmelerin uygulanmadığı-
nı, bu olumsuzlukların aşılabilmesi için 
erkek farkındalığı yaratmanın ve olumlu 
ayrımcılığın şart olduğunu sözlerine ek-
ledi. 

TÜRKİYE’DE 
KADIN OLMAK 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne-
deniyle Kadıköy Belediyesi Kriton 
Curi Parkı Gönüllüleri tarafından 
düzenlenen ‘Türkiye’de Kadın Ol-
mak’ konulu toplantı, 8 Mart 2016 
Salı günü saat 14.00’da Kriton Curi 
Parkında yapıldı. 

Toplantının konuk konuşmacısı 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Kadın Hakları Merkezi 
Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan ‘anayasa ve Kadın’ konusu-
nu ele aldı. 

Tuskan, Yeni Anayasa’nın ancak 
yeni bir devlet kurulduğu zaman 
veya devrim yapıldıktan sonra ya-
pılabileceğini, bugünkü şartlarda 
bunun mümkün olamayacağını be-
lirtti. 
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İstanbul Barosu Kadın Hakla-
rı Merkezimiz Dünya kadınlar 
Günü sebebiyle 9 Mart 2016 ta-

rihinde, Türkiye Barolar Birliği Ka-
dın Hukuku Komisyonu (TÜBAK-
KOM) Dönem Sözcülüğü ve   TÜ-
BAKKOM Yürütme Kurulu Üyeleri 
baro kadın Hakları Komisyonları 
temsilcileri ile  Meclis’te grubu bu-
lunan iki siyasi partinin başkanve-
killerini ziyaret ederek taleplerini 
dile getirdiler. 

TÜBAKKOM daimi yürütme kurulu 
üyesi olan İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezini temsilen  Mer-
kez Başkanı Av. Hale Akgün he-
yette yeraldı.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
yapacağı görüşmeler öncesi TBB 
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Fey-
zioğlu da ziyaret edilerek görüşleri 
alındı.

TÜBAKKOM Yürütme Kurulunu 
temsilen Ankara’ya gelen heyet, 
ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Levent Gök ile 
görüştü. Ankara Milletvekili Av. 
Şenal Sarıhan, Bursa Milletveki-
li Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan 
Hürriyet’in de hazır bulunduğu zi-
yarette TÜBAKKOM’un çalışmaları 
hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerde heyet, Meclis’te ka-
dın hukuku ile ilgili yapılacak çalış-

İKHM VE TÜBAKKOM’UN 
ANKARA TEMASLARI

malara katılmaya ve katkı sunmaya 
hazır olduklarını belirterek “Kadın 
Bakanlığı” kurulması yönünde-
ki taleplerini de dile getirdi. ‘Laik 
Cumhuriyet’in bize verdiği haklar-
dan asla vazgeçmeyeceğiz” denile-
rek  kadının aile içerisinde değil, bi-
rey olarak kabul edilmedikçe hakla-
rının teslim edilemeyeceği belirtildi.

Milletvekillerine, küçük yaşta evli-
liklere ve çocuk istismarına dikkat 
çekmek amacıyla 30 Ocak 2016 ta-
rihinde gerçekleştirdikleri “Çocuk-
tan Gelin Olmaz” isimli kurultayın 
sonuç bildirgesi sunularak, değer-
lendirme ve öneriler şöyle sıraladı:

•	 Çocuk yaşta evlilikler (18 yaş altı) 
Uluslararası Sözleşmeler ve Ço-
cuk Koruma Kanunu’na göre in-
san hakkı ihlali olup çocuğa karşı 
şiddet suçudur.

•	 Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları 
sözleşmesi ile Türk Medeni Ka-

nunu, Çocuk Koruma Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 
çocuk tanımı ve çocuk sayılma 
yaşları birbirinden farklı olup uy-
gulama da hak ihlallerine sebep 
olmaktadır. Bu sebeplerle yasal 
düzenleme yapılarak Evrensel 
Çocuk Hakları Bildirgesi doğrul-
tusunda ortak bir çocuk tanımı 
ve çocukluk yaşı belirlenmelidir.

•	 (4+4+4) kesintili eğitim sisteminin 
erken yaşta evliliklerin en büyük 
etken sebeplerinden birisi oldu-
ğu bilimsel çalışmalar neticesinde 
kanıtlanmış olup, eğitim sistemi 
12 yıllık zorunlu, kesintisiz ve ör-
gün eğitim sistemi olarak belir-
lenmelidir.

•	 Okul öncesi eğitimden başlaya-
rak, eğitimin her kademesinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği, insan 
hakları, çocuk hakları konularını 
içeren bir derse müfredatta yer 
verilmelidir.

•	 Küçük yaşta evliliklerin önlenme-
si kapsamında yer alan evliliğe 
izin konularında Aile Mahkeme-
si Hâkimleri, Çocuk Mahkemesi 
Hâkimleri ve Savcılar ile ortak 
çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca 
küçük yaşta evliliklerde evliliğe 
izin dosyalarında uzmanlardan 
rapor alınarak ve yargılamalar 
duruşmalı yapılmak sureti ile ka-
rar verilmelidir.

ÖZEL BÖLÜM: 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE 
TÜRKİYE’DE KADININ KONUMU

İstanbul Barosu Kadın Hakları Mer-
kezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları 
Birliği (İKKB) tarafından yapılan 
ortak açıklamayla,  8 Mart Dünya 
Emekçi kadınlar Günü’nde Türki-
ye’de kadınının konumunu rakam-
larla ortaya koydular. 

Çeşitli alanlarda belirlenen rakam-
lara bakıldığında ortada kutlanacak 
bir durumun olmadığı görülüyor. 

Ortak açıklamada yer alan bilgiler 
şöyle: 

Türkiye’de nüfusun yüzde 49,8’i ka-
dın (38 milyon 194 bin 504), Kadın 
eğitimde, istihdamda, siyasette ay-
rımcılığa uğruyor, şiddet ve kadın 
cinayetleri durmuyor… Kadının So-
runu Çok, Çözüm İçin Bakanlığı Yok…

EĞİTİMDE:
•	 23 Milyon 244 bin 994 kadın 

ilköğretimden sonra okula git-
memiş (gönderilmemiş), 

•	 7 Milyon 342 bin 881 kadın il-
kokulu bile bitirmemiş

•	 2 Milyon 207bin 566 kadın 
Okuma-Yazma bilmiyor.

ÇOCUK GELİNLER

•	 226.428 kız çocuğu, (TÜİK ve-
rilerine göre) son dört yılda 18 
yaş altında evlendirilmiş,  

•	 13-15 yaşında evlendirilenler 
3,5 milyondan fazla…

İSTİHDAM

•	 Türkiye’de Kadın İstihdamı 
%28,2 

•	 Dünya ortalamasına göre kadın 
istihdam oranı %51,

•	 Türkiye Dünya sıralamasında 
145 ülke arasında 131. sırada 
(2015 Dünya Ekonomik Foru-
mu  Raporu)

SİYASET

•	 2014 Yerel Seçimlerinde kadın 
temsilci yok denecek kadar az,

•	 30 Büyükşehir Belediye Başka-
nının 3’ü kadın, % 90’ı erkek  

•	 2093 Belediye Başka-
nı’nın  %99,10’si erkek

•	 32392 Belediye Meclisi üyesi-
nin 30921’i erkek (% 95,46).

2015 Genel Seçimlerinde: 

550 milletvekilinin sadece 82’si 
kadın milletvekili  (% 14,9), kadın-
ların siyasette eşit sayıda temsil 
edilememesi, her şeyden önce bir 
demokrasi meselesi.Kadına Yöne-
lik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir.  

KADIN CİNAYETLERİ
•	 2015 yılında 335 kadın, 2016 

Ocak ayında 30 kadın öldürüldü. 

Günümüzde 8 Mart’lar, bir kutla-
ma günü olmayıp; kadınlara karşı 
her türlü ayrımcılığın kaldırılması-
nın ve kadına yönelik şiddete son 
verilmesinin; yaşamın her alanın-
daki kadın sorunlarına çözüm öne-
rilerinin bir kez daha dile getirildi-
ği gündür.

8 Mart’ları Kadınlar Günü Olarak 
Kutlayacağımız Günlere Erişmek 
İçin Mücadeleye Devam…

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan,  
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi

Av. Nazan Moroğlu,  
İKKB Koordinatörü

•	 Çocukların cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı konularında yaş grupları-
na ve zihinsel yeterliliklerine göre 
bilgilendirilmeleri ve bu kapsam-
da sağlık hizmetlerine kolay ula-
şımlarının sağlanmalıdır.

•	 Anayasa mahkemesinin TCK 
md.230’un 5. ve 6’ncı fıkralarının 
iptal kararının sakıncalarını kal-

dırmak için Uluslararası Sözleş-
meler ve Çocuk Koruma Kanunu 
da özellikle dikkate alınmak su-
reti ile yasal bir düzenleme yapıl-
malıdır.

•	 Anayasa Mahkemesince iptal edi-
len TCK md.103/2 kapsamında 
yapılacak olan yasal düzenleme-
lerde; etkili, caydırıcı, kaçınılmaz 

yaptırım için çocuğu tehdit eden 
bütün eylemleri içeren suç tanımı 
yapılmalıdır. Ayrıca bu kapsamda 
TCK’de küçük yaşta evliliğin suç 
olduğuna dair ayrı yasal bir dü-
zenleme yapılmalıdır. Bu suç ta-
nımında da suçu azmettirenler, 
iştirakçilere de ceza tayini yoluna 
gidilmelidir.

•	 Sığınmacı ve savaş mağduru ka-
dın ve çocuklara karşı cinsel şid-
detin ve erken yaşta evliliklerin 
önlenmesi için kamu düzenine 
uygun olarak yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

•	 Kamu yönetiminde görev alanla-
rın da çocuk evlilikleri özendirici 
davranış ve konuşmalar yapmak-
tan kaçınması sağlanmalıdır.
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ratik çalışmanın 
ilk belgesi Do-
ğan’ın Amiral Ge-
misi Hürriyet’ten 
olsun. Mardin’in, 
Midyat İlçesi 
Saleh köyünde 
başlayıp Sto-
ckholm’de kere-
vetine çıkılan post 

modern bir Külkedisi masalı-
nın ayrıntılarını 27 Nisan ta-
rihli Hürriyet’in Ekonomi say-
fasından okuyalım.

“Midyat’ın elektriksiz kö-
yünden İsveç Enerji Bakan-
lığı’na uzanan hikaye” giriz-
gahıyla başlayan hikaye için 
Hürriyet; “İSVEÇ’İN ENERJİ-
Sİ ONA EMANET” başlığını 
uygun görmüş. Okuru emsali 
masallarda görülebilecek bir 
başarı öyküsüyle mest etme-
yi kafaya koymuş gazetenin 
ilk paragrafı çarpıcı bir girişle 
başlıyor:

“Mardin Midyat’ta doğan 
Süryani asıllı İbrahim Baylan 
bugün İsveç’in Enerji Bakanı. 
Mardin’den İsveç’e uzanan 
hayat hikayesini “Harikulade 
bir yolculuk” olarak özetliyor. 
Midyat’ta elektriği olmayan 
bir köyde çocukluğunun geç-
tiğini anlatırken Baylan, “Biri-
si ‘30 yıl sonra enerji bakanı 
olarak Türkiye’ye gelip, akıl-
lı şebekeler hakkında konu-

şacaksın’ deseydi,’ “Tabii, ta-
bii derdim” diyor.

Uluslararası Akıllı Şebekeler 
Kongresi için İstanbul’a ge-
len Eski Midyatlı yeni İsveçli 
külkedisinin çarpıcı masalının 
ayrıntılarından; 1972 doğum-
lu olduğunu, 10 yaşında iken 
İsveç’e göçtüklerini, elektrikli 
şeyleri ilk kez İstanbul’da gör-
düğünü, refah seviyesi, yaşam 
kalitesi yüksek İsveç’e göçtük-
lerinde bir süre şaşkınlık ya-
şadığını, okul sisteminin, lisa-
nın ilk başlarda zor geldiğini, 
fakat küçük olması nedeniyle 
rahat adapte olduğunu, fır-
satları gördüğünü, şansını de-
ğerlendirdiğini öğreniyoruz. 

İsveç Enerjisinin dümenindeki 
Baylan, İstanbul İsveç Konso-
los’luğunda verdiği röportaj-
da  “Fosil yakıtsız ekonomi” 
hedefine yöneldiklerini, İsveç 
elektriğinin yüzde 40’ının ev-
sel atıklardan sağlandığını, 
hatta dışarıdan çöp ithal ettik-
lerini ayrıntılarıyla anlatıyor. 
İsveç’in nükleer enerji konu-
sundaki tutumu sorusuna 10 
adet nükleer reaktörün ülke 
elektriğinin yüzde 40’ın kar-
şıladığı, yeni nükleer santral 
kurulmasının önünde yasal 
bir engel olmadığı fakat bu-
nun özel girişimle mümkün 
olabileceği cevabını veriyor.

Hürriyet’tin ekonomi sayfası-
nın konuğu İbrahim’in başarı 
öyküsünün her Türk yurttaşı-
nın hissesine düşecek tarzda 
ayarlandığı anlaşılıyor. Ha-
beri kurgulayıp, İsveçliyi mil-
lete Hacı Bekir Lokumu gibi 
yutturanları gerçekten kutla-
mak gerekiyor. Kuşkusuz ki 
İsveç Konsolosluğu da enerji 
bakanları üzerinden yapılan 
harikulade mühendislik çalış-
masını not edecektir! 

Midyatlının, Hürriyet’in her 
nedense görmezden geldiği bir 
marifetini okurlarımıza hatır-
latarak işe başlayalım. İsveç 
Parlamentosu, 11 Mart 2010 
tarihli oturumunda 1915’te 
Türklerin Anadolu’da Ermeni-
lerin yanı sıra Asurilere, Sür-
yanilere, Keldanilere, Pontus 
Rumlarına ve diğer Hıristiyan 
azınlıklara “soykırım” uygula-
dığını 130 hayır oyuna karşı 
131 evetle kabul etti.  Oylama-
da parlamentodaki 4 Türkiye 
kökenli milletvekilinden Sür-
yani Yılmaz Kerimo ile İbra-
him Baylan, Kürt kökenli ol-
duğunu söyleyen Gülan Avcı 
evet oyu kullandı. Tasarının 
yasalaşmasında muhafazakar 
kimliği ile bilinen ve daha önce 
hayır oyu kullanacağını açıkla-
mış olan Çevre Partisi millet-
vekili Mehmet Kaplan’ın son 
anda oylamaya katılmaması 
etkili oldu. 

P
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ  
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Böylece 1999 yılında ilk kez 
Sol Parti milletvekili Ermeni 
asıllı Murad Artin’in verdiği 
fakat meclisten geçiremediği, 
2008 yılında yeniden günde-
me getirildiğinde reddedilen 
“soykırım” tasarısı, Türkiyeli 
vekiller sayesinde yasalaşmış 
oldu!

Enerji Bakanının soykırım me-
saisine sarf ettiği olağanüstü 
enerjiyi bir kenara not edip, 
Midyat’tan Stockholm’e uza-
nan Külkedisi masalının per-
delediği görünmezleri, bilin-
mezleri sıralamanın, kuşkuları 
giderecek bazı soruları sırala-
manın zamanıdır:

1- 1980’lerde Süryani asıl-
lı yurttaşlarımıza -gerçekte 
ekonomik nedenlerle- İsveç’e 
kapağı atmanın en kolay yolu-
nun siyasi sığınma talebinde 
bulunmak olduğunu kimler 
telkin etmiştir? 

2- Otuz hanelik Mardin-Mid-
yat Saleh Köyü neredeyse 
toptan İsveç’e göçerken aynı 
gerekçe ile siyasi iltica tale-
binde mi bulunmuştur?

3- İsveç Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi, hangi yeteneklerinin 
farkına varmıştır ki Gabriel 
oğlu Zero’dan doğma İbrahim’i 
saflarına katıp, kısa zamanda 
zirvelere yükseltmiştir? 

4- İsveç Devleti, Gabriel oğlu 
İbrahim’i önce Eğitim Bakanı, 
sonra Enerji Bakanı yaparken, 
ondan ne tür hizmetler bekle-
miş olabilir?

5- İsveç Parlamentosu’ nun 
(Riksdag) Türkiye kökenli 5 
milletvekilinden 4’ünün Sür-
yani asıllı olma nedeni (2014 
yılı) politik yetenekleriyle mi 
etnik aidiyetleriyle mi ilgilidir?

6- İsveç Parlamentosu’nda 
hukuken olmasa da fiilen Sür-
yani, Asuri, Keldani, Kürt ko-
taları mı oluşturulmuştur? Bu 
türden etnik avantajları olma-
yan sade Türklere İsveç siya-
sal yelpazesinin tüm kapıları 
kapalı mıdır? 

7-  Vatanları Türkiye’de 20 bin, 
İsveç’te 120 bin Süryani’nin 
yaşıyor olmasının Stockholm’ 
ün üzerine teşvik primi verdi-
ği ‘siyasi iltica’ dümeniyle bir 
ilgisi var mıdır?

Uzun uzun urgan leblebi 
sultan misali uzayıp gide-
cek sorulara burada son ve-
rip sadede gelelim. Hürriyet, 
Türkiye’ye soykırım sabıkası 
çıkaran, Türk milletine soykı-
rım karası çalan İsveçliyi niçin 
parlatmaktadır? Doğduğu ül-
keye karşı bırakalım sadakatı, 
hakkaniyet duygusunun kı-
rıntısını taşımayan bir yaban-

cıyı ahaliye niçin bir tür Noel 
Baba olarak yutturmaktadır?

Sorunun cevabı basittir. Türk 
sermayesinin Türkiyeli serma-
yeye dönüşmesinin ardından 
Türk medyasının Türkiyeli 
medyaya dönüşmesi kaçınıl-
mazdı. Sorun, vatansız serma-
yenin vatansız medyasının ya-
yın politikasının belirleyicileri 
ile ilgilidir. Türk matbuatının; 
“Kıbrıs Türk’tür, Türk kala-
caktır” sloganının, Türkiyeli 
medya döneminde “Yes be 
annem” ciliğe, “Ver kurtul” 
culuğa savrulmasıyla ilgilidir.

Midyatlının ekonomi sayfa-
sından parlatılması cinliğinin, 
milli duyarlılığın, milli kimli-
ğin süreç içinde aşındırılma-
sı, halkın derin bilinçaltında 
yaşattığı yön duygusunun 
belirsizleştirilmesinin güncel 
örneklerinden yalnızca biri ol-
duğu bilinmelidir. 

Hasılı kelam, Hürriyet’in İsveç 
tribününden Midyatlı amigo-
luğu, toplum mühendisliğinin 
sıradan örneği olmaktan baş-
ka bir anlam ifade etmemek-
tedir! Pratik çalışmamız teo-
riyi bir kez daha doğuluyor: 
Toplum mühendisliği, em-
peryalist çıkarlar için bilimin 
ahlaksızca kullanılmasıdır!

Av. HÜSEYİN ÖZBEK
İstanbul Barosu Genel Sekreteri
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Emperyal güçlere karşı 18 
Mart 1915’de büyük bir zafer 
kazanarak Türkiye Cumhuri-

yeti’nin kuruluşuna yol açan kah-
ramanlarımız ve şehitlerimiz, İs-
tanbul’da Edirnekapı Şehitliğinde 
yapılan resmi törenle anıldı. 

Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılı do-
layısıyla 18 Mart 2016 Cuma günü 
saat 10.00’da düzenlenen törene, 

101. YILINDA ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK 

İstanbul Valisi, Türk Silahlı Kuv-
vetleri temsilcisi, Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı Temsilcisi, İstanbul 
Barosu Temsilcisi, İstanbul Emni-
yet Müdürü, siyasi parti temsilcile-
ri, şehit aileleri, İdare Mahkemesi 
Başkanları, Başsavcılar, STK ve 
çeşitli kamu kurumları temsilcileri 
katıldılar. 

Törende Edirnekapı Şehitliği anıtı-

na Harp malulü Gaziler, Şehit Dul 
ve Yetimleri, İstanbul Valiliği, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Barosu 
ve diğer kuruluş temsilcileri adına 
çelenk bırakıldı. Törende İstanbul 
Barosunu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Süreyya Turan temsil etti. 

Daha sonra saygı duruşu yapıldı 
ve İstiklal Marşı söyledi. Bunu İs-
tanbul Valisinin anıt özel defterini 
imzalaması izledi. 

Törenden sonra kabristan ziyare-
ti yapıldı ve şehit kabirlerine kır-
mızı karanfiller bırakıldı, dualar 
okundu. Av. Süreyya Turan resmi 
törenin tamamlanmasından sonra 
kabir ziyareti sırasında şehit ailele-
riyle sohbet etti ve onların sorun-
larını dinledi.
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KURTULUŞUN DESTANI  
İSTİKLAL MARŞI’MIZ 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İstiklal Marşı İstiklal Savaşı verilirken yazıldı. Emperyalistlerin donattığı İşgalci Yunan Ordusu 
Türk Milletinin direniş azmini yok etmek için Milli Mücadele’nin kalbi Ankara’nın ele geçirilme-
sini zorunlu görmektedir. Bu amaçla Bursa üzerinden Ankara’ya doğru yürümektedir. TBMM’de 
Meclisin Kayseri’ye nakli tartışılmaktadır. Ankara halkı endişe içinde TBMM’nin bu konudaki 
kararını beklemektedir.

Milli Mücadele’nin bu ölüm kalım günlerinde Türk halkı Mehmetleriyle cephede, kadınlarıyla, ço-
cuğuyla, yaşlısıyla cephe gerisinde kurtuluşun destanını yazmaktadır. Gazi Meclisin Milletvekili 
Mehmet Akif Bey bu görkemli bağımsızlık destanını kaleme almaktadır. Emperyalizme meydan 
okuyuş, bağımsızlık tutkusu, özgürlük heyecanı gönülden dile, kalemden kâğıda geçmektedir.

Vatanın ve milletin bütünlüğüne ve İstiklaline yönelik tehlike Amasya Genelgesinde vurgulandığı 
gibi milletin azim ve kararıyla özgürlüğe dönüşmektedir. Akif, TBMM’de kabul edildiği 12 Mart 
1921’de defalarca okunup ayakta alkışlanan İstiklal Marşı için konan para ödülünü reddeder. Mil-
li Mücadele’nin başlangıcından itibaren içinde olan Mehmet Akif Bey milletin şairi, milletin yazarı 
olmanın ödülünün milletin sevgisi olduğunun bilincindedir. 

İstiklal Marşı’nın bu gün de her okunuşta bizi heyecanlandırması, yok oluşun sınırındaki bir mille-
tin özgürlük haykırışı olmasındadır. Gazi Mustafa Kemal’i, Gazi Meclis’i, şehitlerimizi, gazilerimizi 
hatırlatması, köleleştirilmek, sürüleştirilmek istenen bir ulusun kurtuluş destanı olmasındadır.

Milli Mücadele’nin onurlu direnişinin, mazlum bir ulusun zalimleri yenişinin simgelerine savaş 
açanlar İstiklal Marşı’ndan da rahatsızdırlar. Ülkenin işgalinden, sömürgeci çizmesinden rahatsız 
olmayanlar Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden, Andımız’dan, 19 Mayıs 1919’dan, 29 Ekim 1923’ten 
rahatsızdırlar. Ülkenin tüm kaynaklarını hoyratça harcayanlar, Cumhuriyet’in kazanımlarını yok 
etmek isteyenler kurtuluşun destanının, milletin direnme azminin sınırsızlığının her gün ülkenin 
dört bir yanında tekrarından rahatsızdırlar.

İstanbul Barosu, Bağımsızlık Marşımızın her söylenişinde ilk günün coşkusunu, ilk günün heye-
canını hissettirerek sonsuza kadar ülkemiz semalarında çınlayacağına olan inancını kamuoyuyla 
paylaşmaktadır. 
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İstanbul Barosu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezince 
düzenlenen ’92. Yılında Dev-
rim Yasaları’ konulu panel, 3 
Mart 2016 Çarşamba günü 

saat 14.00’da İstanbul Adalet Sara-
yı Seminer Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Genel Sekreteri Av. 
Hüseyin Özbek, 3 Mart devrim ya-
salarının 92. Yıldönümünde TRT’de 
yayınlanan bir programda, hilafe-

92. YILDÖNÜMÜNDE 
DEVRİM YASALARI

tin kaldırılışına bir ağıt düzüldü-
ğünü, bunun devletteki tercih de-
ğişikliğini gösterdiğini söyledi. Bu 
davranışın siyasi iktidarı ne kadar 
meydan okuma ve tasfiyeci bir an-
layışa götürdüğü ve bunu pratiğe 
yansıttığını göstermesi açısından 
son derecede önemli bulduğunu 
belirten Özbek,  “Artık Türkiye 
Cumhuriyeti–siyasi iktidar anla-
mında söylüyorum- laikliğin öv-
güsü, öğretim birliği övgüsü, hi-

lafetin kaldırılmasını onaylama 
durumunda değildir, bunları yer-
mektedir. 92. Yılında hilafetten 
adeta özür dilenmektedir” dedi. 

Bir insan eğer Alzheimer’a yakalan-
mışsa hukuk tarafından bu kişi kı-
sıtlanır görüşünden hareket eden 
Özbek şöyle devam etti: “Devlet 
Alzheimer olursa, aklı gitmişse 
ne olacak? Türkiye şimdi bu du-
rumla karşı karşıyadır. Türkiye 
devlet Alzheimer’ı yaşıyor. İç ve 
dış politikalarda bunu rahatlıkla 
görebilirsiniz”. 

Açılış konuşmasından sonra pane-
le geçildi. Paneli Cumhuriyet Araş-
tırmaları Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Vecihe Tunca yönetti. 
Tunca 3 Mart Devrim Yasalarının 
anlamı üzerinde durdu ve panel 
konuklarını tanıttı. 

Panelde konuşan Maltepe Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kizi-
roğlu, konuşmasında Osmanlının 
son zamanları, Abdülhamit’in kor-
kuları, Vahdettin’in ihanetleri, Şey-
hülislam Mustafa Sabri’nin satıl-
mışlığı ve kurtuluş savaşı yıllarını 
özetledi. 

Cumhuriyetin felsefesinin huku-
kun üstünlüğüne dayandığını, bu 
temelin de yapı taşlarının bugün 
anılan devrim yasaları olduğunu 
belirten Kiziroğlu,  Osmanlı Dev-
letinin savaşın ardından aslında 
devletin bütünlüğünü hatta devlet 
olma niteliğini kaybettiğini, 3 dev-
rim yasasının kabulünden sonra 
saltanata karşı cumhuriyetçilik, 
dinciliğe karşı laiklik, gericiliğe 
karşı devrimcilik, ümmetçiliğe kar-
şı ulusçuluğun gerçekleşmeye baş-
ladığını bildirdi. Kiziroğlu, “Türki-
ye’nin giderek çağdaşlaşmaya 
ve modernleşmeye başladığını, 
o nedenle 3 Mart günü devrim 
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günü, aydınlanma günü olduğu 
için önemlidir” dedi. 

Araştırmacı – Yazar Cengiz Öza-
kıncı, Atatürk’ün gerçekleştirdiği 
büyük Türk Devriminin Islama kar-
şı yapılmış olduğu iddiasıyla 80 yıl-
dır gericilerin aynı propagandayla 
toplumu etkilemeye çalıştıklarını 
söyledi. 

Özakıncı, “Şunu söylemek bir aydı-
nın borcu olmalı. Devrimlerin tu-
tanaklarını satır satır okuyan her 
aydının boynunun borcudur ki, 
devrimlerimiz İslamı ortadan kal-
dırmak kastıyla yapılmamıştır. 

Devrimler İslamın gerici ve bağ-
naz değil en çağcıl yorumlarıyla 
gerçekleştirilmiştir” dedi.

Hilafetin kanunla kaldırıldığını, 
kaldırılma gerekçelerinin Mec-
lis tutanaklarında bulunduğunu 
belirten Özakıncı, şöyle konuştu: 
“Hilafeti kaldırmak İslama karşı 
bir harekettir diyene soruyorum. 
Ordumuz ve halkımız Anadolu’da 
emperyalizme karşı bir savaş ve-
rirken, düşmanla işbirliği yapan 
Halife İslam Halifesi miydi? Va-
tana karşı hareket İslami bir ha-
reket midir? Ne siyasi ne de dini 
olarak bu hareketler islama uy-
maz. O nedenle kaldırılan hilafet 
sahte hilafettir”. 
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 101. YILINDA 
BÜYÜK DESTANIN YARATICILARINI 

SAYGIYLA ANIYORUZ

1.Dünya Savaşı çoğu tarihçilerce 1. 
Paylaşım Savaşı olarak adlandırılır. 
Gerçekten savaşın nedeni Batı em-
peryalizminin mazlumlar coğrafya-
sındaki zengin enerji ve doğal kay-
nakları sulhen paylaşamamasıdır.

Emperyalizmin paylaşım projesi 
geçen yüzyıl başında ŞARK ME-
SELESİ (DOĞU SORUNU) olarak 
adlandırılmaktadır. Doğu sorunun 
çözülmesi için Osmanlı Devleti’nin 
tasfiyesini zorunlu görmektedirler. 

İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’ 
sının başını çektiği bağlaşıklar (İti-
laf devletleri) Hasta Adam adını 
verdikleri Osmanlı’nın mirasının 
paylaşımı konusunda mutabıktır-
lar. O dönemde Osmanlının siyasi 

coğrafyası içinde olan Arabistan, 
Yemen, Filistin, Sina, Lübnan, Şam, 
Halep, Basra, Bağdat, Musul ve 
Anadolu’yu masa başında paylaş-
mışlardır!

Diğerlerinden daha sonra emper-
yalist aşamaya geçen Almanya da 
mazlumlar coğrafyasındaki hak-
kını (!) ısrarla istemektedir. İtilaf 
devletleri ise Almanya’yı paylaşım 
masasından uzak tutmakta kararlı-
dırlar. Bu durumda 1.Dünya Savaşı 
kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bizim açımızdan işin garip tara-
fı hangi blok kazanırsa kazansın 
ödülün Türk coğrafyası ve köle-
leştirilecek Türk milleti olmasıdır! 
Osmanlı devleti savaşa Almanya, 

Avusturya Macaristan bloğunun 
yanında zoraki sürüklenmiştir.

İngiliz-Fransız bloğu savaşın ba-
şında Çanakkale’den geçip saltanat 
ve hilafet merkezi İstanbul’u işgal 
ederek Osmanlıyı saf dışı bırak-
mak, Almanya karşısında zorlanan 
Çarlık Rusya’sının Karadeniz üze-
rinden yardımına koşmak düşün-
cesindedirler.

Kasım ayından beri süren yoklama 
bombardımanlarından sonraki asıl 
saldırı 18 Mart 1915 sabahı başlar. 
Dünyanın o tarihe kadar görmedi-
ği tonaj ve silah kapasitesine sahip 
savaş gemileri Çanakkale önlerin-
de Gelibolu ve Anadolu yakasın-
daki Türk siperlerine ölüm kus-
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maktadırlar. Saatler süren bom-
bardımandan sonra boğaza giren 
düşman zırhlılarını Türk sürprizi 
beklemektedir. Yenilmez armada-
nın batırılamaz sanılan kimi zırh-
lıları birbiri ardına boğazın serin 
sularına gömülmektedir!

Denizden Mehmetlerin yol ver-
mediği bağlaşıklar Türk siperlerini 
söküp Gelibolu yarımadasını düşü-
rerek karadan İstanbul’a ulaşmayı 
deneyeceklerdir. 25 Nisan sabahı 
zıhlıların cehennemi bombardıma-
nından sonra beş bölgede başla-
yan çıkartma kısmen başarılı olur. 
Mehmetlerin çetin direnişiyle faz-
la ilerlemeyip kıyı şeridine sıkışan 
düşmanın yılsonuna kadar süren 
çabaları boşunadır! Kolay bir zafer 
umuduyla 25 Nisanda karaya çı-
kan düşman, İstanbul’u fetih, Tür-
kiye’yi işgal düşlerini de Gelibolu 
yarımadasında bırakarak 1915 Ara-
lığının sonunda Çanakkale’yi terk 
edecektir. 

Çanakkale’de Mehmetlerin kar-
şısında yalnızca İngiliz, Fransız, 
Anzak (Avustralya - Yeni Zelanda) 
birlikleri değil, sömürgelerinden 
devşirdikleri çok sayıda savaşçı 
ardır. Mehmet Akif Ersoy’un söy-
lemiyle -Eski Dünya, Yeni Dünya, 
bütün Akvam-ı Beşer (değişik mil-
letler) Mehmetlerin karşısındadır!

Çanakkale için Milli Mücadele’nin 
önsözüdür denir, doğrudur. Ça-
nakkale için askerlerine taarruzu 

değil, ölmeyi emreden 19.Tümen 
Komutanı Mustafa Kemal Bey’in 
yeniden doğduğu yer denir, doğ-
rudur. Çanakkale, İngilizlerin ta-
nımıyla kaderin adamı Mustafa 
Kemal’in askeri dehasının, komu-
ta yeteneğinin, toplum liderliğinin 
kan ve ateş içinde sınanıp kanıt-
landığı yerdir.

İngiliz Donanma Bakanı Çörçil, 19 
Tümen Komutanı Yarbay Mustafa 
Kemal için    “Kaderin adamı”  der-
ken,    İngiliz resmi tarihi;  “25 Ni-
sanda durumu çabuk kavrayışıdır 
ki, Anzak Kolordusu’nun karaya 
çıkışının ilk gününde hedeflerine 
ulaşmasını önlemiştir. 9 Ağustosta 
ani olarak Kuzey bölgesinin komu-
tanlığına atandığı sırada gösterdiği 
çetin harekettir ki, İngiliz 9.Kolor-
dusunun ilerlemesini durdurmuş 
ve onu yenmiştir. Ve 24 saat son-
ra O’nun şahsen bir keşifte bu-
lunduktan sonra parlak bir karşı 
saldırısıdır ki, Türkleri Sarıbayır’ın 
başlıca tepesi olan Conkbayır’ın 
kesin egemeni kılmıştır. Herhangi 
bir tümen komutanının hareketle-
rinin yalnız bir muharebenin değil, 
belki bir seferin ve hatta bir mille-
tin kaderi üzerinde bu derece de-
rin bir tesirde bulunduğunu tarih 
nadiren kaydetmiştir”  sözleriyle 
emperyalistlerin Çanakkale bozgu-
nunun nedeni olarak O’nu göster-
mektedirler.

Türkiye, büyük zaferin 101.yılında 
Çanakkale destanını yaratan ira-

denin ve direncin yeniden hatır-
lanması ve değerlendirilmesinin 
elzem olduğu bir süreçten geçmek-
tedir. 1. Dünya savaşından yenik 
çıkan, Osmanlı’nın geniş coğraf-
yasını kaybeden, anayurdu işga-
le uğrayan bir milletinin mucizevi 
direncinin, yok oluş sınırından var 
oluşa ulaşmasının nedenleri üze-
rinde düşünülmelidir.  

Çanakkale, kibirli ve güçlü, uzun 
sürecek bir harbin insan ve mali 
kaynaklarına fazlasıyla sahip ha-
sımlara karşı haklılıktan, mazlum 
olmaktan, tutsaklık yerine gözünü 
kırpmadan ölümü tercih etmekten 
doğan bir destandır. Destanın ya-
ratıcıları Türk Milleti ve onun üni-
formalı kimliği olan Mehmetlerdir. 

Günümüzde tarihsellikten uzak 
bir fanteziyle Çanakkale’nin cen-
tilmenler savaşı olduğu söylemiyle 
emperyalizmin tetikçilerini mazur 
gösterme, hatta kutsama saçmalığı 
artık son bulmalıdır. Yine Çanakka-
le’nin göklerden inen ilahi varlıklar 
sayesinde kazanıldığı safsatasıyla, 
Mehmetlerin kanıyla, canıyla, sar-
sılmaz imanıyla, sınırsız vatan sev-
gisiyle, olağanüstü fedakârlığıyla 
yarattığı destana sanal ortaklar 
yaratmaya da bir son verilmelidir.

Çanakkale zaferi, ezelden ebede 
hür yaşamak isteyen mazlum bir 
milletin topyekûn destanıdır. Gü-
nümüzde, Çanakkale destanıyla, 
Milli Kurtuluş Savaşıyla ulaşılan 
bağımsızlığın ürünü olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne karşı ülkemizin 
bazı yörelerinde provaları yapılan 
etnik kalkışmaların emperyalizmin 
güncellediği Şark Meselesinden 
başka bir şey olmadığı bilinmelidir.  

Çanakkale destanını yaratan di-
renç ve kararlılığa bu gün her za-
mandan daha çok ihtiyacımız var-
dır. İstanbul Barosu 101. Yılında 
büyük zaferin kahramanlarını min-
net ve şükranla anmaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Bilindiği gibi Hayvan Hak-
ları Komisyonumuz kurul-
duğu günden beri gerek 
hukuki süreçte, adliyeler-

de, jandarma ve emniyet birimle-
rinde; gerekse TBMM yasa yapım 
sürecinde ve sosyal medyada ara-
lıksız çalışmalarıyla “hayvan yaşam 
hakkı ihlallerine karşı”  zorlu bir 
mücadele sürdürmektedir. 

Zaman içinde komisyonumuza 
katılan meslektaşlarımızla birlikte 
gittikçe artan ihlaller listesine karşı 
çalışmalarımızın ivmesini artırdık.  

Bu aşamada  “nasıl daha yarar-
lı olabiliriz”, “nasıl bir yol izlersek 
daha çok insan bilinçli ve dona-
nımlı olabilir” düşünceleri de hâ-
kim olmaya başladı.

Buradan yola çıkarak hayvan hak-
ları ihlallerine karşı hukuki eğitim 
destek süreci başlattık. Baromuza 
sunulan bu talebimiz olumlu karşı-
lanınca da programlarımızın ilkini 
28 Şubat 2016 Pazar günü gerçek-
leştirdik.

Eğitim Destek programının amacı, 
komisyonumuza maille, yüz yüze, 
telefonla ve çeşitli yollarla gelen 
ihbar-yardım taleplerini toplu ola-
rak değerlendirerek belirlenen ana 
başlıklar çerçevesinde daha somut 
bilgilendirme yapmak;  hukuki 
ve idari süreçte kullanılan matbu 
formların doldurulması konusun-
da hukukçu olmayan aktivistlere 
uygulamalı olarak göstermekti.

Sosyal medya ve mail grupları-
mızla duyurduğumuz programa 
ilgi yoğun oldu. Tahmin edilenin 
üstünde katılımla gerçekleşen ilk 
programda yer verilen sunum ko-
nularımız: 

Av. Barış Karlı;  “Sahipli, sahipsiz 
hayvan yönünden 5199 SK ve TCK 
uygulamalarının örneklerle anlatıl-
ması,

Av. Yasemin Babayiğit; Site ve 
toplu yaşam alanlarında hayvan 
bakılmasıyla ilgili tahliye davaları, 
TCK kapsamında bu hayvanlara 
kötü muamelenin değerlendirilme-
si ve suç duyuruları,

Av. Ilgın İstenç Külünk; Barınak, 
petshop ve hayvanların topluca 
tutulduğu mekânlarda yönetmelik-
lerin uygulanabilirliği ve yaşanmış 
yakın tarihli vakaların sunulması, 

Şeklinde olmuştur.

Sunum aralarında soru cevap şek-
linde bilgi aktarımlarımız ve daha 
önceki seminer, panel, toplantı 
görsellerimiz fonda yer aldı. 

Ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Ko-
ruma Kanunu değişiklik önerisi, 
Meclis görüşmeleri, basına yanlış 
yansıyan iyileştirme çalışmalarının 
hukuki irdelenmesi ve uygulamada 
oluşacak ihlaller konusunda sık sık 
bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilen-
dirmeler her programda güncelle-
nerek tekrarlanacaktır.

Bunun yanı sıra program tarihine 

denk gelen süreçte gündem olan 
ihlaller ve bunlara dair hukuki iş-
lemler de anlatıldı. 

Program sonunda katılımcılarımı-
za katılım belgesi verilerek teşek-
kür edildi. 

Katılanlara dağıtılan ve isim yazıl-
ması zorunlu olmayan anket form-
larının incelenmesinde varılan en 
belirgin sonuçlar da kısaca şöyle;

a) Çok yararlı bir bilgilendirme 
eğitimi oldu, şimdi kendimi 
daha bilinçli ve güçlü hissedi-
yorum

b) Bu programın sürmesini ve 
daha çok duyurulmasını isti-
yoruz

c) Hukuki yolların bunca zayıf ol-
ması ve çaresiz kalışımız kötü 
hissettiriyor, ama İstanbul Ba-
rosu’nun gönüllü hukukçuları-
nın desteğiyle yol alacağız

d) Başka illerde de eğitim destek 
programı yapılması için neler 
yapabiliriz?

e) Yaklaşık 50 kişi; “vejetarye-
nim, hayvan yemiyorum, ve-
gan olma yolundayım, kürk ve 
deri asla kullanmıyorum. 

Üniversitelerin hayvan hakları ve 
çevre kulüplerinden katılan genç 
arkadaşlarımızın ve STK temsilci-
lerinin de katılımıyla gerçekleşen 
ilk programımızla bu yönde büyük 
bir boşluğun doldurulabileceğini 
gördük.

Tüm komisyon üyelerinin takım 
çalışmasıyla, büyük bir sinerjiyle 
devam ettirilecek olan bu çalışma-
da katkısı olan herkese; özellikle 
baroda çalışan arkadaşlarımıza 
gönül dolusu teşekkür ederiz. 

Sonraki program tarih ve konuları 
sosyal medya ve baro iletişim ka-
nallarımızla duyurulmaya devam 
edilecektir.

Büyük bir vahşet altında yok edil-
mekte olan tüm hayvanlarımız için 
yararlı olması umuduyla.

HAYVAN HAKLARI İHLALLERİNDE HUKUKİ/İDARİ/SOSYAL 
SÜREÇ EĞİTİM DESTEK PROGRAMLARININ İLKİ İSTANBUL 

BAROSU’NDA YAPILDI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Hayvan Hakları Komisyonu Aktif Çalışma Grubu

S
O

S
Y

A
L 

E
T

K
İN

Lİ
K

LE
R

82

M
A

R
T

 N
İS

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

2



İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi ve İsveç İstanbul Baş-
konsolosluğu, 11 Mart 2016 
Cuma günü saat 18.00’de “SI-

NIRLAR ve SIĞINMACILAR, Bir 
Suriye Örneği – III” konulu bir top-
lantı düzenledi.

Sunumu İstanbul Barosu Dış İliş-
kiler Koordinatörü Ece Basmacı 
Karalar tarafından yapılan top-
lantının açılış konuşmaları, İsveç 
Konsolosluğu İsveç-Türk İşbirliği 
Birimi Başkanı Andrea Karlsson,  
İstanbul Barosu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkanı ve TBB delegesi Av. 
A.Metin Uracin tarafından yapıl-
dı. 

Toplantıda, İsveç Başkonsolosluğu 
Göç Dairesi’nden Peter Holgers-
son,   İsveç’in mülteciler politikası 
hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Başkan Yardım-
cısı Av. Elif Erdoğmuş, İstanbul 
Barosu AB Komisyonu Eş Başkanı 
Av. Cem Murat Sofuoğlu oturum 
başkanı olarak yer aldılar. 

Toplantıda,  Helsinki Yurttaşlar 
Derneği Mültecilik Projesi Direk-

törü Hakan Ataman, “Göç ve İltica 
Rejimi” hakkında,  Çağdaş Avukat-
lar Derneği’nden Av. Onur Şahin-
kaya “Türkiye’deki Göçmenlerin 
Statüsüzlük Sorunu” konusunda, 
İstanbul Barosu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkanı Av. A.Metin Uracin 
“AB Uyum Yasaları 24.Fasıl Kapsa-
mında İltica ve Göç, Sığınmacılar 
İçin Adli Yardım Mekanizmaları ve 
Sığınmacılık, Vatansızlık” konula-
rında konuşmalar yaptılar. 

Toplantı, Mültecilik, Uluslararası 
Koruma, Temel Kavramlar, Sığın-
macılık,  Vatansızlık, Türkiye’de 
Sığınma Rejimi ve Uygulamalarına 
Genel Bakış, AB Uyum Yasaları, 
24.Fasıl BMMYK Türkiye Temsilci-
liği’nin Faaliyetleri, BMMYK Usu-
lü ve İtiraz Usulleri, Türkiye’deki 
Uluslararası Koruma Alanı Göz-
lemleri İçişleri Bakanlığı “Geçici 
Sığınma” Usulü ve İtiraz Yolları, 
Uydu Kentler Politikası, Sınır Dışı 
ve İdari Gözetim Kararlarına Karşı 
Yargı Yolu Mültecilere Yönelik Hu-
kuki Destek Alanları, Sığınmacılar 
İçin Adli Yardım konuları ile devam 
etti.

Toplantı sonunda Soru-Cevap bö-
lümü uygulandı.

SINIRLAR VE SIĞINMACILAR, BİR 
SURİYE ÖRNEĞİ - III
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İstanbul Barosu Çevre ve Kent 
Hukuku Komisyonunda gö-
revli avukatlar, Katı Atık Ber-
taraf Tesisini protesto etmek 

amacıyla Düzce’de üç aydır nöbet 
tutan köylülere destek verdi.

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Alev Seher Tuna ve 
komisyon üyesi 3 avukat Düzce’de 
köylerine yapılan katı atık tesisi-
nin kaldırılması için 90 günden bu 
yana eylem yapan köylüleri ziyaret 
etti. Ziyarette köylülerle görüşen 
avukatlar süreç hakkında bilgi al-
dılar.

Gelişmeler hakkında basına bilgi 
veren Av. Alev Seher Tuna, köy-
lülerin anayasal hakkı olan sağlıklı 
çevrede yaşama hakkının ihlal edil-
diğini, tesisin su koruma havzası 
alanları içinde yer alması nedeniy-
le hukuka aykırılık oluşturduğunu 
belirtti.

Yasal süreci başından beri takip 
ettiklerini belirten Tuna, sürecin 
hukuka aykırı bir şekilde devam 
ettiğini, yargının ÇED Raporunu 
iptal ettiğini ve tesisin faaliyeti-

İSTANBUL’UN İÇME SUYU HAVZALARI 
TEHDİT ALTINDA

nin durdurulmasıyla sürecin askı-
ya alındığını bildirdi.  Alev Tuna, 
“Düzce’nin bizim için de önemi 
var. Melen Çayı’nın suyu İstan-
bul’a içme suyu olarak veriliyor. 
İstanbul’un Avrupa yakasının su 
ihtiyacının yüzde 51’i Melen Ça-
yı’ndan karşılanıyor” dedi. 

Su havzası içinde yer alan Katı 
Atık Bertaraf Tesisinin hukuka ve 
anayasaya aykırı olduğunu vurgu-
layan Tuna, tesisin insan sağlığının 
yanında tüm canlılara da zarar ver-
me riski taşıdığını, yöre halkının 
bunun bilincinde olduğunu, her 
türlü hava şartlarında burada bu-
nun için nöbet tuttuklarını belirtti 
ve bu direnişe destek verdiklerini 
anlattı. 

Çevre ve Kent Hukuku Komisyo-
nu, bir de basın açıklaması yayın-
ladı. Açıklama şöyle:

ÇEVRE KATLİAMINA KARŞI 
MÜCADELEMİZE DEVAM EDİ-
YORUZ

İstanbul Barosu Çevre ve Kent 
Hukuku Komisyonu, çevre konu-

larında son derece duyarlı olarak 
birçok çevre davası açmaktadır. 
ÇED Raporu çevre açısından son 
derece önemli olmazsa olmaz bir 
rapordur. Yapılacak bir projenin, 
çevreye, insan sağlığına olumsuz 
etkilerinin belirlenmesi ve alınacak 
önlemlerin tespitidir. 

ÇED Yönetmeliği’ne karşı 4 iptal 
davası açtık. Mahkeme tarafından 
İptal ediliyor, ardından yeni Yönet-
melik yayınlanıyor. Sürekli, İptal- 
yeni yönetmelik olarak süreç de-
vam ediyor. Halen 2 ÇED Yönetme-
liği İptal davamız Danıştay’dadır.

Komisyonumuz birçok vatandaşı-
mızın hukuki destek talebine, di-
lekçe, mevzuat ve dava açarak kat-
kı vermektedir. 

Neden buradayız? Düzce Esen-
çam-Hasanlar Köyü halkına des-
teğin ötesinde İstanbul’da yaşayan 
bizleri, sağlığımızı doğrudan ilgi-
lendirdiği için, bizim sorunumuz 
olduğu için buradayız. 

Hukuki süreci yakından takip edi-
yoruz. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi nezdinde gerekli giri-
şimlerde bulunacağız.

Çevre duyarlılığımız ötesinde Me-
len Çayı’nın İstanbul için ayrı öne-
mi var.

İstanbul’da nüfus artması ve coğ-
rafi olarak hizmet alanının geniş-
lemesi sebebiyle artan su talebini 
karşılamak için Avrupa Yakası’nda 
Tekirdağ’a, Anadolu Yakası’nda 
Düzce’ye kadar uzanan farklı su 
havzalarından içme suyu temin 
edilmektedir. İstanbul’da günlük 
ortalama 3 milyon metreküp su 
kullanılmaktadır. 

Bu 3 milyon metreküp suyun 1,6 
milyon metreküpü yani yarısından 
çoğu Melen’den, yıllık 55 milyon 
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metreküp su da Sazlıdere Barajın-
dan sağlanmaktadır.

Bölgede görüldüğü üzere, kanali-
zasyon ve kansorejen sanayi atık-
ları Melen Çayı’na verilmekte olup, 
yoğun kokudan nefes almakta güç-
lük çekilmektedir.

Komisyon sekreterimiz 15 gün 
önce bölgeye gelerek, yerinde ön 
inceleme sonucu hazırladığımız ra-
poru görseller ile birlikte Baro Yö-
netim Kurulu’na sunduk, şimdi de 
sizin aracılığınız ile tüm İstanbullu-
lara duyurmak istiyoruz.

Bu sudan içen 7-8 adet köpek ve 
diğer canlıların zehirlenerek öldü-
ğü ve orada durduğu, suyun mor 
siyah renkte olduğu, Jandarma ve 
ilgili kurumlara delil tespiti başvu-
rularının işleme alınmadığı, köylü-
lerin 40 günden bu yana gece gün-
düz bölgede nöbet tuttuğu tesbiti 
yapılmıştır.

İstanbul’a içme suyu sağlayan Me-
len Çayı’nın yanında Düzce Beledi-
yeler Birliğince kurulmak istenen 
“DÜZCE KATI ATIK BERTARAF 
TESİSİ” ile ilgili olarak mahkeme 
kararlarına rağmen bölgede vahşi 
çöp depolama yapılmaktadır. 

Tesis ile ilgili olarak Çevre ve Or-
man Bakanlığı tarafından verilen 
28.02.2011 tarihli ÇED OLUMLU 
KARARI’nın İPTALİ istemi ile açılan 
davada; Proje sahasındaki bitki ve 
hayvanlardan oluşan canlılara ve 
ekolojik yapıya ve insan sağlığına 
zarar verdiği ifade edilmiştir.

Yerleşim yerine bu kadar yakın 
mesafede katı atık tesisi yapılması 
ile Anayasal bir hak olan Temiz ve 
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı-
nın ihlal edildiği, inşaat faaliyeti sı-
rasında meydana gelecek buğu-gü-
rültü-kurum-toz-koku çıkaracağı, 
Su Kirliliği Yönetmeliği ile İSKİ 
İçme Suları Yönetmeliği’ne göre 
kısa mesafeli koruma alanı içinde 
yer aldığı, hukuka aykırı olduğu 
açıkça görülmektedir.

Su Kirliliği Yönetmeliğinin 
17.md.1.f.da; mutlak koruma alanı, 
içme ve kullanma suyu rezervua-
rının maksimim su seviyesinden 
itibaren 300 mt. Genişliğindeki şe-
ritte, hiçbir yapı yapılamaz…

20.md.1.f.da; koruma alanı dışın-
da kalan koruma alanı sınırından 
itibaren yatay olarak 3 kilometre 
genişliğindeki alan içinde ÇÖP DE-
POLAMA ALANLARINA VE BER-
TARAF TESİSLERİNE İZİN VERİL-
MEZ Hükmü yer almaktadır.

İSKİ içme suyu havzalar Koruma 
Kontrol Yönetmeliğinin 4. md. 
mutlak koruma alanı ;…..yatay 300 
metre genişliğindeki kara alanıdır. 
Orta mesafe koruma alanı sınırı 
olan 1000 mt. den başlamak üzere 
su toplama havzasının sonuna ka-
dar uzanan bütün kara alanı UZAK 
MESAFE KORUMA ALANIDIR. 

Yönetmeliğe göre; Bu alanlarda 
arıtma tesisi hariç, HİÇ BİR YAPI 
YAPILAMAZ, İSKANA AÇILA-
MAZ… ÇÖP TOPLAMA VE İMHA 
MERKEZLERİ… KURULAMAZ. 

Ayrıca; İSKİ Yönetmeliği’nin eki’n-
de İstanbul’a su temin edilen İçme 
Suyu Havzaları ve derelerini göste-
ren haritada MELEN HAVZASI ve 
HASANLAR HAVZASI içinde ME-
LEN ÇAYI’na da yer verilmektedir.

Yine arıtma tesisi olmayan Yığılca, 
Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova ve 
Cumayeri ilçelerinin KANALİZAS-
YON VE ATIK SULARI İLE SANAYİ 
ATIKLARI hem çevrede yaşayanla-
rın hem de İstanbul halkının sağ-
lığı hiçe sayılarak MELEN ÇAYINA 
boşaltılmaktadır.

ATIK BERTARAF TESİSİNİN kuru-
lacağı alanın kuzeyde Melen Ça-
yı’na 200 mt. mesafede, Hasanlar 
Barajına 1 km. mesafede, Hasanlar 
Köyü ve Hecinler Mahallesine 350 

mt. Mesafede, diğer köylere 800 
mt. mesafede olduğu tespiti ile; 
UZUN MESAFELİ KORUMA ALA-
NINDA (1000 mt.den sonra baş-
layan alanda) DAHİ KURULMASI 
MÜMKÜN OLMAYAN KATI ATIK 
BERTARAF TESİSİ için verilen Sa-
karya İdare Mahkemesinin  ÇED 
OLUMLU kararı , Anayasal hak 
olan temiz çevrede yaşama hakkı-
nın ihlal edildiği gerekçesi ile Da-
nıştay 14.Dairesince BOZULMUŞ-
TUR. Sakarya İdare mahkemesi ta-
rafından bozma kararına uyularak 
söz konusu idari işlem 06.11.2015 
tarihinde İPTAL EDİLMİŞTİR.

Tesis 23.12.2015 tarihinde Düzce 
Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü 
tarafından mühürlenmiş ancak, 
Belediye tarafından mühür sökü-
lerek ATIK DÖKÜMÜ DEVAM ET-
MİŞTİR. Bunun üzerine köylüler 
bölgeye çadır kurarak nöbet tut-
maya başlamıştır.

Şikâyet üzerine 18 Ocak2016 tari-
hinde Tekrar mühürlenmiş, ancak 
atık dökümü yine devam etmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
5.02.2016 tarihinde ÇED sürecini 
durdurmuştur. Ancak, ÇED süreci 
Tekrar başlatılacaktır. Görevli ilgili 
kurumlar hakkında suç duyuru-
sunda bulunacağız.

Konunun takipçisi olacağımızı, Ka-
muoyu’na saygıyla duyururuz.

Av. Alev Seher TUNA

İstanbul Barosu, Çevre ve Kent 
Hukuku Komisyonu Başkanı
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İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi yeni eğitim dönemine, 
26 Mart 2016 Cumartesi günü 

saat 13.00’da İstanbul Adalet Sara-
yı Konferans Salonunda düzenle-
nen törenle başlandı. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Muazzez Yıl-
maz, ülkemizde gerek hukuk eğiti-
mi, gerekse avukatlık stajının mes-
leğin niteliğine ve önemine uygun 
olmaktan son derece uzak olduğu-
nu söyledi.

Sayıları her yıl artan ve alt yapısı 
yetersiz hukuk fakültelerinden her 
yıl binlerce kişinin mezun olduğu-
nu belirten Yılmaz, ‘Mezuniyetin 
ardından formaliteden ibaret bir 
yıllık avukatlık stajı yapılmakta ve 
mesleğe başlanmaktadır’ dedi. 

1924’de staj süresinin üç yıl oldu-
ğunu, 1926’da iki yıla indiğini ve so-
nuna sınav konulduğunu, 1969’da 
ise staj süresinin bir yıla indirildi-
ğini ve sınavsız sisteme geçildiğini 
belirten Yılmaz şöyle konuştu: 

”Diğer ülkelerde bu duruma bak-
tığımızda hukukun modern devlet 
yaşamı içinde çok önemli bir payı 
bulunan hukuk eğitimi özel bir an-

lam taşımaktadır. Dünyanın pek 
çok ülkesinde avukatlık mesleğini 
tercih etmek isteyenler zorlu sınav 
süreçlerinden geçmekte, uygula-
malar farklılık gösterse de bu denli 
onurlu bir mesleğin üyesi olmak 
için yoğun bir eğitim sürecinden 
geçilmekte ve ardından sınav gel-
mektedir”. 

Yılmaz, konuşmasının kalan bölü-
münde demokratik ülkelerdeki staj 
eğitimi, stajyerlerin dikkat etmesi 
gereken hususlar, stajyerlerin hak-

ları ve uymaları gereken kurallar 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

Toplantının konuk Konuşmacısı 
İstanbul Barosu Disiplin Kurulu 
Başkanı Av. Tamer Heper, stajyer-
lerin yakında dünyanın en önemli 
mesleğinin mensupları olacakları-
nı söyledi. Hukuk Fakültelerinde 
alınan bilgilerin staj döneminde 
ve mesleği icra ederken pekiştiril-
mesi gerektiğini altını çizen Heper, 
mesleğin anayasası olan Avukatlık 
Yasası ile meslek ilke ve kuralları-
nın da iyi bilinmesinin çok önemli 
olduğuna vurgu yaptı. 

Stajyerlere meslekte edindiği de-
neyimlerden hareket ederek çe-
şitli tavsiyelerde bulunan Tamer 
Heper şunları söyledi: “Bir kişinin 
anlattığı ile yetinmeyin, mutlaka 
araştırın. Karşınıza gelen olayları 
hukuk mantığı ve nosyonu içinde 
incelemeniz gerekir. Hukukçu bil-
giye ulaşır, ulaştığı bilgiyi hukuk 
nosyonu içinde yorumlar. Sokak-
taki adamın durumuyla hukukçu-
nun durumu farklıdır. Avukatlar 
çok konuşur bilinir, ama öyle de-
ğil, avukat az konuşur öz konuşur. 
Duruşmalarda uzun konuşan avu-
katları hâkim sıkıntı ile dinler”.

Heper, anlattığı konuları meslek 
yaşamında karşılaştığı olaylarla 
renklendirdi. Heper konuşmasının 
sonunda, disiplin suçlarının oluşu-
munu anlattı ve avukatlık mesleği 
dışında, günlük yaşamda avukatlık 
kanunu ve meslek ilke ve kuralları-
na aykırı davranışların da disiplin 
suçunu oluşturduğunu anlattı.  

AVUKATLIK SAĞLIKLI BİR EĞİTİM 
TEMELİNE OTURMALIDIR
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ADİL YARGILAMANIN TEMİNATI 
AVUKATTIR

İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi yeni dönem açılışı, 18 
Nisan 2016 Pazartesi günü saat 

13.30’da İstanbul Adalet Sarayı 
Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi. 

SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av. 
Muazzez Yılmaz’ın kısa sunuş ko-
nuşmasından sonra İstanbul Baro-
su Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Ko-
casakal dönemin ilk dersini verdi. 

İstanbul Barosunun her zaman 
milli bir çizgiyi muhafaza ettiğini, 
etmeye de devam edeceğini belir-
ten Kocasakal, ‘Türkiye cumhu-
riyetini kuran, Türkiye halkına 
Türk Milleti denir’ sihirli formü-
lünü hiçbir zaman unutmamak ge-
rektiğinin altını çizdi. Bu formülün 
hiçbir dinsel, etnik ve mezhepsel 
ayrım olmaksızın bir birlik ve bü-
tün olmayı ifade ettiğini belirten 
Ümit Kocasakal, “Çağımızda em-
peryalizme karşı da ancak bu şe-
kilde ayakta kalabiliriz. Ülkemizde 
maalesef şu anda ayrılıklar öne çı-
karılıyor. Etnik, dinsel ve mezhep-
sel açıdan insanlarımız bölünüyor. 
Bunlar emperyalizmin oyunları, bu 
oyunlara gelmeyeceğiz” dedi. 

Türkiye’nin genetiğiyle, kimyasıy-
la, değerleriyle oynanırken avu-
katlık mesleğinin bunun dışında 
kalabilmesinin mümkün olmadığı-
na işaret eden Kocsakal, İstanbul 
Barosu’nun kesinlikle siyasetle 
uğraşmadığını, ancak siyasiler, hu-
kuka el atarsa, hukuku kendilerine 
bağlamaya çalışırlarsa bir baronun 
da buna sessiz kalmasının düşünü-
lemeyeceğini kaydetti.  

Avukatların mesleklerini yerine 
getirebilmelerinin ön koşulunun 

hukuk devleti ve yargı bağımsızlı-
ğı olduğunu ifade eden Kocasakal,  
yargının tarafsız ve bağımsız olma-
dığı bir ortamda avukatlık mesle-
ğinin icra edilemeyeceğini söyledi. 
Kocasakal şöyle devam etti:  “Avu-
katlık çok onurlu, çok kutsal ve çok 
değerli bir meslektir. Çünkü dün-
yadaki en önemli kavramlardan 
bir tanesi hak kavramıdır. Yurtta-
şın bir hakkını tespit ve tescilden, 
ona ulaşmasını sağlamaktan daha 
değerli bir şey olamaz.  Adil yar-
gılamanın teminatı avukattır. Yar-
gılamadan avukatı çekip alırsanız, 
ortada yargılama diye bir şey kal-
maz”. 

Dünyada avukatlık mesleğine karşı 
bir saldırı bulunduğunu,  hukuku 
özelleştirmeye ve avukatlık mesle-
ğinin genetiğini değiştirmeye çalış-
tıklarını belirten Kocasakal,  bun-
larla elden geldiğince mücadele 
ettiklerini anlattı.

Ümit Kocasakal, konuşmasının 
son bölümünde genç meslektaşla-
rına meslek ilke ve kuralları konu-
sunda bazı tavsiyelerde bulundu.
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Adli Yardım Merkezimiz-
den görev alan meslek-
taşlarımızın, özellikle 
“kadının aile hukukun-

dan doğan ve şiddet içeren talep-
leri” konusunda açılan davalarda, 
başvuru tarihinden başlayarak 
alınması gereken tedbirler ve sa-
vunma teknikleri açısından bilgi-
lendirilmeleri amacıyla İstanbul 
Barosu Yönetim Kurulu kararıyla 
Kadın Hakları Merkezince veril-
mekte olan eğitim seminerleri de-
vam ediyor. 

Eğitim seminerine katıldığına iliş-
kin sertifikası bulunmayan meslek-
taşlarımızın, kadınların aile huku-
kundan kaynaklanan adli yardım 
istemlerinde (Boşanma, 6284 sa-
yılı Kanun gereğince tedbir) görev 
alabilmeleri mümkün olamayacak-
tır. (Daha önce bu seminerlerden 
geçmiş olan meslektaşlarımızın 
yeni dönem seminer çalışmalarına 
katılma zorunluluğu bulunmamak-
tadır.)

 Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sa-
rayı Büyük Konferans Salonunda 
yapılan seminere katılan meslek-
taşlarımıza İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi tarafından katılım 
belgesi verildi.

 Programda ele alınan konular ve 
konuşmacıları şöyle: 

KADIN HAKLARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET” KONULU 
SERTİFİKA PROGRAMI DEVAM EDİYOR

8 NİSAN 2016 CUMA

10.05-12.00 
Medeni Kanunda Mal Rejimleri

Av. Nazan Moroğlu 
Yeditepe Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi

13.00-13.45
Adli Yardım Bürosunun İşleyişi 
– İşleyiş Hakkında Soru ve 
Önerilerin Değerlendirilmesi

Av. Tuğçe Bilgili

14.00- 15.00 
Şiddet Mağdurları 
ile Görüşme Teknikleri

Neşe Yüksel Psikolog
İstanbul Aile Mahkemeleri

15.10-16.20 
Uluslararası Sözleşmeler 
Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan  
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi,Kadın Hakları 
Merkezi Koordinatörü  

16.30- 17.30 
Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesi İle İlgili 
6284 Sayılı Yeni Yasa               

Av. Afet Gülen Köse  - İstanbul 
Barosu Kadın Hakları Başkan 
Yardımcısı

9 NİSAN 2016 CUMARTESİ 

10.00-11.00 
Boşanma Sebepleri -Nafaka- ve 
Tazminat Hükümleri

Hâkim Emin Erol 
İstanbul Anadolu 6.Aile 
Mahkemesi Hakimi

11.10 – 12.45 
Türk Ceza Kanununda Aile 
Düzenine Karşı Suçlar -  Türk 
Ceza Kanununda Cinsel Suçlar 

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu 
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı 

13.45 -  15.15 
Adli Tıp Sistemi-Adli Muayene- 
Genital Muayenede Yasal 
Düzenlemeler ve Sorunlar  

Prof. Dr. Oğuz Polat

15.30 16.30
Aile İçi Şiddette Disiplinler Arası 
İşbirliğinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Oğuz Polat

16.30- 17.00 
SERTİFİKA DAĞITIMI 
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İstanbul Barosu Yönetimi ile 
DİSK’e bağlı Sosyal-İş sendika-
sı arasında bir süredir yürütü-
len toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri anlaşmayla sonuçlandı. 

Sözleşme, 30 Mart 2016 Perşembe 
günü saat 18.30’da Baro Merkezin-
de düzenlenen törenle taraflarca 
imzalandı. 

BARO ÇALIŞANLARI  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, herkesin 
emeğinin karşılığını almasını iste-
diğini, emeğin sömürüsüne karşı 
olduğunu, bunun bir parçası ol-
mak ve öyle anılmak istemediğini 
söyledi. 

İşveren olarak da kurumun tüm 
sorumluluklarını üstlendiklerini, 

kurumun çalışmalarını zora sok-
mamak gerektiğini belirten Ko-
casakal, bu nedenle dengeleri de 
gözetmek gerektiğini, imzalanan 
Toplu İş Sözleşmesini bu anlamda 
tatmin edici buluğunu bildirdi. 

Sosyal-iş Sendikası Genel Başkanı 
Metin Ebetürk de örgütlü toplum-
dan yana olduklarını, toplu sözleş-
me haklarından tüm çalışanların 
yararlanması görüşünde oldukları-
nı vurguladı. 

2016– 2018 yıllarını kapsayan Top-
lu İş Sözleşmesi İstanbul Barosun-
da sendikalı olarak çalışan 82 kişi-
yi kapsıyor.  

İmza töreninde İstanbul Barosu 
Genel Sekreter Av. Hüseyin Öz-
bek, Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Cengiz Yaka, Sosyal-İş TİS Daire 
Başkanı Mustafa Aguş, İstanbul 
Şube Başkanı Mahsun Turan, İs-
tanbul Şube Sekreteri Cenk Er-
den, İstanbul Barosu Sosyal-iş İş-
yeri Temsilcileri Ali Yıldız ve Hü-
seyin Güleryüz de hazır bulundu.
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Kastamonu Kadın Derne-
ği KAST-KADER Başkanı 
Emine Çelik,  31 Mart 2016 

Perşembe günü İstanbul Barosu’nu 
ziyaret etti. İstanbul Baro Başkanı 
Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Ge-
nel Sekreter Av. Hüseyin Özbek 
ve yönetim kurulu üyeleri ile gö-
rüşen Kast-Kader başkanı dernek 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Emine Çelik, Kurtuluş Savaşı’nda 
işgalci Yunan Ordusu’yla savaşan 
Türk Ordusu’nun erzak ve silah 
ihtiyacının temini için kağnısıy-

la mermi ve erzak taşırken soğuk 
bir kış gecesi donarak şehit olan 
Kastamonulu Şerife Bacı’yı der-
neğin sembolü olarak seçtiklerini 
anlattı. Şerife Bacı’nın, kundaktaki 
bebeğini geride bırakacağı kimsesi 
olmadığı için kağnıda mermilerin 
arasına yerleştirdiğini,  kendisinin 
sabaha karşı kağnısının başında 
ayakta bir heykel gibi donarak ya-
şamını yetirdiğini, bebeğinin ise 
mermilerin arasında sağ olarak 
bulunduğunu belirtti.

Şerife Bacı’nın yalnızca Kastamo-

nuluların değil, tüm Türk kadınla-
rının ortak fedakârlık sembolü ol-
duğuna işaret eden Çelik, İstanbul 
Barosu Başkanına Şerife Bacı’nın 
temsili heykelini hediye etti.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, Kast-Kader’in 
ziyaretinden ve anlamlı hediyesin-
den çok memnun olduğunu, duy-
gulandığını ifade etti. Ülkenin kur-
tuluşu ve kuruluşunda emeği, alın 
teri ve kanı olanların toplumsal 
hafızada ve milletin gönlünde ya-
şatılmasının önemine değindi.

KASTAMONU KADIN DERNEĞİ’NDEN 
BAROYU ZİYARET

Danske Familieadvokater’e (Da-
nimarka Aile Hukuku Avukatları) 
mensup 8 kişilik avukat heyeti, 15 
Nisan 2016 Cuma günü saat 09.30 
da İstanbul Barosu’nun Çağlayan 
Adliyesi’ndeki Birimi’ni ziyaret etti.

Danske Familieadvokater Başka-
nı  Anne Broksoe başkanlığındaki, 
Maja Holmlund , Hanne Fabricius, 
Nina Niersen, Bircit Thrusmolm,  
Lıv Dyrhauge-Klarcaard, Karin 
Svenningsen ve Karen Marie Jes-
persew’den oluşan avukat heyeti, 

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkan Yardımcısı Av. Elif 
Erdoğmuş ve İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Üyeleri  Av. Deniz 

Uysal ve Stj. Av. Ezgi Gönenç Aykol 
ile görüştü.

Heyet, Çağlayan Adliyesi’ndeki bir 
dizi duruşmaya gözlemci olarak 
katıldı. Duruşmalar sonrası İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi ile 
yapılan görüşmede, İstanbul Baro-
su ile ilgili genel bilgi aktarılması-
nın ardından, Türkiye’de ve Dani-
marka’da avukatlık stajı ve avukat-
lık mesleği konusu karşılaştırmalı 
olarak ele alındı. 

DANİMARKALI AVUKATLARIN ZİYARETİ  
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Ceza Hukuku Derneği (CHD), ülkemizde ceza hukuku 
alanında yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek ve 
yeni bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla ‘Ceza 
Hukuku Derneği Bilim Ödülü’ adı altında makale ya-
rışması düzenledi.
Bu yıl, CHD’nin 10. Yılı onuruna üçüncüsü düzenlenen 
yarışmanın konusu ‘Ceza hukuku Açısından Basın Öz-
gürlüğünün Sınırları’ olarak belirlendi.

Makalelerin en geç 1 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine 
kadar gönderilmesi gerekiyor. Ödül kazanan eserler 1 
Aralık 2016 tarihinde düzenlenecek törende açıklana-
cak.
İletişimi ve ayrıntılı bilgi:
Ceza Hukuku Dergisi, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Buca-İzmir.
cezahukukudergisi@gmail.com

İş Mahkemeleri ve Asliye hukuk 
Mahkemeleri tarafından sıklıkla 
istenen emsal ücret tespiti için 
kullanılmak üzere meslektaşlarımı-
zın TÜİK uygulamasından yararla-
nabilecekleri belirtildi. 

TÜİK tarafından iş mahkemeleri ve 
diğer hukuk davalarında meslek-
taşlarımızın çalışanın emsal ücret 
tespiti için kullanılmak üzere Ka-
zanç Bilgi Sorgulama Sistemi geliş-
tirilmiştir. TÜİK tarafından Adalet 
Bakanlığına yazılan ekteki yazıda 

konu hakkında bilgi verilmektedir. 
Adalet Bakanlığı da tüm Cumhu-
riyet Savcılıklarına yazıyı havale 
etmiştir. 

TÜİK ve Adalet Bakanlığının yazıları 
İnternet sitemizde. 

Anayasa Mahkemesi, idari para 
cezasına yapılan itirazların ka-
bul edilmesi durumunda vekâlet 
ücretine hükmedilmesi gerektiği-
ne karar verdi. 
Türkiye Barolar Birliğinin konuya 
ilişkin yayınladığı 17 Mart 2016 
tarih ve 2016/16 sayılı duyurusu 
şöyle: 
“Anayasa Mahkemesi, 06.01.2016 

tarih ve 2013/6216 sayılı kararı ile 
idari para cezalarına karşı yapılan 
itirazların Mahkemece kabul edil-
mesi halinde, kendilerini vekil ile 
temsil ettiren taraflar lehine vekâ-
let ücretine hükmedilmemesinin, 
ilgili yasal mevzuatın lafız ve ama-
cına açıkça aykırı olduğunu belir-
terek, Anayasa’nın 36.maddesinde 
güvence altına alman adil yargılan-

ma hakkının ihlal edildiğine karar 
vermiştir.

Anılan Anayasa Mahkemesi kara-
rı internet sitemizde olup meslek-
taşlarımızın haberdar edilmesi ge-
rektiği hususunda bilgilerinizi rica 
ederim”.

Avukat Metin Feyzioğlu
TBB Başkanı

İstanbul Barosu Bilgi İşlem Mer-
kezince geliştirilen  iBaro apple 
uygulamamızın yeni güncelle-

mesi yayınlandı. Uygulamayı APP-
LE AppStoredan ücretsiz olarak 
indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Yeni güncelleme ile  birlikte gelen 
yenilikler:
Versiyon 1.4
>  ADLİYE REHBERİ 

İYİLEŞTİRİLMESİ
Adliye rehberine Bakırköy 
Adalet Sarayı, Metris Ceza-
evi, Bakırköy Kadın Ceza-

evi ve Silivri Cezaevi tele-
fon bilgileri eklenip arayüz 
daha kullanışlı hale getirildi. 

>  BİLGİ HAVUZU BÖLÜMÜ 
EKLENDİ
İstanbul Barosu web sayfasın-
da yer alan bilgi havuzu bölü-
mündeki bir haftalık ilanlara 
anlık erişim olanağı sağlandı.

> FAYDALI BİLGİLER BÖLÜMÜ 
EKLENDİ. 
Bu bölümde Adli Yargı Çevresi, 
Asgari Ücret Tablosu, Kıdem 

Tazminatı Tavan Oranları, Kı-
dem Tazminatı Açıklaması, Yar-
gıtay’a Göre Kira Artışlarında 
Uygulanacak Oranlar ve Üfe/
Tüfe Endeksleri eklendi.
 
> ADLİ YARGI REHBERİ 
EKLENDİ.

Faydalı bilgiler bölümüne ek-
lenen yenilik ile diğer şehirler-
deki meslektaşlarımızın dava-
larını açarken doğru adliyeyi 
bulmalarında yardımcı olacak 
şekilde hazırlandı.

IOS UYGULAMAMIZ İBARO’NUN YENİ 
GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

EMSAL ÜCRET TESPİTİ İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE TÜİK UYGULAMASI

CEZA HUKUKU DERNEĞİ MAKALE YARIŞMASI

İDARİ PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZA İLİŞKİN 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanlığı, sınav sorularının 
düzenlenmesine ilişkin 
itirazın reddine dair kara-

rın iptali istemiyle Ankara 6. İdare 
Mahkemesine açtığı davanın kabul 
edildiğini bildirdi. 

Türkiye Barolar Birliğinin konuyla 
ilgili yayınladığı 14 Mart 2016 tarih 
ve 2016/13 sayılı duyurusu şöyle:

“05 Ocak 2015 tarihli dilekçeyle 
27.12.2014 tarihinde gerçekleştiri-
len “Avukatlar için İdari Yargı Ha-
kim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı” 
ve 28.12.2014 tarihinde gerçekleş-
tirilen “Avukatlar için Adli Yargı 
Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sı-
navı” sorularının, 4982 sayılı Bil-
gi Edinme Hakkı Kanunu ve Ana-
yasa Mahkemesi’nin E.2013/114, 

K.2014/22 sayılı 04.12.2014 tarihli 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
kararı da göz önüne alınarak, Birli-
ğimize verilmesi talebinin reddine 
dair Ölçme Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığının 07.01.2015 
tarih 305 sayılı işlemi ile T.C. Baş-
bakanlık Bilgi Edinme ve Değerlen-
dirme Kurulu’nun 19.02.2015 tarih 
K.2015/387K. itirazın reddine dair 
kararının iptali istemiyle Ankara 6. 
İdare Mahkemesi’nin E.2015/674 
sayılı dosyasında açtığımız dava 
kabul edilmiştir.

Sınava girenlerin kendi sınav ki-
tapçığı ve cevap anahtarına ulaşı-
labilmesinin Anayasa ve uluslara-
rası mevzuat ile tanınan hak arama 
hürriyetinin sağlanmasında tek ba-
şına etkili hir yol olmadığı belirti-
len 09.12.2015 günlü K: 2015/1941 

Ankara Barosu tarafından 5 Nisan Avu-
katlar Günü nedeniyle düzenlenen ‘Avukat 
Spor Oyunları’ 7-10 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Ankara’da yapıldı. 

Avukat Spor Oyunları, voleybol, basketbol, 
futbol ve satranç dallarında yapıldı.

İstanbul Barosu Satranç Grubu adına 
turnuvaya katılan Musa Emin Müftüoğlu 
ve Av. Tutku Dinçer şampiyon oldu.

sayılı mahkeme kararında “sonuç 
olarak, katılımcıların mesleki açı-
dan bağlı bulunduğu Türkiye Baro-
lar Birliği’nin, avukatlık mesleğini 
icra edenlere yönelik olarak hazır-
lanan, üyelerinin girmiş oldukları 
sınavlarda yaptıkları/yapamadık-
ları somlara ilişkin olarak yanlışla-
rım/doğrularını, eksiklerini bilmek 
istemesinin en doğal hakkı olduğu, 
ayrıca yanlış olduğu düşünülen 
sorulan konunun uzmanlarına in-
celettirilerek sonucuna göre dava 
açma yoluna başvurabileceği, da-
valı idarelerinde şeffaflık ve açık-
lık ilkesi gereğince bu sorulan ve 
cevaplarını tamamıyla açıklamakla 
yükümlü olduğu hususunda kuşku 
bulunmadığı...” değerlendirmesiy-
le dava konusu işlemlerin iptaline 
karar verilmiştir”.

TBB’NİN, İTİRAZIN REDDİNE DAİR KARARIN İPTALİ 
İÇİN AÇTIĞI DAVAYI MAHKEME KABUL ETTİ

İSTANBUL 
BAROSU 
TAKIMI 
SATRANÇTA 
ŞAMPİYON

DOSYA
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA 
İSTİNAF VE TEMYİZ

Av. Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU

I- GİRİŞ: 

5271 sayılı ve 04.12.2004 tarihli 
Ceza Muhakemesi Kanunu olağan 
kanun yollarına istinafı da ekle-
miştir. Böylece olağan kanun yol-
ları olarak itiraz ve temyizi kabul 
eden önceki 1412 sayılı Ceza Mu-
hakemeleri Usulü Kanunu’ndan 
farklı olarak CMK’da olağan kanun 
yollarımız itiraz, istinaf ve temyiz-
den oluşmaktadır. Bu yeni yapılan-
maya paralel olarak 5235 sayılı ve 
26.09.2004 tarihli Adli Yargı İlk 
Derece Mahkemeleri ile Bölge Ad-
liye Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a 
göre de istinaf mahkemeleri olarak 
Bölge Adliye Mahkemeleri Türk 
Hukuk sistemine sokulmuştur. 

Söz konusu 5235 sayılı Kanun’un 
geçici 2.maddesine göre, istinaf 
mahkemeleri olarak görev yapa-
cak Bölge Adliye Mahkemelerinin 
kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm 
yurtta göreve başlayacakları ta-
rih Resmi Gazete’de ilan edilecek-
tir. Bu bağlamda, 5320 sayılı ve 
23.3.2005 tarihli Ceza Muhake-
mesi Kanununun Yürürlük ve Uy-
gulama Şekli Hakkında Kanun’un 
8.maddesine göre de, Bölge Adliye 
Mahkemeleri’nin Resmi Gazete’de 
ilan edilecek göreve başlama tari-
hinden önce aleyhine temyiz yolu-
na başvurulmuş olan kararlar hak-
kında, bu kararlar kesinleşinceye 
kadar 1412 sayılı CMUK.’nun tem-
yiz yasa yoluna ilişkin hükümleri 
uygulanmaya devam olunacaktır. 

5235 sayılı Kanunun 25 ve geçici 2. 
maddeleri uyarınca kurulan ve yar-
gı çevreleri belirlenen Bölge Adliye 
Mahkemeleri’nin 07.11.2015 tarihli 
Resmi Gazete’de, Adalet Bakanlı-
ğınca, tüm yurtta 20 Temmuz 2016 
tarihinde göreve başlayacaklarına 
dair karar ilan edilmiştir. HSYK’nın 
29.02.2016 tarih ve 53 nolu kara-

rı (RG.01.03.2016) ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin ilk etapta yedi 
merkezde faaliyete geçmesi karar-
laştırılmıştır.  

II- 5271 SAYILI CEZA MUHAKE-
MESİ KANUNU’NDA İSTİNAF 
VE TEMYİZ YASA YOLLARINA 
GENEL BAKIŞ:

A- İSTİNAF: İstinaf mahkemeleri 
olarak kurulan Bölge Adliye Mah-
kemeleri göreve başladıktan son-
ra ilk derece esas mahkemelerin-
den verilen hükümlere karşı kural 
olarak temyiz yasa yoluna değil, 
istinaf yasa yoluna gidilecektir. 
Yasa yoluna başvurma hakkı olan 
kişilerin, ilk derece mahkemele-
rinden verilen hükümleri bundan 
böyle temyiz etmeleri değil istinaf 
etmeleri gerekecektir. Bunun şim-
dilik tek istisnası TCK’nın 18/4.
maddesi hükmüne göre Uluslara-
rası Ceza Hukukunda suçluların 
geri verilmesi konusunda verilecek 
karardır. Bu karara karşı yalnızca 
temyiz yasa yolu tanınmıştır(CMK.
md.285). 

Teşbihte hata olmaz cümlesinden 
yola çıkarak bu noktada 1412 sa-
yılı CMUK’da temyiz yasa yoluna 
ilişkin hükümlerin bu kez 5271 sa-
yılı CMK’da istinaf yasa yolu için 
geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak buradaki çok önemli ayı-
rım, temyiz yargılamasından fark-
lı olarak istinaf mahkemesindeki 
(Bölge Adliye Mahkemesindeki) 
yargılamanın kısmen de olsa ye-
niden bir olay yargılaması oluş-
turması ile istinaftan sonra temyiz 
yasa yolunda artık temyiz nedeni 
göstermek zorunluluğudur. Adli 
yargı mahkemeler teşkilatımızdaki 
ikinci dereceyi oluşturacak olan 
istinaf mahkemeleri (Bölge Adliye 
Mahkemeleri) bu özelliğiyle ilk de-
recede yer alan esas mahkemeleri 

gibi olay mahkemeleri niteliğine de 
sahiptirler.

Davasız yargılama olmaz ilkesi 
gereğince, temyiz yargılamasında 
olduğu gibi, Bölge Adliye Mahke-
mesi’nin istinaf yargılaması yapa-
bilmesi kural olarak yasa yoluna 
başvurma hakkı bulunan kişi ya da 
kişilerin yasa yolu davasını açma-
sı koşuluna bağlıdır. Ancak daha 
önce öğretide otomatik temyiz ola-
rak adlandırıldığı şekliyle bu kez 
otomatik istinaf olarak tanımla-
nabilecek özellik, önceki temyizin 
yerine geçen istinaf yasa yolunda 
da kabul edilmiştir. Buna göre on 
beş yıl ve daha fazla hapis cezala-
rına ilişkin hükümler, Bölge Adliye 
Mahkemesi’nce re’sen incelene-
cektir(CMK.272). Aynı şekilde hü-
kümden önce verilip, hükme esas 
teşkil eden veya başkaca kanun 
yolu öngörülmemiş mahkeme ka-
rarlarına karşı da hükümle birlik-
te istinaf yoluna gidilebilecektir. 
1412 sayılı CMUK’daki temyiz yasa 
yolunda olduğu gibi verildiğinde 
kesinleşen, bu kez istinaf yolunun 
kapalı olduğu hükümler de vardır. 
Bunlar CMK.’nun 272/3.maddesi-
ne göre: 

a) Hapis cezasından çevrilen adli 
para cezaları hariç olmak üzere 
sonuç olarak belirlenen üç bin 
Türk Lirası dâhil adli para ceza-
sına mahkûmiyet hükümleri, 

b) Üst sınırı beş yüz günü geçme-
yen adli para cezasını gerek-
tiren suçlardan verilen beraat 
hükümleri,

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı 
bulunan hükümlerdir. 

İstinaf yasa yolu da süreye bağlı 
olup, bu süre hükmün tefhim veya 
duruma göre tebliğinden itibaren 
yedi gündür (CMK.md.273/1,2). 
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Ağır ceza mahkemeleri yanındaki 
Cumhuriyet Savcıları da yargı çev-
relerindeki asliye mahkemelerinin 
hükümlerine karşı, kararın o yer 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na geliş 
tarihinden itibaren yedi gün içinde 
istinaf yoluna gidebileceklerdir(C-
MK.273/3).

CUMHURİYET SAVCISI İSTİNAF 
GEREKÇESİ GÖSTERMEK ZO-
RUNDA OLUP, DİĞER SÜJELERİN 
BÖYLE BİR ZORUNLULUĞU YOK-
TUR; ONLARIN SADECE HÜKMÜ 
İSTİNAF EDİYORUZ DEMELERİ 
YETERLİDİR. EĞER İLK DERECE 
ESAS MAHKEMESİ GEREKÇEYİ 
AÇIKLAMAMIŞSA HÜKME KARŞI 
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULDU-
ĞUNUN MAHKEMECE ÖĞRENİL-
MESİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN 
İÇİNDE GEREKÇE TEBLİĞ EDİL-
MELİDİR(CMK.275).

HER DURUMDA GEREKÇENİN 
TEBLİĞİNDEN İTİBAREN C.SAV-
CILIĞI GEREKÇESİNİ YEDİ GÜN 
İÇİNDE BİLDİRMEK ZORUNDA-
DIR. AKSİ TAKDİRDE SANIĞIN 
ALEYHİNE İSTİNAFA BAŞVUR-
MUŞSA GEREKÇESİZLİK İSTİNAF 
DAVASININ REDDİNE NEDEN 
OLUR. 

C. SAVCILIĞI BAŞTAN SANIĞIN 
LEHİNE İSTİNAFA BAŞVURMUŞ 
VE FAKAT SONRADAN GEREKÇE 
GÖSTERMEMİŞSE, C. SAVCISI-
NIN İSTİNAFINA GÜVENİP, BİZA-
TİHİ KENDİSİ İSTİNAFA BAŞVUR-
MAMIŞ SANIK ALEYHİNE SO-
NUÇ DOĞURMAMASI İÇİN SALT 
BU NEDENLE C. SAVCISININ İS-
TİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLE-
MEZ KANAATİNDEYİM.

C. SAVCISININ İSTİNAF GEREK-
ÇESİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİ-
LİR VE ONLAR DA YEDİ GÜN 
İÇİNDE YANIT VEREBİLİRLER(C-
MK.273/5) 

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın Tebliğnamesini 
ki bu da ilgililere tebliğ edilecektir, 
dosyayı ve dosyayla birlikte su-
nulmuş delilleri inceledikten son-
ra (İstinaf C. Başsavcılığının delil 
araştırma ve ekleme yetkisi vardır)  
Bölge Adliye Mahkemesi üç türlü 
karar verebilecektir. Bu kararlar, 
istinaf başvurusunun ESASTAN 

REDDİ (onama)kararı, ilk derece 
mahkemesinin kararını BOZMA 
kararı ve DAVANIN YENİDEN GÖ-
RÜLMESİ kararıdır.

Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) 
ceza dairesi öncelikle DOSYA 
ÜZERİNDEN ÖN İNCELEME ya-
pacaktır. Bunun sonucunda YET-
KİSİZLİK KARARI VERİP, DOSYA-
NIN YETKİLİ BAM’e gönderilme-
sine; istinaf başvuru koşullarının 
(süre, istinaf edilebilen hüküm ve 
yasa yoluna başvuru hakkı koşul-
ları) gerçekleşmediğinin anlaşıl-
ması halinde istinaf başvurusunun 
ESASTAN REDDİNE KARAR VERE-
CEKTİR. BU KARARLAR İTİRAZA 
TABİDİR. (CMK.279).

İstinaf başvuru koşulları açısından 
inceleme yetkisi, istinaf dilekçesi-
nin verildiği hükmü istinaf olunan 
mahkemede de vardır. Bu mahke-
menin istinaf koşulları açısından 
verdiği ret kararı da itiraza tabidir. 
İtiraz merci de BAM’dır(CMK.276).     

Bölge Adliye Mahkemesi ceza da-
iresi, başvuru koşulları ve yetki 
açısından ret kararı vermediği tak-
dirde BAM C. Başsavcılığının teb-
liğnamesini, dosyayı ve dosyayla 
birlikte sunulmuş delilleri dosya 
üzerinden inceledikten sonra, ilk 
derece mahkemesinin kararında 
usule veya esasa ilişkin herhangi 
bir hukuka aykırılığın bulunma-
dığını, delillerde veya işlemlerde 
herhangi bir eksiklik olmadığını, 
ispat bakımından değerlendirme-
nin yerinde olduğunu saptadığın-
da istinaf başvurusunun ESASTAN 
REDDİNE karar verecektir. 

BAM’nin, TEMYİZ MAHKEME-
SİNDE OLDUĞU GİBİ DÜZELTE-
REK ONAMA YETKİSİ DE VAR-
DIR. ANCAK BU YETKİ YALNIZCA 
CMK’nın 330/1,c,e,f,g,h bentlerin-
deki hallerle sınırlıdır.

Bölge Adliye Mahkemesi, ilk dere-
ce esas mahkemesinin hükmünde 
CMK’nın 289.maddesinde gösteri-
len hukuka kesin aykırılık halleri-
nin (mutlak bozma nedenleri) var-
lığını saptadığında, başka hiçbir 
incelemeye girmeksizin hükmün 
BOZULMASINA karar verecek ve 
dosyanın yeniden incelenmek ve 
hükmolunmak üzere hükmü bozu-

lan ilk derece mahkemesine veya 
incelemeyi yapan Bölge Adliye 
Mahkemesi’nin yargı çevresinde 
bulunan uygun göreceği diğer bir 
ilk derece mahkemesine gönderil-
mesine karar verecektir. Hukuka 
kesin aykırılık nedenleri 5271 sayılı 
CMK.’nun 289.maddesinde do-
kuz bent halinde sıralanmış Ceza 
Muhakemesi Hukuku aykırılık-
larıdır. Bu düzenleme 1412 sayılı 
CMUK.’da 308.maddede yer al-
maktaydı.

YALNIZCA BAM BOZMA KARA-
RINDA YENİDEN İNCELENMEK 
VE HÜKÜM KURULMAK ÜZERE 
DOSYA İLK DERECEDEKİ ESAS 
MAHKEMESİNE GERİ GÖNDE-
RİLMEKTEDİR VE İLK DERECE 
ESAS MAHKEMELERİNİN BAM 
BOZMA KARARINA DİRENME 
YETKİSİ YOKTUR(CMK.284).  

Bölge Adliye Mahkemesi, dosya 
üzerinden yaptığı incelemede ilk 
derece mahkemesinin kararında 
hukuka kesin aykırılık nedeni bu-
lunmayıp da bu aşamada esastan 
ret (onama) kararının verilmesi 
kanaatine de ulaşmazsa DAVANIN 
YENİDEN GÖRÜLMESİNE VE DU-
RUŞMA HAZIRLIĞI İŞLEMLERİNE 
BAŞLANMASINA KARAR VERE-
CEKTİR. Bölge Adliye Mahkemesi 
bu incelemeyi yaparken delillerde 
veya işlemlerde herhangi bir ek-
siklik bulunup bulunmadığı ve is-
pat bakımından değerlendirmenin 
yerindeliği denetimini de yukarı-
da açıklandığı üzere yapacaktır. 
BAM’nin duruşma hazırlığı dev-
resinde tanık ve bilirkişi dinleme 
ile keşif yapmak yetkisi de var-
dır(CMK.281/2).

Duruşma hazırlığı işlemleri 
CMK.’nın duruşma hazırlığına 
ilişkin genel hükmü 175. madde-
ye göre yapılacaktır. İLK DERECE 
ESAS MAHKEMESİNDEKİ DU-
RUŞMADAN AYRIK OLARAK, TU-
TUKSUZ SANIK KENDİ İSTİNAF 
BAŞVURUSU ÜZERİNE AÇILACAK 
DAVANIN İLK DURUŞMASINA 
GELMEDİĞİNDE İSTİNAF YAR-
GILAMASINA BAŞLANMAYIP, 
DAVASI REDDOLUNACAKTIR. 
Bunun için tutuksuz sanığa gönde-
rilecek çağrıda bu husus da ayrıca 
belirtilecektir (CMK.281/1,c.2). 
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İSTİNAF DURUŞMASI CMK’nın 
GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE 
BAŞLADIKTAN SONRA GÖREV-
LENDİRİLEN İSTİNAF ÜYESİNİN 
İNCELEME RAPORUNUN OKUN-
MASIYLA DEVAM EDER VE AR-
DINDAN İLK DERECE ESAS MAH-
KEMESİNİN GEREKÇELİ HÜKMÜ 
OKUNUR.

Duruşmalı istinaf yargılamasında 
ilk derece esas mahkemesindeki 
olay yargılaması sil baştan yine-
lenmeyip, ilk derece esas mahke-
mesinde dinlenilen tanıkların ifa-
delerini içeren tutanaklar ile keşif 
tutanakları, bilirkişi raporu, Bölge 
Adliye Mahkemesi duruşma hazır-
lığı aşamasında toplanan delil ve 
belgeler, yapılmışsa keşif ve bilir-
kişi açıklamalarına ilişkin tutanak 
ve raporlar okunur. Bölge Adliye 
Mahkemesi, istinaf duruşmasın-
da dinlenilmeleri gerekli görülen 
tanık ve bilirkişileri ayrıca çağırır. 
Kısaca, istinaf duruşmasında, ilk 
derece esas mahkemesindeki du-
ruşmanın aksine delillerin doğru-
dan doğruyalığı ilkesinin istisnası 
görülmektedir. Bunun nedeni is-
tinaf yargılamasının esasında bir 
denetim yargılaması niteliği taşı-
masıdır.

ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI İS-
TİNAF YASA YOLUNDA AYRICA 
DÜZENLENMİŞTİR(CMK.283). 
Bu hususa ilişkin ayrı bir düzen-
leme tüm kanun yolları açısından 
CMK’nın 265. maddesinde vardır. 

B- TEMYİZ: Bölge Adliye Mah-
kemesi’nin bozma kararı üzerine 
dosya ilk derece mahkemesine ye-
niden hüküm kurulmak üzere gön-
derileceğinden ve bu karara karşı 
da direnme kararı verilemeyece-
ğinden, Bölge Adliye Mahkemesi 
Ceza Dairelerinin bozma kararı dı-
şındaki hükümleri üçüncü derece 
olarak temyiz yargılamasına konu 
edilebilecektir. Temyiz Mahkeme-
si, Yargıtay’dır.

Ancak temyiz yasa yolunda da is-
tinaf yasa yolunda kabul edildiği 
gibi, Bölge Adliye Mahkemelerin-
ce verildiğinde kesin olduğu kabul 
edilen, diğer deyişle temyize kapalı 
hükümler vardır. Bunlar 5271 sayılı 
CMK.’nun 286.maddesinde tek tek 
sayılmıştır:

a- İlk derece mahkemelerinden 
verilen beş yıl veya daha az ha-
pis cezaları ile miktarı ne olursa 
olsun adli para cezalarına karşı 
istinaf başvurusunun  esastan 
reddine dair BAM kararları,

b- İlk derece mahkemelerinden 
verilen beş yıl veya daha az ha-
pis cezalarını artırmayan BAM 
kararları,

c- İlk derece mahkemelerinin gö-
revine giren ve kanunda üst sı-
nırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) 
hapis cezasını gerektiren suç-
lar (ÖNCEKİ SULH CEZALIK 
SUÇLAR) ve bunlara bağlı adli 
para cezalarına ilişkin her türlü 
BAM kararları,

d- Adli para cezasını gerektiren 
suçlarda ilk derece mahkeme-
lerinden verilen hükümlere iliş-
kin her türlü Bölge Adliye Mah-
kemesi kararları,

e- İlk derece mahkemelerinin 
yalnızca eşya veya kazanç mü-
saderesine veya bunlara yer 
olmadığına ilişkin kararları ile 
ilgili olarak istinaf başvurusu-
nun esastan reddine dair BAM 
kararları,

f- On yıl veya daha az hapis ceza-
sını veya adli para cezasını ge-
rektiren suçlardan,  ilk derece 
mahkemesince verilen beraat 
kararları ile ilgili olarak  istinaf 
başvurusunun esastan reddi 
kararları,

g- Davanın düşmesine, ceza veril-
mesine yer olmadığına, güven-
lik tedbirine ilişkin ilk derece 
mahkemesi kararları ile ilgili 
olarak BAM tarafından veri-
len bu tür kararlar veya istinaf 
başvurusunun esastan reddi 
kararları,

h- Yukarıdaki sınırlar içinde kal-
mak koşuluyla aynı hükümde 
cezalardan ve kararlardan bir-
den fazlasını içeren BAM ka-
rarları temyiz edilemezler.  

İstinaf davası kabul edilip, yapı-
lan istinaf yargılaması sonucun-
da verilen ve temyiz yolu da açık 
bulunan Bölge Adliye Mahkemesi 
kararlarına karşı da, davasız yar-
gılama olmaz ilkesi gereğince yasa 
yoluna başvurma hakkı bulunan 

kişi ya da kişilerin temyiz başvuru-
sunda bulunmaları gerekmektedir. 
Temyiz davası da süre koşuluna 
bağlı olup, bu süre hükmün açık-
lanmasından itibaren yedi gündür. 

Temyiz nedeni 1412 sayılı CMUK’da 
olduğu gibi hükmün hukuka ay-
kırılığıdır. Bir hukuk kuralının uy-
gulanmaması veya yanlış uygu-
lanması hukuka aykırılıktır (CMK.
md.288). 

1412 SAYILI CMUK’DAN FARKLI 
OLARAK 5271 SAYILI CMK. SİS-
TEMİNDE TEMYİZ YARGILA-
MASINDA NOKTA DENETİMİ 
YAPILACAKTIR. BUNUN İÇİN 
DE TEMYİZ NEDENİNİN GÖS-
TERİLMESİ, ÖNCEKİ YASA’NIN 
AKSİNE İHTİYARİ OLMAYIP, 
ZORUNLUDUR. Dolayısıyla tem-
yiz denetiminin yapılabilmesi için 
artık ‘’hükmü temyiz ediyorum’’ 
demek, yeterli olmayacaktır. Çün-
kü TEMYİZ İNCELEMESİ TEMYİZ 
NEDENİNE GÖRE YAPILACAK VE 
BU NEDENLE DE TEMYİZ NEDE-
NİNİ GÖSTERMEYEN GEREKÇE-
SİZ BAŞVURULAR KABUL EDİL-
MEYECEKTİR. Yine bu nedenle 
5271 sayılı CMK.’nun 294. madde-
sinde, temyiz eden, hükmün ne-
den dolayı bozulmasını istediğini 
temyiz başvurusunda göstermek 
ZORUNDADIR ifadesi yer almıştır. 
TEMYİZ SEBEBİ, İSTİNAFTAN 
FARKLI OLARAK ANCAK HÜK-
MÜN HUKUKSAL YÖNÜNE İLİŞ-
KİN OLABİLİR. 

Temyiz başvurusunda temyiz ne-
denleri gösterilmemişse temyiz 
başvurusu için belirlenen sürenin 
bitiminden veya CMK.’nın 293. 
maddesine göre Bölge Adliye Mah-
kemesince gerekçeli kararın tebli-
ğinden itibaren yedi gün içinde 
hükmü temyiz olunan Bölge Adliye 
Mahkemesine bu nedenleri içe-
ren bir EK DİLEKÇE verilir (CMK.
md.295). 

Yargıtay, süresi içinde temyiz baş-
vurusunda bulunulmadığını, hük-
mün temyize kapalı olduğunu, 
temyiz edenin buna hakkı olma-
dığını ya da TEMYİZ DİLEKÇE-
SİNİN TEMYİZ NEDENLERİNİ 
İÇERMEDİĞİNİ saptarsa tem-
yiz istemini reddeder (CMK.
md.298). 
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Yargıtay, temyiz incelemesinde 
yalnızca temyiz başvurusunda be-
lirtilen hususlar ile temyiz istemi 
usule ilişkin noksanlardan kaynak-
lanmışsa, temyiz başvurusunda 
bunu belirten olaylar hakkında in-
celemeler yapar. 

Temyiz nedeni hukuka aykırılık 
olunca, söz konusu hukuka aykı-
rılık, pozitif hukuka aykırılığın ya-
nında yazılı olmayan hukuka da 
aykırılıktır. Yazılı hukuk kapsamı-
na uluslar arası sözleşmeler, ana-
yasal normlar, yasalar, tüzükler ve 
yönetmeliklerdeki kurallar girmek-
tedir. Bu bağlamda muhakeme 
hukukunda, maddi hukuk norm-
larına aykırılık ve muhakeme 
hukuku normlarına aykırılık iki 
ayrı temyiz nedenini oluşturur. 

1412 sayılı CMUK sisteminde tem-
yiz nedenini göstermek ihtiyaridir. 
Buna paralel olarak Yargıtay da 
temyiz incelemesinde, temyiz di-
lekçe ve layihasında ileri sürülen 
ve gösterilen hususların dışında 
hükme tesiri olacak derecede baş-
ka hukuka aykırılık bulunduğunu 
saptadığında hükmü bu nedenle 
de bozma yetkisine sahiptir. Oysa-
ki 5271 sayılı CMK temyiz nedeniy-
le bağlılık kuralını getirmektedir. 
Bu nedenle, hükmü temyiz eden 
temyiz nedenini göstermek zorun-
dadır. Diğer deyişle, hükmü tem-
yiz eden, hükmü maddi hukuka 
aykırılıktan dolayı mı yoksa mu-
hakeme hukukuna aykırılıktan 
dolayı mı temyiz ettiğini açıkla-
mak zorundadır. 

Eğer hüküm, söz gelimi yalnızca 
maddi hukuka aykırılık nedeniyle 
temyiz ediliyorsa, Yargıtay, huku-
ka kesin aykırılık halleri dışında(C-
MK.md.289/1), hükmü muhakeme 
hukukuna aykırılık nedeniyle bo-
zamayacaktır. 

Eğer hüküm muhakeme hukukuna 
aykırılık nedeniyle temyiz ediliyor-
sa hükmü temyiz eden bu aykırılı-
ğa temel oluşturan maddi olguları 
da göstermek zorundadır (CMK 
301); Yargıtay incelemesi de yal-
nızca gösterilen bu olgular üzerin-
den olabilecektir. 

Maddi hukuka aykırılıkta ise hük-
mü temyiz edenin maddi hukuka 
aykırılıktan dolayı hükmü temyiz 

ettiğini belirtmesi yeterli olacak-
tır. Yargıtay, bu doğrultuda mad-
di hukuk normlarını tümüyle göz 
önünde tutup değerlendirmesini 
yapabilecektir. Temyiz nedeninde 
maddi hukuk normunun birebir 
gösterilmesi zorunluluğu yoktur; 
aranamaz.

Yargıtay denetimi sonucunda veri-
lebilecek kararlar da üç türlüdür. 
Bunlar, temyiz isteminin ESASTAN 
REDDİ (Onama) kararı, Bölge Adli-
ye Mahkemesinin hükmünü BOZ-
MA kararı ve Bölge Adliye Mah-
kemesinin hükmünü DÜZELTME 
kararıdır.

 Yargıtay’da yapılan temyiz yargı-
laması sonucunda, Bölge Adliye 
Mahkemesinin hükmü hukuka 
uygun bulunursa temyiz isteminin 
esastan reddine karar verilir. 

MADDİ HUKUKA AYKIRILIK HER 
DURUMDA HÜKÜM ÜZERİNDE 
ETKİ DOĞURUR. MUHAKEME 
HUKUKUNA AYKIRILIKTA İSE 
temyiz incelemesinde hüküm, tem-
yiz başvurusunda gösterilen hük-
mü etkileyecek nitelikteki hukuka 
aykırılıklar nedeniyle bozulur ve 
bozma sebepleri ilamda ayrı ayrı 
gösterilir.

Bunun dışında, temyiz dilekçesin-
de veya ek dilekçede açıklanmış 
olmasa bile saptanan bütün diğer 
hukuka aykırılık halleri de ilam-
da gösterilir (CMK.302/3); ancak 
bunlar nedeniyle hüküm bozula-
maz. Kanaatimizce bu düzenle-
meyle yalnızca, Yargıtay’ın içtihat-
larda birliği sağlamak bakımından 
yol gösterici olması hedeflenmiştir. 
Diğer deyişle bu düzenlemelerle 
temyiz denetiminin amacı, yalnızca 
içtihatlarda birliği sağlamak olarak 
görülmektedir. Oysaki kanaatimiz-
ce her yasa yolunda somut olay 
adaletini sağlamak da bir amaç 
olmalı ve düzenlemeler buna göre 
yapılmalıdır. Bu düzenlemelere 
göre Yargıtay, temyiz dilekçesinde 
gösterilmemiş; fakat kendisinin 
temyiz incelemesinde saptadığı 
hükmün hukuka aykırılık hallerini 
gösterecek; ancak buna dayanarak 
hükmü bozamayacaktır. Bu du-
rumda hukuk ve adalet ne için var-
dır sorusunun yanıtını hükümlüye 
vermek olanaksızdır.  

Temyiz yargılamasında hüküm 
maddi hukuka aykırılık nedeniyle 
bozulmuşsa, 1412 sayılı CMUK’da 
olduğu gibi, 5271 sayılı CMK.’ya 
göre de Yargıtay, CMK’da tek 
tek gösterilen durumlarda (Bkz.
CMK.303) davanın esasına hük-
medebileceği gibi, hükümdeki hu-
kuka aykırılığı da düzeltebilecektir.        

Temyiz yargılaması istinaf yar-
gılamasının aksine kural olarak 
duruşmasızdır. Ancak on yıl veya 
daha fazla hapis cezasına ilişkin 
hükümlerde Yargıtay, inceleme-
sini sanığın veya katılanın temyiz 
başvurusundaki istemi üzerine 
veya re’sen duruşma yoluyla yapar 
(CMK 299).

Yargıtay’ın, CMK’nın 302/1. mad-
desine göre verdiği temyiz istemi-
nin hükmün hukuka uygunluğu 
nedeniyle esastan reddi (onama)  
kararı ile CMK’nın 303. maddesi-
ne göre verdiği düzeltme kararları 
sonucunda dosya, hükmü veren 
Bölge Adliye Mahkemesi’ne gön-
derilmesi için Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na verilir. Bölge Ad-
liye Mahkemesi de dosyayı, Yar-
gıtay’dan geldiği tarihten itibaren 
yedi gün içinde, gereğinin yapılma-
sı için ilgili ilk derece mahkemesi-
ne gönderilmek üzere Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’na verir (CMK 304).

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine 
ise dosya, yeniden incelenmek ve 
hüküm verilmek üzere hükmü bo-
zulan Bölge Adliye Mahkemesine 
veya diğer bir Bölge Adliye Mah-
kemesine gönderilir. 

Yargıtay’dan verilen bozma kara-
rına bölge adliye veya ilk derece 
mahkemesinin DİRENME YETKİSİ 
VARDIR. Ancak direnme üzerine 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca ve-
rilen kararlara eskiden olduğu gibi 
direnilemez (CMK.md.307/3).         

ÖNCEDEN OLDUĞU GİBİ HÜKÜM 
SANIK LEHİNE BOZULMUŞ VE 
BUNUN HÜKMÜ TEMYİZ ETME-
MİŞ SANIKLARA DA UYGULAN-
MASI OLANAĞI VARSA ONLAR 
DA BUNDAN YARARLANIRLAR 
(CMK.306). 
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İstinaf, 1086 sayılı Hukuk Usu-
lü Muhakemeleri Kanunu’nda 
26.09.2004 tarihinde yapılan de-
ğişiklikle kanun yolu sistemimize 
dahil olmuştur. İstinaf derecesinde 
görev yapmak üzere, ikinci derece 
mahkemeleri olarak Bölge Adliye 
Mahkemeleri, 26.09.2004 tarihli 
ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Dere-
ce Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun ile 
kurulmuştur. Ancak Bölge Adliye 
Mahkemeleri’nin çeşitli gerekçe-
lerle göreve başlayamamaları ne-
deniyle, istinaf kanun yoluna iliş-
kin değişik HUMK hükümleri hiç 
yürürlüğe girmemiştir. 6100 s.lı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
nunu da istinaf kanun yoluna iliş-
kin hükümleri içermesine rağmen, 
01.10.2011 yürürlük tarihi itibariy-
le yine bölge adliye mahkemeleri-
nin göreve başlayamamış olmaları 
nedeniyle, istinaf kanun yolu yeni 
usul kanunuyla da hayata geçme-
miştir. 31.03.2011 tarihli Kanunla 
6100 s.lı HMK’ya eklenen Geçici 
Madde 3 ile, bölge adliye mahke-
meleri göreve başlayıncaya kadar 
1086 s.lı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu’nun kanun yolu 
hükümlerinin uygulanmaya devam 
etmesi öngörülmüştür.   

Nihayet 2015 yılına gelindiğinde, 
Bölge Adliye Mahkemelerinin gö-
reve başlayacağı tarih belirlenmiş-
tir. 07.11.2015 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayınlanan Adalet Bakanlığı 
kararına göre, on beş yerde ku-
rulmuş olan Bölge Adliye Mahke-
meleri’nin 20.07.2016 tarihinde 

* Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD. 
Öğretim Üyesi

tüm yurtta göreve başlamaları ka-
rarlaştırılmıştır. Ancak 01.03.2016 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
HSYK kararıyla, bölge adliye mah-
kemelerinin ilk etapta yedi merkez-
de (Ankara, Antalya, Erzurum, Ga-
ziantep, İstanbul, İzmir, Samsun) 
faaliyete geçirilmesine karar veril-
miştir.  Böylece 20.07.2016 Çar-
şamba günü itibariyle, HMK’nın 
kanun yoluna ilişkin istinaf ve tem-
yize ilişkin hükümleri (HMK m. 341 
vd.) yürürlük kazanacaktır. Yeni 
kanun yolu sisteminde, gerek böl-
ge adliye mahkemesi kararlarına 
karşı gerekse Yargıtay kararlarına 
karşı karar düzeltme kanun yolu 
bulunmamaktadır.      

Temyiz kanun yolundan farklı ola-
rak, kendisi tahkikat da yaparak 
karar verecek olan bölge adliye 
mahkemeleri, sadece yedi merkez-
de göreve başlayacağından ve bu 
nedenle yargı çevreleri çok geniş 
olduğundan (yargı çevreleri için 
bkz. 01.03.2016 tarihli R.G.’de ya-
yınlanan HSYG Genel Kurulu’nun 
29.02.2016 tarihli kararı), bilhassa 
bu mahkemelerde tahkikatın du-
ruşmalı olarak yapılması suretiyle 
karar verilecek hallerde (HMK m. 
356), adil yargılanma hakkına, öl-
çülülük ilkesine ve yargılamanın 
masraflı hale gelmesine ilişkin kay-
gılar belirgin hale gelecektir. Bu 
sakıncaları bir ölçüde ortadan kal-
dırmak için istinabe kurumunun 
çok yaygın biçimde uygulanması 
halinde ise bu defa doğrudanlık 
ilkesi yara alacaktır. Bu nedenle, 
daha fazla yerde ve daha dar yetki 
çevresiyle bölge adliye mahkeme-
leri kurularak göreve başlamaları 
daha isabetli olurdu. Nüfusu iti-
bariyle Türkiye ile karşılaştırılabi-

lecek olan Federal Almanya’da, te-
mel işlevinin istinaf yargılaması ol-
duğu söylenebilecek 24 mahkeme 
(Oberlandesgericht) bulunmakta-
dır. İçtihat birliğinin sağlanmasına 
ilişkin endişeler, 5235 sayılı Ku-
ruluş Kanunu’un 35. maddesinde 
öngörülen usulün etkin biçimde iş-
letilmesiyle aşılmaya çalışılacaktır. 

İstinaf kelime anlamı itibariyle ye-
niden başlamayı ifade etmektedir. 
Klasik anlamıyla istinaf bir vakıa 
mahkemesidir. İlk derece mahke-
mesindeki yargılamadan bağımsız 
olarak, uyuşmazlık hakkında ilk 
derece mahkemesi önünde ileri 
sürülmemiş yeni vakıa ve deliller 
de ileri sürülmek suretiyle, istinaf 
mahkemesi önünde tekrar bir yar-
gılama yapılarak hüküm verilir. An-
cak bugün karşılaştırmalı hukukta 
da genellikle benimsenen sınırlı 
(dar) istinaf modelinde ise, istinaf 
mahkemesi önünde yargılama ta-
mamen tekrarlanmaz. Sadece ilk 
derece mahkemesinin eksik ve ha-
talı vakıa tespitleri yönünden isti-
naf aşamasında bir vakıa denetimi 
ve tahkikat yapılır. Yine bugün dar 
istinaf modelini tercih eden hu-
kuklarda genellikle, istinaf derece-
sinde yeni vakıa ve delil getirilmesi 
de kural olarak yasaktır. HMK da 
tarif edilen bu dar istinaf modelini 
benimsemiştir. Bölge Adliye Mah-
kemesi, ilk derece mahkemesinin 
hatalı ve eksik vakıa tespitlerini 
denetleyecek, bu eksiklik ve hata-
ları kural olarak bizzat gerçekleşti-
receği tahkikatla giderecek,  ayrıca 
hükmün usul hukuku ve maddi hu-
kuk kurallarına uygun olarak veri-
lip verilmediği konusunda bir hu-
kuki denetim de gerçekleştirecek-
tir. Buna göre istinaf mahkemesi 

HUKUK YARGISINDA İSTİNAF KANUN 
YOLUNUN GETİRDİKLERİ  

Yrd. Doç. Dr. Evren KILIÇOĞLU*
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hem vakıa hem de hukuki denetim 
mahkemesi olarak işlev görecektir. 
İstinaf, tarafların ve vekillerinin ilk 
derece yargılaması sırasındaki ha-
talı ve eksik usul işlemlerini konu 
almayacak, kural olarak bunların 
telafi edilmesine imkan vermeye-
cektir.  Zira istinafın konusu, ilk 
derece mahkemesinin hatalı ve ek-
sik usul işlemlerinin düzeltilmesi 
olacaktır.     

Hemen belirtmek gerekir ki, isti-
nafın öncelikli amacı yargılamanın 
hızlandırılması da değildir. Amaç, 
özellikle hükme esas alınan vakıa 
tespitleri yönünden de bireyin 
anayasal temel hakkı olarak de-
receli yargılanma hakkının temin 
edilmesidir. Bu nedenle hukuk 
devleti ilkesiyle de yakından ilgi-
lidir (Yıldırım, M. Kamil, Hukuk 
Devletinin Gereği: İstinaf, İstanbul 
2000). Adil yargılanma hakkının 
teminine de hizmet eder. 

İstinaf hükümlerinin zaman bakı-
mından uygulanması yönünden, 
HMK Geçici Madde 3’ün ikinci fık-
rasına göre “Bölge adliye mahke-
melerinin göreve başlama tarihin-
den önce aleyhine temyiz yoluna 
başvurulmuş olan kararlar hak-
kında, kesinleşinceye kadar 1086 
sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli 
ve 5236 sayılı Kanunla yapılan de-
ğişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü 
madde hükümlerinin uygulanma-
sına devam olunur.”. Görüldüğü 
gibi bu düzenleme, Bölge Adliye 
Mahkemeleri’nin göreve başlaya-
cağı 20.07.2016 tarihinden önce 
kanun yoluna ‘başvuruyu’ esas 
almaktadır. Bu düzenleme şekli, 
birçok usuli soruna gebedir. Ta-
raflar için kanun yoluna başvuru 
süresi 20.07.2016 tarihi itibariyle 
henüz sona ermemiş kararlar (ör-
neğin, asliye ticaret mahkemesinin 
kısmen kabul kısmen red kararı 
verdiği ve bir tarafa 15.07.2016 
tarihinde diğer tarafa 22.07.2016 
tarihinde tebliğ edilen bir hüküm) 
yönünden, başvuru gününe göre 
karara karşı istinaf kanun yoluna 
mı temyiz kanun yoluna mı başvu-
rulacağı hususu tarafın tasarru-

funa kalacaktır. Bunun ötesinde, 
aynı karara karşı, her iki tarafın 
kanun yoluna başvurduğu durum-
larda, başvuru gününe göre, bir 
tarafın HUMK’a göre temyiz kanun 
yoluna, diğer tarafın HMK hüküm-
lerine göre istinaf kanun yoluna 
başvurmuş olması sonucu ortaya 
çıkacaktır ki, bu sorunun mevcut 
geçiş hükmüyle çözümü hayli güç-
tür. Bu nedenle, istinaf yönünden 
İİK Geçici m. 7’de öngörülen zaman 
bakımından uygulama hükmünde 
olduğu gibi, ‘kararın verildiği tarih’ 
esas alınmak suretiyle HMK Geçici 
m. 3 yeniden düzenlenmelidir. 

İstinaf kanun yoluna başvurulabi-
len kararlar, HMK m. 341’e göre, 
ilk derece mahkemelerinden veri-
len usule veya esasa ilişkin nihai 
kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati 
haciz taleplerinin reddi ve bu ta-
leplerin kabulü hâlinde, itiraz üze-
rine verilecek kararlardır. İlk dere-
ce mahkemelerinin bu kararlarına 
karşı, doğrudan temyiz yoluna 
başvurulamayacaktır. Temyiz, ku-
ral olarak bölge adliye mahkeme-
lerinin istinaf başvurusu üzerine 
verdikleri karalara karşı başvu-
rulabilecek bir kanun yolu haline 
gelmektedir. Malvarlığına ilişkin 
davalarda, değere bağlılık esas alı-
narak, dava değerinin 1.500-TL’yi 
(İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’e 
göre iş davalarında bu sınır 1.000-
TL, İİK m. 363’e göre icra mahke-
mesi kararlarında da 1.000-TL’dir) 
geçmesi kaydıyla istinaf kanun 
yoluna başvurulabilir. Bu sınırın 
altında kalan malvarlığına ilişkin 
davalarda verilen kararlar ise ve-
rildiğinde kesinleşecektir. Malvar-
lığına ilişkin olmayan, miktar ve 
değeri parayla ölçülemeyen dava-
larda verilen tüm kararlara kar-
şı, böyle bir sınırlama olmaksızın 
istinaf kanun yolu açıktır. Dikkat 
edilirse HMK m. 341’de, tüm geçici 
hukuki himaye tedbirlerine karşı 
istinaf kanun yolu açılmamıştır. 
Örneğin, delil tespiti talebi redde-
dildiğinde, bu karara karşı istinaf 
kanun yoluna başvurulamayacak-
tır. Ancak HMK’da düzenlenen ih-

tiyati tedbirler dışında kalan, TBK 
m. 76’daki geçici ödeme gibi geçici 
hukuki himaye tedbirlerine karşı, 
niteliği de dikkate alınarak istinaf 
kanun yoluna başvurulabilmelidir. 
Madde gerekçesindeki ifadeler de 
bu sonucu desteklemektedir. 

HMK m. 345’de kanun yoluna baş-
vuru süresi, ilamın usulen her bir 
tarafa tebliği tarihinden itibaren 
iki haftadır. Aşağıda açıklanacağı 
üzere, Bölge Adliye Mahkemesi 
istinaf başvurusunu, kural olarak 
istinaf dilekçesinde tarafın gös-
terdiği sebep ve gerekçelerle bağlı 
olarak yapacağından, istinaf dilek-
çesinin hazırlanması ve bu hazırlık 
için gerekli süre daha önemli hale 
gelmektedir.   Bu nedenle, iki haf-
talık süre yeterli olmadığı gerekçe-
siyle öğretide de haklı olarak eleş-
tirilmektedir. Birçok Avrupa ülke-
sinde, istinafa başvuru süresi bir 
ay olarak düzenlenmiştir. İş Mah-
kemeleri (İş M.K. m. 8,  sekiz gün 
) ve İcra Mahkemeleri kararlarına 
(İİK m. 363, on gün) karşı istinafa 
başvuru süresinin, bugünkü tem-
yize başvuruya ilişkin düzenleme-
lerde olduğu gibi, karar duruşma-
da kendisine tefhim edilmiş taraf 
için tefhimden itibaren başlaması 
öngörülmüştür.  Özellikle istinaf 
sebeplerinin ve gerekçesinin gös-
terilmesi zorunluluğu bu davalar-
da da geçerli olduğundan, sürenin 
tefhimden itibaren başlatılması 
isabetli olmamıştır. Çoğu zaman 
olduğu gibi, sadece hüküm sonu-
cunun duruşmada tefhim edildi-
ği, gerekçenin ise tefhim edilerek 
duruşma tutanağına geçirilmediği 
kısa kararlara karşı, istinafa baş-
vuru süresinin her halde gerekçeli 
kararın tebliği ile başladığını kabul 
etmek gerekir. Sadece hüküm so-
nucu kendisine duruşmada tefhim 
edilmiş tarafın süre tutum dilekçe-
si vermesine de gerek olmamalıdır. 

Yedi merkezde kurulan ve yargı 
çevreleri 01.03.2016 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan HSYK 
kararıyla belirlenen Bölge Adliye 
Mahkemeleri, hukuk daireleri ve 
ceza dairelerinden oluşacaktır. 
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Her bir hukuk dairesinde, bir da-
ire başkanı ve yeteri kadar üye 
bulunacaktır. Daireler arasındaki 
işbölümü, başkanlar kurulu ta-
rafından belirlenir.  İlgili Hukuk 
Dairesi, daire başkanı ve iki üye 
ile toplanarak, istinaf başvurusu 
hakkında çoğunlukla karar verir. 
Örneğin Edirne’de verilmiş istinaf 
kanun yolu açık bir karara karşı, 
“İstanbul Bölge Adliye Mahkeme-
si … Hukuk Dairesi Başkanlığı’na” 
başlıklı bir dilekçeyle istinaf kanun 
yoluna başvurulacaktır. İstinaf di-
lekçesinin içeriğinde yer alması 
gereken hususlar HMK m. 342’de 
sayılmıştır. Uygulanmakta olan 
HUMK’un kanun yolu hükümleri-
ne göre hazırlanmakta olan tem-
yiz dilekçesine nazaran en önemli 
farklılık, istinaf dilekçesinde “Baş-
vuru sebepleri ve gerekçesi”nin ya-
zılması gereğidir. Zira istinaf ince-
lemesinin kapsamına ilişkin HMK 
m. 355’e göre,  “İnceleme, istinaf 
dilekçesinde belirtilen sebeplerle 
sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge 
adliye mahkemesi kamu düzenine 
aykırılık gördüğü takdirde bunu 
resen gözetir.”. 

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, 
istinafa başvuru dilekçesinde, baş-
vuru sebepleri ve gerekçesine yer 
verilmesi, istinaf dilekçesinin ge-
çerlilik şartı değildir. Başvuru se-
bep ve gerekçelerini hiç içermeyen 
bir istinaf dilekçesi de,  başvuranın 
kimliği ve imzasıyla, başvurulan 
kararı yeteri kadar belli edecek 
kayıtları taşıyorsa, reddedilmeyip 
Bölge Adliye Mahkemesi’nce 355. 
madde çerçevesinde, yani sadece 
kamu düzenine aykırılık görülen 
hususlar yönünden incelenir.

İstinaf dilekçesi, kararı veren ilk 
derece mahkemesi tarafından kar-
şı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf, 
tebliğ tarihinden itibaren iki haf-
ta içinde cevap dilekçesi verebi-
lir. Ayrıca istinaf kanun yolunda 
da, uygulanmakta olan HUMK’un 
temyiz kanun yolunda olduğu gibi, 
istinafa başvuru hakkı bulunma-
yan tarafın katılma yoluyla istinafa 
başvurması mümkündür (HMK m. 

348).  Cevap dilekçesi karşı tarafa 
tebliğ edilmez. Ancak cevap dilek-
çesi katılma yoluyla istinaf başvu-
rusunu da içeriyorsa, bu durumda 
karşı tarafa tebliğ edilip ona katıl-
ma yoluyla istinaf başvurusuna ce-
vap verme imkanı tanınmalıdır.  

İstinafa başvuru dilekçesinde ve 
cevap dilekçesinde taraflar talep 
sonucu olarak, kararın bozulma-
sını veya onanmasını değil, “ilk 
derece mahkemesi kararının kal-
dırılarak yeniden esas hakkında, 
davanın kabulü veya reddi kara-
rı verilmesini” veya “istinaf baş-
vurusunun esas hakkında reddi-
ni” talep edeceklerdir. HMK m. 
353’a’da 6 bent halinde sayılan 
usuli eksiklikler nedeniyle kararın 
hatalı olduğu durumlarda ise, ilk 
derece mahkemesi kararının kal-
dırılarak dosyanın yeniden yargı-
lama için ilk derce mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmesi is-
tenecektir.   

İstinaf kanun yolu, kararın ke-
sinleşmesini erteleyen bir olağan 
kanun yoludur. Ancak istinaf 
yoluna başvurulması, ilk derece 
mahkemesinin kararına dayanarak 
ilamlı icra takibi başlatılmasına en-
gel değildir (HMK m. 350). Bu taki-
be karşı, istinaf kanun yoluna baş-
vurmuş olan ilam borçlusu, İcra ve 
İflas Kanunu’nun 36.  maddesine 
göre, teminat karşılığında hükmün 
icrasının geri bırakılmasını (tehiri 
icra), istinaf incelemesini yapacak 
Bölge Adliye Mahkemesinden ta-
lep edebilir. Kişiler hukuku, aile 
hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili 
ayni haklara ilişkin kararlar ise ke-
sinleşmedikçe icra takibine konu 
olamayacaktır.  İcra Mahkemesi 
kararlarına karşı istinaf kanun yo-
luna başvurulduğunda, satıştan 
başka icra işlemleri durmayacak-
tır (İİK m. 363). Görüldüğü gibi, 
kanun yoluna başvurunun icraya 
etkisi yönünden, bugünkü temyize 
başvurunun icraya etkisine naza-
ran esaslı bir değişiklik söz konusu 
değildir.  

İstinaf yargılamasında yapılamaya-
cak usul işlemleri HMK m. 357’de 
düzenlenmiştir. Buna göre, bölge 
adliye mahkemesi hukuk daire-
sinde karşı dava açılamaz, davaya 
müdahale talebinde bulunulamaz, 
davanın ıslahı ve 166. maddenin 
birinci fıkrası hükmü saklı kalmak 
üzere davaların birleştirilmesi iste-
nemez.

Bu noktada özellikle, talep sonu-
cunun bölge adliye mahkemesinde 
ıslah yoluyla artırılamayacak ol-
ması önemlidir. Zira Bölge Adliye 
Mahkemesi, örneğin bir alacağın 
tutarı hakkında, duruma göre bi-
lirkişi raporu ve diğer delillerle bir 
tahkikat yürütebilecek ve dosyayı 
ilk derece mahkemesine geri gön-
dermeden kendisi esas hakkında 
yeniden hüküm tesis edecektir. Bu 
gibi durumlarda, kısmi davadaki 
tahkikat neticesinde alacağın tuta-
rının dava edilenden daha fazla ol-
duğunun anlaşılması halinde, aynı 
davada ıslah yoluna başvurulama-
yacak, bakiye alacağın ek dava yo-
luyla ileri sürülmesi zorunlu hale 
gelecektir.    

Benimsenen dar istinaf modeli kap-
samında, istinaf aşamasında teksif 
ilkesi temelinde yeni dava malze-
mesi getirme yasağı kuralına yer 
verilmiştir. HMK m. 357’ye göre, 
bölge adliye mahkemesince re’sen 
göz önünde tutulacaklar dışında, 
ilk derece mahkemesinde ileri sü-
rülmeyen iddia ve savunmalar din-
lenemez, yeni delillere dayanıla-
maz. Böylece, ilk derece yargılama-
sı sırasında mevcut olan ve ancak 
tarafın ihmali sebebiyle ileri sü-
rülmediği için incelenmemiş vakıa 
ve deliller istinaf mahkemesinde 
de incelenemeyecektir. Maddenin 
üçüncü fıkrası deliller yönünden 
bir istisnaya yer vermiştir. Buna 
göre, ilk derece mahkemesinde 
usulüne uygun olarak gösterildi-
ği hâlde incelenmeden reddedilen 
veya mücbir bir sebeple gösteril-
mesine olanak bulunmayan deliller 
bölge adliye mahkemesince incele-
nebilir. Vakıalar yönünden böyle 
açık bir istisnaya yer verilmemiş-
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tir. İlk derece yargılaması sırasında 
mevcut olup da, tarafın bilmediği 
için bu aşamada getiremediği va-
kıalar da istinaf aşamasında yargı-
lamaya taşınabilmelidir. İlk derece 
yargılaması sona erdikten sonra is-
tinaf aşamasında ortaya çıkan yeni 
vakıalar konusunda farklı görüşler 
mevcuttur. Bu vakıaların da istinaf 
aşamasında getirilebileceğinin ka-
bulü doğru görünmektedir (istinaf 
derecesinde yeni dava malzemesi 
getirilmesi hakkında bkz. Akkaya, 
Tolga, Medeni Usul Hukukunda 
İstinaf, Ankara 2009, s. 272 vd.; 
Akil, Cenk, İstinaf Kavramı, Anka-
ra 2010, s. 258 vd.).   

Kanunda istinaf sebepleri, temyiz 
sebeplerinde olduğu gibi sınırlı bi-
çimde sayılmamıştır. Kararın usul 
hukuku ve maddi hukuk kuralla-
rına aykırı olması istinaf sebebi 
olarak kabul edilmektedir. Ancak 
yukarıda açıklandığı gibi, istinaf 
sebebinin tarafça istinaf dilekçe-
sinde gösterilmesi gereklidir. Ör-
neğin, istinaf davacısı dilekçesinde 
sadece, ilk derece mahkemesinin 
maddi hukuku yanlış uygulayarak 
hüküm verdiğini ileri sürerse, is-
tinaf mahkemesi ilk derece mah-
kemesinin vakıa tespitine yönelik 
olarak tanık delillerini hatalı değer-
lendirdiği gerekçesiyle vakıa tespi-
ti konusunda bir denetim yapma-
yacak, tahkikat yürütmeyecektir. 
Ancak kamu düzenine ilişkin bir 
eksiklik tespit ederse, istinaf sebe-
bi olarak gösterilip gösterilmediği-
ne bakmaksızın o hususu dikkate 
alacaktır. Bu noktada, yargı uygu-
lamasında, hangi hususların kamu 
düzenine ilişkin olduğunun tespiti 
önem kazanacak ve istinaf ince-
lemesinin kapsamını belirlemede 
kamu düzeni ölçütünün dar veya 
geniş yorumlanması belirleyici 
olacaktır. Usul hukuku yönünden, 
özellikle hukuki dinlenilme hakkı-
nı ihlal eden durumlar, her halde 
kamu düzenine ilişkin kabul edile-
bilir.  

Bölge adliye mahkemesi tarafın-
dan, kural olarak, usul hukukuna 
ilişkin nispi istinaf sebepleri ve va-

kıa tespitleri bakımından tarafların 
ileri sürdüğü istinaf sebepleriyle 
sınırlı olarak inceleme yapılmalı-
dır. Ancak, maddi hukuk kuralla-
rına aykırılık, usul hukukuna iliş-
kin mutlak istinaf sebepleri, kamu 
düzeni düşüncesiyle sevk edilen 
maddi hukuk kurallarının koşul 
vakıalarının gerçekleşip gerçekleş-
mediği ve kamu düzenine ilişkin 
usul kurallarına aykırılıklar, istinaf 
mahkemesi tarafından resen ince-
lenmelidir (Akkaya, a.g.e., s. 268). 

  İstinaf başvurusu üzerine önce-
likle, başvuru şartları yönünden 
bir ön inceleme gerçekleştirilir 
(HMK m. 352).  Ön inceleme, is-
tinaf başvurusunun esastan in-
celenebilmesi için gerekli kabul 
edilebilirlik şartlarının mevcut 
olup olmadığının tespiti için ya-
pılır. Ön inceleme, görevlendi-
rilen üye tarafından ve dosya 
üzerinden yapılır.  Ön inceleme-
de verilen istinaf başvurusunun 
reddi veya başvurunun yapılma-
mış sayılması kararlarına karşı, 
temyiz kanun yolu –temyiz edi-
lebilen karar olması kaydıyla, 
HMK m. 361, 362) açıktır.  Eksik-
lik olmadığının anlaşılması duru-
munda, asıl inceleme (tahkikat) 
aşamasına geçilir. 

  Tahkikat, davanın özelliğine göre 
heyet halinde veya görevlendirile-
cek bir üye (naip üye) tarafından 
yürütülür. Tahkikat işlemleri için, 
gerektiğinde başka bir bölge adliye 
mahkemesi veya ilk derece mahke-
mesi istinabe edilebilir.   

Tahkikatta, ilk derece mahkeme-
sinin yaptığı yargılamada bir usul 
hatası bulunup bulunmadığı, bu 
çerçevede vakıa tespitlerinin doğ-
ru olarak yapılıp yapılmadığı ve ve-
rilen kararın maddi hukuka uygun 
olup olmadığı denetlenir. İstinafta, 
temyizden farklı olarak, keşif ya-
pılmadan, bilirkişi incelemesi ya-
pılmadan, tanıklar dinlenmeden 
karar verilmesi gibi usule aykırılık-
lar veya maddi hukuka aykırı karar 
verilmesi gibi aykırılıklar, dosya ilk 
derece mahkemesine gönderilme-

den, bizzat istinaf mahkemesi tara-
fından bu eksiklikler tamamlanıp 
karar verilmek suretiyle giderilir.  

Tahkikat aşamasında, duruşma ya-
pılmadan karar verilebilecek haller 
HMK m. 353’de sayılmıştır. Buna 
göre, 

1-) m. 353 a’da altı bent halinde 
sayılan usuli eksikliklerin varlı-
ğının tespiti halinde, ilk derece 
mahkemesi kararının esası hak-
kında bir inceleme ve duruşma 
yapmadan, “kararın kaldırılmasına 
ve dosyanın ilk derece mahkeme-
sine gönderilmesine” karar vere-
cektir. Bölge adliye mahkemesinin 
bu kararı kesin nitelikte olacaktır. 
Dolayısıyla dosya kendisine gön-
derilen ilk derece mahkemesinin 
direnme hakkı bulunmadığı gibi, 
bu kara karşı bu aşamada temyiz 
kanun yoluna da gidilemeyecektir. 
İlk derece mahkemesinde bu usuli 
eksiklikler dikkate alınarak tekrar 
tahkikat açılıp karar verilecektir. 

2-) Bu maddede altı bent halinde 
sayılan bir usuli eksiklik söz konu-
su değilse, artık dosyanın ilk dere-
ce mahkemesine gönderilmesi söz 
konusu olmaz. Bölge adliye mah-
kemesi, incelenen kararın usul ve 
esas yönünden hukuka uygun ol-
duğunu tespit ederse, “istinaf baş-
vurusunun esastan reddine” karar 
verir (m. 353, b, 1). 

3-) İlk derece mahkemesinin yap-
tığı yargılamada bir eksiklik bu-
lunmamakla birlikte, kanunun 
olaya uygulanmasında hata edilip 
de yeniden yargılama yapılması-
na ihtiyaç duyulmadığı takdirde, 
bölge adliye mahkemesi ilk derece 
mahkemesinin kararını düzelterek 
yeniden esas hakkında karar verir 
(m. 353, b, 2). 

4-) Yargılamada bulunan eksiklik-
ler duruşma yapılmaksızın tamam-
lanacak nitelikte ise, bölge adliye 
mahkemesi duruşmasız olarak 
yapacağı tahkikatta bunları ta-
mamlayarak, yine duruşmasız ola-
rak dosya üzerinden yeniden esas 
hakkında karar verebilecektir (m. 
353, b, 3). 
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Yargılamada bulunan eksiklikler 
duruşma yapılmaksızın tamamla-
nabilecek nitelikte değilse veya ka-
nunun olaya uygulanmasına hata 
edilmiş olup bunun giderilmesi için 
yeniden yargılama yapılmasına ih-
tiyaç varsa, duruşma açmak sure-
tiyle tahkikat yapacaktır.  

Bu noktada, HMK m. 353’de duruş-
ma açılması bakımından bir ölçüt 
olarak öngörülen “duruşma yapıl-
maksızın tamamlanabilecek nite-
likte eksikliğin”, istinaf mahkemesi-
nin ikinci derece vakıa mahkemesi 
niteliği ve özellikle hukuki dinlenil-
me temel hakkı kapsamında açık-
lama hakkı ve sürpriz karar verme 
yasağı dikkate alınarak belirlen-
mesi son derece önemlidir (istinaf 
yargılamasında duruşma hakkında 
ayrıntılı olarak bkz. Akkaya, a.g.e., 
s. 300 vd.). Bu hususlar dikkate 
alınmadan, dosya üzerinden karar 
verilmesi uygulamasının yaygın-
laşması, istinaf mahkemelerinin 
gerek amacının göz ardı edilmesi 
sonucunu doğurur ve bugünkü 
kanun yolu yargılamasına nazaran 
daha teminatsız ve adli yargılanma 
hakkını ihlal eden durumlar ortaya 
çıkarır.      

Görüldüğü üzere, istinaf kanun 
yolunda, tahkikatın hangi haller-
de duruşmasız ve duruşmalı ya-
pılacağı kanunda belirli ölçütlere 
bağlanmıştır. Bu nedenle istinaf 
başvuru dilekçesinde, temyizden 
farklı olarak, tahkikatın duruşmalı 
yapılması konusunda tarafın talebi 
doğrudan etkili olmayacaktır.  

Mahkemenin tahkikatın duruşma-
lı olarak yapılmasına karar verdiği 
hallerde, duruşma günü taraflara 
tebliğ edilir. Duruşma davetiye-
sinde, “duruşmada hazır bulunma-
dıkları takdirde tahkikatın yokluk-
larında yapılarak karar verileceği” 
hususu taraflara bildirilir (bkz. 
HMK m. 358). Bu durumda, ilk 
derece mahkemesinde uygulama 
alanı bulan HMK m. 150, istinaf 
derecesinde uygulanmayacaktır. 
Gerek istinaf davacısının gerekse 
karşı tarafın tahkikat duruşma-

sına gelmemesi, davanın takipsiz 
bırakılması, kural olarak dosyanın 
işlemden kaldırılmasına neden ol-
mayacak, tahkikat tarafların yok-
luğunda yapılacak ve yine hüküm 
de tarafların yokluğunda verilebi-
lecektir. Ancak duruşmada yapıla-
cak tahkikat işlemi, tarafın katılımı 
olmadan yapılabilecek nitelikte de-
ğilse, bu tahkikat işlemi gerçekleş-
tirilmeyecek ve dosyanın mevcut 
durumuna göre karar verilecektir. 
Bu tahkikat işlemi yapılmadan ka-
rar verilmesine olanak bulunmu-
yorsa, istinaf başvurusu reddedile-
cektir. (Ayrıca tahkikat için gerekli 
masrafların ödenmemesi hakkında 
da bkz. m. 358).

Tahkikatın mahkeme üyelerinden 
biri tarafından yürütülmesi müm-
kün olmakla birlikte, bölge adliye 
mahkemesi hükmü heyet halinde, 
oybirliği veya oyçokluğuyla vere-
cektir. Bölge adliye mahkemesinin, 
duruşmalı veya duruşmasız olarak 
gerçekleştireceği tahkikat sonu-
cunda vereceği kararın içereceği 
unsurlar, HMK m. 359’da, ilk dere-
ce mahkemesi karalarının içeriği-
ne benzer şekilde düzenlenmiştir. 
Zira bölge adliye mahkemesi, yar-
gılama ve hükme ilişkin eksiklik ve 
hatalar varsa,  bizzat yapacağı tah-
kikatta bu eksiklik ve hataları gide-
rerek karar vereceğinden, kararı 
ilk derece mahkemesinin kararıyla 
benzerlik arz etmektedir. İstinaf-
ta, temyizden farklı olarak bozma 
ve onama kavramları kullanılma-
maktadır. Bölge adliye mahkemesi, 
başvuru konusu ilk derece mah-
kemesi kararının usul ve esas yö-
nünden hukuka uygun olduğunu 
tespit ederse, istinaf başvurusu-
nun reddine –temyiz aşamasındaki 
onamayla benzerlik arz eder- ka-
rar verecektir. Bu karar, HMK m. 
362’de sayılan kararlardan değilse 
temyizi kabildir. İstinaf başvuru-
sunun haklı olduğunun tespiti ha-
linde ise, öncelikle ilk derece mah-
kemesinin kararının kaldırılmasına 
karar verilecek ve duruma göre, a-) 
m. 353 a’da 6 bentte sayılan usu-
li eksikliklerin bulunması halinde, 

davanın yeniden görülmesi için 
ilk derece mahkemesine gönderil-
mesine kesin olarak; b-) duruşmalı 
veya duruşmasız tahkikat yaparak 
davanın kabulüne, kısmen kabu-
lüne veya davanın reddine -HMK 
m. 362’de sayılan kararlar dışında 
temyizi kabil olarak- hükmedile-
cektir. 

Bölge adliye mahkemesinin nihai 
kararlarına karşı, HMK m. 362’de 
sayılan temyizi kabil olmayan ka-
rarlar dışında, temyiz kanun yolu-
na başvurulabilir. Malvarlığına iliş-
kin davalarda temyiz sınırı mevcut 
düzenlemeye göre 25.000-TL’dir. 
Sulh hukuk mahkemelerinin bu-
gün belirli konularda yargılama 
yapan özel mahkeme haline geldiği 
dikkate alınırsa, bu mahkemelerin 
kararlarına karşı sadece istinaf ka-
nun yolunun öngörülmesi ve bölge 
adliye mahkemesinin bu konular-
da verdiği kararlara karşı miktar 
ve değere bakılmaksızın temyiz 
kanun yolunun kapatılmış olması 
eleştiriye açıktır.

Sonuç olarak, istinafın kanun yo-
lunun yargılama hukukumuzda 
hayata geçmesi, adil yargılanma 
ve dereceli yargılanma usuli te-
mel haklarının temini bakımından 
önemlidir. Ancak istinaf hüküm-
lerinin kabulünden bugüne geçen 
yaklaşık on iki yıla rağmen, uygu-
lamanın çeşitli altyapı sorunlarıyla 
birlikte başlayacak olması ve özel-
likle bölge adliye mahkemelerinin 
sadece yedi merkezde geniş bir 
yargı çevresiyle göreve başlamala-
rı, istinaf kanun yolunun amacına 
ulaşmasını güçleştirecektir. Tahki-
kat gerçekleştirerek esas hakkın-
da hüküm verebilecek olan bölge 
adliye mahkemelerinde, gerek 
tahkikatta gerekse ve hüküm tesi-
sinde, hukuki dinlenilme hakkı, bu 
kapsamda tarafların uyuşmazlığın 
fiili ve hukuki boyutları hakkında 
açıklama ve delil gösterme hakkı 
ile delillerin incelenmesinde doğ-
rudanlık ilkesi konusunda gerekli 
özen gösterilmelidir. 
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GİRİŞ

2014 yılında idari yargı siste-
mimizde 28.06.2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6545 sayılı 
“Türk Ceza Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”ile idari yargı düzenin-
de önemli değişiklikler yapılmıştır. 
Bu düzenlemeler ile bölge idare 
mahkemelerinin yapısı değiştiril-
miş, idari yargıda yer alan olağan 
kanun yollarından olan “itiraz” yo-
lunun yerine “istinaf” yolu getiril-
miş ve diğer kanun yollarında bu 
çerçevede bazı değişiklikler yapıl-
mıştır.

Yapılan değişiklik sonucunda, 
iki kademeli olan idari yargı örgüt-
lenmesi üç kademeli hale getiril-
mektedir.

6545 sayılı kanun gerekçesin-
de; istinaf mahkemelerince kara-
ra bağlanacak konulardan hangi-
lerinin temyiz yolu ile Danıştay’a 
gideceği belirlenmekte olup, bu 
maddede tahdidi olarak sayılan 
konular dışındaki davaların bölge 
idare mahkemelerinde istinaf ince-
lemesi neticesinde kesinleşmesinin 
öngörüldüğü, böylece; Danıştay’ın 
temyizen karara bağladığı iş yükü-
nün yaklaşık yüzde seksen oranın-
da azaltılarak, Danıştayın içtihat 
mahkemesi rolünün güçlendiril-
mesi amaçlandığı belirtilmişti.

İstinafın genel amacı, yargısal 
uyuşmazlıkların, orta derece yargı 
yerlerinde sonuçlandırılmak su-
retiyle üst derece yargı yerlerinin 
yükünün hafifletilmesidir.

Bu çalışmada, 6545 sayılı ka-
nun ile idari yargı düzenine yeni 

getirilen istinaf kanun yolu ve ya-
pılan diğer değişiklikler açıklan-
maktadır.

I-TÜRK HUKUKUNDA 
İSTİNAF VE TARİHÇESİ

Türk Hukukunda, genel ola-
rak,kanun yolu denildiğinde bir 
üst yargı organına başvurulma-
sı ile sonucu erteleyici ve aktarı-
cı etkiyesahip hukuki çarelerin 
aranması anlaşılmaktadır. İstinaf 
yoluna başvurularak, davayı son-
landıran ilk derece mahkemesinin 
kararının kesinleşmesinin önüne 
geçilmektedir.

İstinaf sözcüğü, Türk Dil Ku-
rumu sözlüğünde: “mahkemenin  
verdiği kararı kabul etmeyerek bir 
üst mahkemeye götürme” olarak 
tanımlanmaktadır.

İstinaf kanun yolu; ilk derece 
idari mahkemeleri ile temyiz in-
celemesi arasında, ikinci derece 
bir denetim mekanizması ve ka-
nun yolu olarak benimsenmiştir. 
İstinaf kanun yolu uygulanırsa ilk 
derece mahkemesinin nihai ka-
rarı, önce istinaf denetimine tâbi 
olacak, bundan sonra şayet tem-
yiz yolu açıksa temyiz denetimine 
tabi tutulacaktır. İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 45.(İstinaf) ve 
46.(Temyiz) maddesinde yapılan 
değişiklikle de bu yöntem benim-
senmiştir.

İstinaf mahkemeleri, Türk Yargı 
Sisteminin tanıdığı bir kurumdur. 
Bir başka deyişle yeni değillerdir. 
1856 Islahat Fermanı’ndan sonra, 
1864’te Türkiye’de istinaf mahke-
meleri kurulmuştur. Bu mahke-
melerin, başarılı bir şekilde yü-

rütülememesinin sebebi; gerekli 
teşkilâtın kurulamamış olması, is-
tinaf mahkemelerinin gerektirdiği 
niteliklere sahip hâkimlerin yetişti-
rilememiş olması ve bir taraftanda 
şeriat hukukunun uygulanmaya 
devam etmesidir. Çünkü şeriat hu-
kuku, esas itibarıyla tekdereceli bir 
sistemi benimsemiştir.

Türk Hukuk Reformu’nun baş-
langıcı sayılan 1924 yılında istinaf 
mahkemeleri kaldırılmıştır. Dava-
ların aşırı derecede uzaması ve ör-
gütlenmeye tersizliği istinafın kal-
dırılmasına neden olmuştur.

II-İDARİ YARGI ÖRGÜTLEN-
MESİNDE YAPILAN DEĞİŞİK-
LİKLER

1- GENEL AÇIKLAMALAR

İdari yargı düzeninde üç tip 
yargı mercii bulunmaktadır. İda-
ri yargıda ilk derece yargı yerleri 
idare mahkemeleri ve vergi mah-
kemeleri ile bazı hallerde Danış-
tay’dır. İdare ve vergi mahkeme-
lerinin bir üst yargı mercii olarak 
bölge idare mahkemeleri bulun-
maktadır. Bölge idare mahkemesi 
bir ara mahkeme konumundadır. 
Bu mahkemeler 2576 sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, İdare Mahke-
meleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanun’da  düzenlenmiştir. İdari 
yargıda en üst yargı yeri ise Da-
nıştay’dır. Danıştay ile ilgili yasal 
düzenleme ise 2575 sayılı Danıştay 
Kanunu’ndayer almaktadır.

Yargılama sürelerinin adil yar-
gılanma hakkını etkileyecek şekil-
de uzaması, yoğun iş yükü sebe-
biyle temyiz aşamasında yeterli 

İDARİ YARGIDA İSTİNAF

Av. MEHMET KAYA
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inceleme yapılamadığından karar-
larda isabet oranının düşmesi ve 
bu nedenlede yine adil yargılanma 
hakkının etkilenmesi sebepleriyle, 
idari yargılama sisteminde istinaf 
usulünün kabul edilmesi gerektiği 
öteden beri genellikle kabul edil-
mektedir.

İstinaf düzenlemesinin de için-
de yeraldığı 6545 sayılı Kanunun 
gerekçesinde, idari yargıda istina-
fın gerekçeleri şöyle ifade edilmek-
tedir: “İdari yargı ilk derece mah-
kemelerince verilen nihai kararla-
rın bir kısmı bölge idare mahke-
mesince, kalan kısmı ise Danıştay 
tarafından denetlenmektedir. 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunun 45 inci maddesinde itiraz 
üzerine bölge idare mahkemelerin-
de kesinleşecek davalar sayılmış 
olup, bunlar dışındaki tüm davalar 
temyiz üzeri Danıştay tarafından 
incelenmektedir. Bu uygulama se-
bebiyle idare ve vergi mahkemele-
rinin nihai karara bağladığı dosya 
toplamının yaklaşık yüzde yetmişi 
Danıştayda yüzde otuzu ise bölge 
idaremahkemelerinde denetlen-
mektedir. Anılan iş yükü sebebiyle 
Danıştaya gelen dosyaların kesin-
leşme süresi uzamaktadır. Bu bağ-
lam da idari yargıda istinaf kanun 
yolunun getirilmesi konusu öteden 
beri yargı paydaşları arasında tar-
tışılmaktadır. Tartışmaların sonu-
cunda varılan mutabakata bağlı 
olarak Tasarıyla bölge idare mah-
kemeleri istinaf mercii olarak yapı-
landırılmaktadır. Buna göre başvu-
ru usulü ile inceleme ve yargılama 
usulüne ilişkin hükümler getiril-
mekte ve bölge idare mahkemele-
rince verilecek karar türleri yeni-
den düzenlenmektedir. 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanununun 
45’inci ve 46’ncı maddelerinde ya-
pılan değişiklikler istinaf kanun 
yolunun temel düzenlemelerini 
oluşturmaktadır. 45’inci madde-
sinde yapılan değişiklikle, ilk de-
rece mahkemelerince verilecek ve 

kesin olması sebebiyle istinaf yada 
temyiz yoluna başvurulamayacak 
kararlar düzenlenmektedir. Aynı  
zamanda istinaf incelemesi için 
bölge idare mahkemelerine gelen 
davaların incelenme ve karara bağ-
lanma usulü hükme bağlanmak-
tadır. 2577 sayılı Kanunun 46’ncı 
maddesinde yapılan değişiklikle, 
istinaf mahkemelerince karara 
bağlanacak konulardan hangisinin 
temyiz yolu ile Danıştaya gideceği 
belirlenmekte olup, bu maddede 
tahdidi olarak sayılan bu konular 
dışındaki davaların bölge idare 
mahkemelerinde istinaf incelemesi 
neticesinde kesinleşmesi öngörül-
mektedir. Böylece Danıştayın tem-
yizen karara bağladığı iş yükünün 
yaklaşık yüzdeseksen oranında 
azaltılarak Danıştayın içtihatmah-
kemesi rolünün güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.”.

Yapılan değişiklik sonucunda 
iki kademeli olan idari yargı örgüt-
lenmesi, üç kademeli hale getiril-
mektedir. Daha önceki sistemde, 
bölge idare mahkemeleri Danıştay 
ile idare ve vergi mahkemeleri ara-
sında bir ara/yarı kademe konu-
munda iken yeni sistemde, bölge 
idare mahkemeleri ikinci kademe 
yargı yeri (istinaf mercii) olarak ya-
pılandırılmıştır. Yukarıda yer alan 
kanun gerekçesindeki açıklama-
lardan anlaşıldığı üzere, böyle bir 
yeniden yapılanmanın gerekçesi, 
Danıştay’ın iş yükünü hafifletme 
ve böylelikle dava süreçlerini hız-
landırmaktır.

2- BÖLGE İDARE MAHKEME-
LERİ YENİ YAPILANMASI

6545 sayılı kanun ile 2576 sayılı 
kanunda yapılan değişiklik netice-
sinde bölge idare mahkemelerin 
yapısı ve görevleri değiştirilmiştir. 
2576 sayılı kanunun 3. maddesin-
de bölge idare mahkemeleri, 

“1. Bölge idare mahkemeleri, 
bölge idare mahkemesi başkanı 

ile iki üyeden oluşur. (…)” şeklinde 
düzenlenmiş iken,

6545 sayılı kanunla yapılan de-
ğişiklik ile şu şekli almıştır:

 “1. Bölge idare mahkemeleri, 
başkanlık, başkanlar kurulu, dai-
reler, bölge idare mahkemesi ada-
let komisyonu ve müdürlüklerden 
oluşur.

2. Bölge idare mahkemelerinde 
biri idare diğeri vergi olmak üze-
re en az iki daire bulunur. Gerekli 
hâllerde dairelerin sayısı, Adalet 
Bakanlığının teklifi üzerine Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
artırılıp azaltılabilir.

3. Dairelerde bir başkan ile ye-
teri kadar üye bulunur.

4. Bölge idare mahkemesi baş-
kan ve üyeliklerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca atama 
yapılır.” 

Bölge idare mahkemelerinin 
görevleri, kanuna eklenen 3/A; 
bölge idare mahkemesi başkanının 
görevleri, 3/B; bölge idare mahke-
mesi başkanlar kurulu, 3/C; dai-
relerin görevleri, 3/D; bölge idare 
mahkemesi başkanı, daire başkan-
ları ve üyelerin nitelikleri ve atan-
maları hükümleri, 3/E; toplantı ve 
karar hükümleri 3/F; bölge idare 
mahkemesi adalet komisyonuna 
ilişkin hükümler, 3/G; müdürlükle-
re ilişkin hükümler ise 3/H madde-
leri ile düzenlenmiştir.

“Bölge idare mahkemelerinin 
görevleri şunlardır:

a) İstinaf başvurularını incele-
yip karara bağlamak.

b) Yargı çevresindeki idare ve 
vergi mahkemeleri arasında çıkan 
görev ve yetki uyuşmazlıklarını ke-
sin karara bağlamak.

c) Diğer kanunlarla verilen gö-
revleri yapmak.” (2576 sayılı ka-
nun, m.3/A).
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Bölge idare mahkemelerinin 
görevleri bu madde ile yeniden 
düzenlenmiş olup, daha öncesin-
de bölge idare mahkemelerin gö-
revleri (mülga) 8. maddede, bölge 
idare mahkemesi başkanının gö-
revleri ise (mülga) 9. maddede yer 
almaktaydı. 6545 sayılı kanun ile 
yürürlükten kaldırılan 8. madde şu 
şekildedir: 

“Bölge İdare Mahkemelerinin 
görevleri:

Madde 8 – Bölge İdare mahke-
meleri;

a) Yargı çevresindeki idare ve 
vergi mahkemelerinde tek hakim 
tarafından 7 nci madde hükümle-
ri uyarınca verilen kararları itiraz 
üzerine inceler ve kesin olarak 
hükme bağlar.

b) Yargı çevresindeki idare ve 
vergi mahkemeleri arasında çıkan 
görev ve yetki uyuşmazlıklarını ke-
sin karara bağlar,

c) Diğer kanunlarla verilen gö-
revleri yerine getirir.” (2576 sayılı 
kanun, mülga m.8). 

6545 sayılı kanun ile yapılan 
değişiklik sonrasında bu görevler 
bölge idare mahkemesi daireleri 
tarafından yerine getirilmektedir.

3- BÖLGE İDARE MAHKE-
MESİ BAŞKANI VE BAŞKANLAR 
KURULU

A-Bölge idare mahkemesi baş-
kanının görevleri Kanun’un 3/B 
maddesinde şu şekilde hükme 
bağlanmıştır;

“a) Mahkemeyi temsil etmek.

b) Bölge idare mahkemesi baş-
kanlar kuruluna ve adalet komis-
yonuna başkanlık etmek, alınan 
kararları yürütmek.

c) Bölge idare mahkemesi dai-
relerinden birine başkanlık etmek.

d) Mahkemenin uyumlu, verim-
li ve düzenli çalışmasını sağlamak 
ve bu yolda uygun göreceği önlem-
leri almak.

e) Bölge idare mahkemesinin 
genel yönetim işlerini yürütmek.

f) Bölge idare mahkemesi me-
murlarını denetlemek.

g) Dairelerin benzer olaylarda 
kesin olarak verdikleri kararlar 
arasındaki uyuşmazlığın gideril-
mesi için başkanlar kuruluna baş-
vurmak.

h) Kanunlarla verilen diğer gö-
revleri yapmak.” 

Bu görevler esas olarak ida-
ri nitelikte görevlerdir. Ancak, (g) 
bendinde yer alan görev adli nite-
likte olup, bu tür uyuşmazlıklar ko-
nusunda nihai karar verilmesi için 
öngörülen işlem süreci bölge ida-
re mahkemesi başkanı tarafından 
başlatılmaktadır. Bu konuya ilişkin 
düzenleme 2576 sayılı kanunun 
3/C maddesinin 4/c bendinde yer 
almaktadır. Buna göre, dairelerce 
verilen istinaf kararları veya di-
ğer kararlar arasında ortaya çıkan 
uyuşmazlıklar nihai çözüm için Da-
nıştay’a iletilmektedir.

B- Bölge idare mahkemesi 
başkanlar kurulunun yapısı ve gö-
revleri ise şu şekildir:

“1. Bölge idare mahkemesi baş-
kanlar kurulu, bölge idare mahke-
mesi başkanı ile daire başkanların-
dan oluşur.

2. Bölge idare mahkemesi baş-
kanının bulunmadığı hâllerde ku-
rula daire başkanlarından en kı-
demli olan başkanlık eder.

3. Daire başkanının mazereti 
hâlinde, o dairenin en kıdemli üye-
si kurula katılır.

4. Bölge idare mahkemesi başkan-
lar kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gelen işlerin yoğunluğu ve 
niteliği dikkate alınarak ihtisas-
laşmayı sağlamak amacıyla, bölge 
idare mahkemesi daireleri ara-
sındaki iş bölümünü belirlemek, 
daireler arasında çıkan iş bölümü 
uyuşmazlıklarını karara bağlamak.

b) Hukuki veya fiili nedenlerle 
bir dairenin kendi üyeleriyle top-
lanamadığı hâllerde ilgisine göre 
diğer dairelerden üye görevlendir-
mek.

c) Benzer olaylarda, bölge ida-
re mahkemesi dairelerince verilen 
kesin nitelikteki kararlar arasında 
veya farklı bölge idare mahkeme-
leri dairelerince verilen kesin nite-
likteki kararlar arasında aykırılık 
veya uyuşmazlık bulunması hâ-
linde; resen veya ilgili bölge idare 
mahkemesi dairelerinin ya da isti-
naf yoluna başvurma hakkı bulu-
nanların bu aykırılığın veya uyuş-
mazlığın giderilmesini gerekçeli 
olarak istemeleri üzerine, istemin 
uygun görülmesi hâlinde kendi 
görüşlerini de ekleyerek Danıştay 
Başkanlığına iletmek.

d) Kanunlarla verilen diğer gö-
revleri yapmak.

5. Dördüncü fıkranın (c) bendi-
ne göre yapılacak talepler hakkın-
da  6/1/1982  tarihli ve 2575 sayılı 
Danıştay Kanununun 39 uncu ve 
40 ıncı maddeleri uygulanır.

6. Başkanlar Kurulu eksiksiz 
toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
Oyların eşitliği hâlinde başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağ-
lamış sayılır.” (2576 sayılı kanun, 
m.3/C).

Bu hükme göre, bölge idare 
mahkemesi başkanlar kurulunun 
yargılama görevi bulunmamak-
tadır. Ancak, yargılama sürecine 
ilişkin diğer görevleri yerine getir-
mektedir.
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4-  BÖLGE İDARE 
MAHKEMESİ DAİRELERİ

Bölge idare mahkemesi yapı-
lanması içerisinde yargılama göre-
vi dairelere aittir.(2576 sayılı ka-
nun, m.3/D).

“Bölge idare mahkemesi daire-
lerinin görevleri şunlardır:

a) İlk derece mahkemelerince 
verilen ve istinaf yolu açık olan ni-
hai kararlara karşı yapılan istinaf 
başvurularını inceleyerek karara 
bağlamak.

b) İlk derece mahkemelerince 
yürütmenin durdurulması istemle-
ri hakkında verilen kararlara karşı 
yapılan itirazları inceleyerek kara-
ra bağlamak.

c) Yargı çevresi içinde bulunan 
ilk derece mahkemeleri arasında-
ki görev ve yetki uyuşmazlıklarını 
çözmek.

d) Yargı çevresi içinde bulunan 
yetkili ilk derece mahkemesinin bir 
davaya bakmasına fiili veya hukuki 
bir engel çıktığı veya iki mahkeme-
nin yargı çevresi sınırlarında te-
reddüt edildiği veya iki mahkeme-
nin de aynı davaya bakmaya yetkili 
olduklarına karar verdikleri hâller-
de; o davanın bölge idare mahke-
mesi yargı çevresi içinde bulunan 
başka bir mahkemeye nakline veya 
yetkili mahkemenin tayinine karar 
vermek.

e) Kanunlarla verilen diğer gö-
revleri yapmak.” 

Bölge idare mahkemesi daireleri 
istinaf başvurularını ve ilk derece 
mahkemelerince verilen yürütmeyi 
durdurma kararlarına karşı itiraz-
ları inceleyip karara bağlamaktadır. 
Bunun haricinde, kendi yargı çev-
resi içerisindeki ilk derece mahke-
melerinin görev yetki uyuşmazlıkla-
rı bölge idare mahkemesi daireleri 
tarafından giderilmektedir.

Bölge idare mahkemesi daire-
lerinde kararlar çoğunluk ile ve-
rilmektedir. (2576 sayılı kanun, 
m.3/F).

“1. Her daire, bir başkan ve iki 
üyenin katılımıyla toplanır. Görüş-
meler gizli yapılır, kararlar çoğun-
lukla verilir.

2. Hukuki veya fiili nedenlerle 
bir daire toplanamazsa, başkanlar 
kurulunun kararıyla diğer daire-
lerden; bu da mümkün olmazsa, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca diğer bölge idare mahkeme-
lerinden yetkili olarak görevlendi-
rilen üyelerle eksiklik tamamlanır.

3. Daire başkanının hukuki 
veya fiili nedenlerle bulunamaması 
hâlinde dairenin en kıdemli üyesi 
daireye başkanlık yapar.” 

5- GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE UY-
GULAMANIN FİİLEN BAŞLAMASI

Yukarıda açıklanan yeni yapı-
lanmaya ilişkin geçiş dönemi hü-
kümleri ve uygulamanın başlama-
sına ilişkin hükümler 6545 sayılı 
kanun ile 2576 sayılı kanuna ek-
lenen geçici 20. madde ile hükme 
bağlanmıştır.

Buna göre; 

“1. Adalet Bakanlığı, bu Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde, Kanunun, 
bu Kanunla değişik 3 üncü mad-
desinde öngörülen bölge idare 
mahkemelerini kurar. Bölge idare 
mahkemelerinin kuruluşları,  yar-
gı   çevreleri   ve  tüm  yurtta gö-
reve başlayacakları tarih, Resmî 
Gazete’de ilan edilir. Mevcut bölge 
idare mahkemeleri, yeni kurulan 
bölge idare mahkemelerinin göre-
ve başlayacakları tarihe kadar faa-
liyetlerine devam ederler.

2. Yeni kurulan bölge idare 
mahkemelerinin göreve başlaya-
cakları tarih itibarıyla mevcut böl-

ge idare mahkemelerinde bulunan 
dosyalar; yargı çevreleri dikkate 
alınarak yeni kurulan bölge idare 
mahkemelerine devredilir ve ilgili 
dairelere tevzi edilir.

3. Yeni kurulan bölge idare 
mahkemelerinin göreve başlama 
tarihinden önce Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulunca bu mahke-
melerin başkanları, daire başkan-
ları ve üyelerinin atamaları yapılır. 
Bölge idare mahkemelerinde görev 
yapacak diğer personelin atamala-
rı da aynı süre içinde yapılır.

4. Yeni kurulan bölge idare 
mahkemelerinin adalet komisyon-
ları da bu mahkemelerin göreve 
başlayacakları tarih itibarıyla oluş-
turulur.” (2576 sayılı kanun, geçici 
m.20).

Bölge idare mahkemelerinin 
yapısında değişiklik yapan ka-
nun hükümleri yayımı tarihinde 
(28.06.2014) yürürlüğe girmiş 
olmasına rağmen fiili uygulama, 
Adalet Bakanlığı tarafından (3 ay 
içerisinde) söz konusu bölge ida-
re mahkemelerinin kurulup, bu 
mahkemelerinin kuruluşları, yargı 
çevreleri ve tüm yurtta göreve baş-
layacakları tarih Resmi Gazete’de 
ilan edildikten sonra başlayacaktır.

III-İDARİ YARGI 
SİSTEMİNDE DÜZENLENEN 
İSTİNAF KANUN YOLUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

1- İSTİNAFTAN ÖNCEKİ 
DURUM

6545 sayılı Kanunun genel ge-
rekçesinde de belirtildiği üzere,“ 
idari yargı ilk derece mahkemele-
rince verilen nihai kararların bir-
kısmı bölge idaremah kemesince,-
kalan kısmı ise Danıştay tarafın-
dan denetlenmektedir. 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanununun 
45’inci maddesinde itiraz üzerine 
bölge idare mahkemelerinde ke-
sinleşecek davalar sayılmış olup,-
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bunlar dışındaki tüm davalar tem-
yiz üzerine Danıştay tarafından 
incelenmektedir”. Öyleyse mevcut 
durumda;

•	 İki ayrı kanunyolu mevcuttur. 
Bunlar itiraz ve temyizdir.

•	Bu kanun yolları birbirinin deva-
mı değil, alternatifidir.

•	Kanun yolu olarak, Danıştay 
nezdinde düzenlenen temyiz ka-
nun yolu, genel kanun yoludur.
İtiraz kanun yolu ise, kanunda 
sayma yolu ile belirlenen husus-
lara özgü, istinaf-temyiz karışımı 
ayrı bir kanun yoludur.

•	 İdare ve vergi mahkemelerinde 
ilk derecede açılan davaların is-
tatistiksel olarak yüzde yetmişi 
temyiz, yüzde otuz kadarıda iti-
raz kanun yoluna gitmektedir.

Doğrudan temyize giden dava-
ların maddi olgular yönünden ikin-
ci kez bir istinaf denetimi yapılma-
dığından, Danıştay salt bir temyiz 
(yasanın maddi olaylaradoğru 
uygulanması)denetimi yapmak-
la  yetinememekte, karar verirken 
çoğu kez maddi olguların değer-
lendirilmesinede girmek zorunda-
kalmaktadır. Bu durum Danıştayın 
iş yükünü sadece nicelik olarak de-
ğil, nitelik olarakda artırmaktadır

2- İSTİNAF DÜZENLEMESİN-
DEN SONRA TÜRK İDARİ YARGI-
SINDA KANUN YOLLARI

A-GenelBakış

İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunda 6545 sayılı Kanunla yapı-
lan değişikliklerle, itiraz kanun 
yolu kaldırılmış, istinaf kanun-
yolu düzenlenmiştir.Yapılan bu 
düzenleme ile yeni bir kanunyolu 
oluşturmaktan çok, itiraz kanun-
yolunun kapsamının genişletildiği, 
sınırlı sayıda konular bakımından 
da istinaf kanun yolunun sisteme 
eklendiği görülmektedir. Gerçek-

tende, kural olarak idare ve vergi 
mahkemelerince verilen bütün ka-
rarlar 2577 sayılı Kanunun (İYUK) 
45.maddesinde istinaf kanun yolu 
kapsamına alınmış, ancak bunlar-
dan sadece 46. maddede sayma 
yoluyla belirtilen konulara ilişkinaz 
bir kısmı(toplamın yüzde yirmisi 
civarında) hakkında istinaf yargıla-
ması sonucunda verilen kararlara 
karşı temyiz yolu açık tutulmuştur.

Görünen o ki, adeta eski 45. 
maddenin 2. fıkrasının başlığı de-
ğiştirilerek (itiraz yerine temyiz 
yazılarak) madde aynen korun-
muştur. Yani, getirilen düzenleme 
teknik anlamda istinaf  olmayıp, 
çok büyük oranda mevcut itiraz-
sisteminin kapsamının oldukça 
genişletilerek devamıdır. Diyebi-
lirizki, Türk İdari Yargısında isti-
naf yargılaması kabul edilerek üç 
dereceli yargılamaya geçilmemiş, 
büyük ölçüde iki dereceli yargıla-
ma düzeni sürdürülmüştür: İvedi 
Yargılama Usulüne tabi davalar 
(İYUK,m.20/A) ile Merkezi ve Or-
tak Sınavlara İlişkin Yargılama Usu-
lüne tabi davalarda (İYUK,m.20/B)
ilk derece mahkemesi kararlarının 
istinafa tabi tutulmaksızın doğru-
dantemyizedilmeksuretiyle iki de-
receli yargılama sonunda kesinleş-
mesi de öngörülmüştür. Öyleki, bu 
tür davalarda Danıştaya itirazyar-
gıyolundaki bölge idare mahkeme-
sinin rolü verilmektedir. Danıştayı-
nilkderecede gördüğü davalar ba-
kımındanda doğal olarak eskiden 
olduğu gibi iki dereceli yargılama 
sistemi korunmuştur. Dahası, ida-
re ve vergi  mahkemesi kararları-
nın bazı konular bakımından kesin 
olduğu düzenlenmiş(m.45/1), bu 
davalar bakımından ise yargılama 
aşamaları iki dereceli yapısını da-
koruyamamış, tek dereceye düşü-
rülmüştür.

B-İstinaf Kanun Yolunun Dü-
zenlenişi

İdari Yargılama Usulü Kanunun 
Kararlara Karşı Başvuru Yolları 
(Kanun Yolları) başlıklı Üçüncü Bö-
lümünde yer alan 45. maddesinin 
başlığı itiraz iken,18/6/2014tarih-
ve 6545 sayılı Kanun (19.madde) 
ile İstinaf olarak değiştirilmiştir.

Madde metni, önceki madde-
nin 2.Fıkrasının büyük ölçüde ay-
nen tekrarıdır:

a-Kural:

İdare ve vergi mahkemelerinin 
kararlarına karşı, başka kanunlar 
da aksine hüküm bulunsa dahi , 
mahkemenin bulunduğu yargı çev-
resindeki bölge idare  mahkemesi-
ne, kararın tebliğinden itibaren 
otuz gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir.

b- İstisnalar:

aa-İlk derecede kesinleşen ka-
rarlar: Konusu beşbin Türk lirasını 
geçmeyen vergi veya tam yargı da-
vaları ve idari işlemlere karşı açı-
lan iptal davaları hakkında idare 
ve vergi mahkemelerince verilen 
kararlar kesin olup, bunlara karşı 
istinaf yoluna başvurulamaz.

Burada, belli bir meblağı içer-
meyen idari işlemlerin bu kap-
samda olmadığı anlaşılmaktadır.
Çünkü, 5000,-TL (beşbin TL) lik 
sınır, maddede düzenlenen vergi 
davaları, tam yargı davaları ve ip-
tal davalarınıda kapsamaktadır. Bu 
konulara ilişkin davalarda verilen 
kararlar, verildikleri anda kesinleş-
mektedir. Tek dereceli yargılama-
söz konusudur.

İdari yargılamanın üç dereceli 
hale getirilmesi için çıkılan yolda, 
bazı konularda yargılamanın tek-
dereceli hale getirilmesi ilginç gö-
zükmektedir. Öte yandan, idarenin 
tek yanlı işlemlerinin ve faaliyetle-
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rinin etkin denetiminin yapılması 
amaçlanırken, bazıdavalar bakı-
mından bu güvencenin o işlem ve 
eylemlere muhatap olan kişilerden 
esirgenmesi, çok da isabetli gö-
zükmemektedir. Bu durumun adli 
yargıdaki usul kurallarıyla karşı-
laştırılmasıda doğru değildir: Çün-
kü adli yargıda eşit iradeler ara-
sındaki ilişkilerden doğan ihtilaf-
lar söz konusu iken burada idare 
tek yanlı olarak ve kamu yetkisine 
dayanarak işlem ve eylemler yap-
maktadır. Bu idari yetkinin hukuka 
uygun kullanılıp kullanılmadığının 
etkin şekilde denetlenmesi, hukuk 
devleti ilkesinin zorunlu bir gere-
ği sayılmalıdır. Yargılamanın tek 
hakimle gerçekleştirilmesi ayrı bir 
husustur, ama verilen kararlara 
karşı kanun yollarının kapalı tutul-
ması güdülen amaçla uyumlu gö-
zükmemektedir.

bb- Bazı yargılama usullerine 
tabi davalar: Bunlar, ivedi yargı-
lama usulü ve ortak sınavlara iliş-
kin yargılama usulü kapsamında 
kalan davalardır. Gerçi Kanunda 
(m.45/8) “ivedi yargılama usu-
lüne tabi olan davalarda istinaf 
yoluna başvurulamayacağı” açık-
ça düzenlenmiş, ortak sınavlar ko-
nusundan sözedilmemiştir. Ancak 
Kanunun20/B-1(f) maddesi açık-
tır: “Verilen nihai kararlara kar-
şı tebliğ tarihinden itibaren beş 
gün içinde temyiz yoluna başvu-
rulabilir”.

Bu tür konulara ilişkin dava-
larda verilen kararların, doğrudan 
Danıştay nezdinde temyiz edilme-
leri düzenlendiği için, istinaf mercii 
önüne gelmeyeceklerdir. Danıştay, 
bu kapsamdaki davaları maddi ol-
gular ve hukuka uygunluk açısın-
dan denetleyerek, ya verilen kararı 
onaylayacak, yada bozsa bile, eğer 
dosya tekemmül etmiş ise mahke-
mesine göndermeyerek doğrudan 
esasa girip karar verecektir. Görül-
düğü üzere Danıştayın buradaki 
konumu salt bir temyiz inceleme-
sinden ibaret değildir; idari yar-
gılama hukukundan tanıdığımız 

itiraz kanun yolu, bu davalar için 
Danıştay bakımından düzenlen-
mişgözükmektedir.

c-Usul Konusu:

İstinaf, temyizin şekil ve usul-
lerine tabidir. Şu kadar ki; istinaf 
başvurusuna konu olacak ka-
rarlara karşı yapılan kanun yolu 
başvurularında dilekçelerdeki hi-
tap ve istekle bağlı kalınmaksızın 
dosyalar bölge idare mahkemesi-
ne gönderilir. Demekki, istinafta 
uygulanacak usul kuralları, İYUK 
48 ila 55. maddelerinde yeralan 
kurallardır. Şu kadarki, bölge ida-
remahkemesi, yaptığı inceleme so-
nunda ilk derece mahkemesi kara-
rını hukuka uygun bulursa istinaf 
başvurusunun reddine karar verir. 
Karardaki maddi yanlışlıkların dü-
zeltilmesi mümkün ise gerekli dü-
zeltmeyi yaparak aynı kararı verir.

Ancak, bölge idare mahkeme-
si, ilk derece mahkemesi kararını 
hukuka uygun bulmadığı takdirde 
istinaf başvurusunun kabulü ile ilk 
derece mahkemesi kararının kal-
dırılmasına karar verir. Bu hâlde 
bölge idare mahkemesi işin esası 
hakkında yeniden bir karar verir.
İnceleme sırasında ihtiyaç duyul-
ması hâlinde kararı veren mahke-
me veya başka biryer idare yada 
vergi mahkemesi istinabe olunabi-
lir. İstinabe olunan mahkeme ge-
rekli işlemleri öncelikle ve ivedilik-
leyerine getirir.

Bölge idare mahkemesi, ilk in-
celeme üzerine verilen kararlara 
karşı yapılan istinaf başvurusunu 
haklı bulduğu  davaya görevsiz 
veya yetkisiz mahkeme yahut red-
dedilmiş veya yasaklanmış hâkim 
tarafından bakılmış olması hâlle-
rinde, istinaf başvurusunun kabu-
lü ile ilk derece mahkemesi kara-
rının kaldırılmasına karar vererek 
dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. 
Bu kararlar, esasa ilişkin olmayan 
(ilk inceleme konularına ilişkin)
kararlardır. Bölge idare mahkeme-
sinin bu konuya( yani esasa gir-
meksizin ilk inceleme konularına)

ilişkin olarak(m.45/5 kapsamında)
verdiği kararları  kesindir.

Ayrıca, bölge idare mahkemele-
rinin İYUK 46’ncı maddede sayılan 
konulara ilişkin olanlar dışındaki 
bütün kararlarıda kesindir. Sadece 
İYUK 46.maddede sayılan konula-
ra ilişkin kararlarına karşı kanun-
yolu açıktır ve bu kararlar Danış-
tay nezdinde temyiz edilebilirler. 
Demek ki, istinafta kural, kararla-
rın kesin olmasıdır. istinai durum 
ise, İYUK 46. maddede düzenlenen 
konularda verilen istinaf kararları-
na karşı temyizyoluna başvurula-
bilmesidir.

İstinaf yargılaması sonrası ve-
rilen kararların kesin olmasının 
kural olması,istinaf kurumunun 
özü ile bağdaşır gözükmemektedir.
Çünkü istinaf yargılamasının kabul 
edilmesinin temel mantığı, yargıla-
manın üç dereceli hale getirilmesi-
dir.

d-Son olarak:

İstinaf başvurusuna konu edi-
len ilk derece mahkemesine ait 
kararı (tek hakimle bakılan dava-
larda) veren yada (heyet halinde 
yapılan yargılamalarda bu karara 
katılan hâkim, aynı davanın istinaf 
yoluyla bölge idare mahkemesince 
incelenmesinde bulunamaz. Ka-
nunda bu düzenleme açıkça ya-
pılmıştır. Ancak, ihsas-ı rey yasağı 
sebebiyle, böyle açık bir kural ol-
masaydı da hakimin yine de istinaf 
yada temyiz incelemesinde görev 
alamaması gerekmektedir.

C-Temyiz Kanun Yolunun Dü-
zenlenişi

Aslında, konumuz idari yargıda 
istinaf incelemesidir ve bu nedenle 
temyiz kanun yolunun incelenme-
si konumuzun kapsamı dışındadır. 
Ancak, İYUK45/2. maddede,“isti-
naf, temyizin şekil ve usullerine 
tabidir” şeklindeki atıf nedeniyle, 
istinaf kurumunu anlamak için-
temyizin şekil ve usulleri incelen-
mek durumundadır. Ayrıca, tem-
yize tabi kararların (İYUKm.46) 
incelenmesi, esasa ilişkin kararlar-
dan istinaf yargılaması sonucu ke-
sinleşenlerin tespiti bakımındanda 
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zorunludur. Bune denle,temyiz ka-
nunyolu da bu belirtilen amaçlara  
yönelik olarak incelenmektedir.

Yasada yeralan “istinaf, tem-
yizin şekil ve usullerine tabidir” 
şeklindeki atıf, istinafın özel olarak 
düzenlendiği 45. maddede yer alan 
kurallarla uyumlu olduğu ölçüde 
geçerli olacaktır. Bu atıf sebebiyle, 
ilk derece mahkemelerince verilen 
kararlara karşı istinaf kanunyo-
lu başvurularına ilişkindilekçeler, 
“Temyiz Dilekçesi” başlıklı 48. mad-
dedeki kurallara tabi olacaktır.

a-Temyiz / İstinaf dilekçesi: 
İYUK  Madde 48

1. Temyiz istemleri Danıştay 
Başkanlığına hitaben yazılmış di-
lekçeler ile yapılır.

2. Temyiz dilekçelerinin 3’üncü 
madde esaslarına göre düzenlen-
mesi gereklidir, düzenlenmemişise 
eksikliklerin onbeşgün içinde ta-
mamlatılması hususu, kararı veren 
Danıştay ve ya bölge idare mah-
kemesince ilgiliye tebliğ olunur.Bu 
sürede eksiklikler tamamlanmazsa 
temyizi steminde bulunulmamış 
sayılmasına Danıştay veya bölge 
idare mahkemesince kararverilir.

3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine 
göre kararı veren bölge idare mah-
kemesine, Danıştay’a veya 4’üncü 
maddede belirtilen mercilere veri-
lir ve kararı veren bölge idaremah-
kemesi veya Danıştayca karşı ta-
rafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ 
tarihini izleyen otuzgün içinde ce-
vap verebilir. Cevap veren, kararı 
süresinde temyiz etmemiş olsa bile 
düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz 
isteminde bulunabilir. Bu takdirde 
bu dilekçeler temyiz dilekçesi yeri-
ne geçer.

4. (Değişik: 10/6/1994- 
4001/21md.) Kararı veren Danış-
tay veya bölge idare mahkemesi,-
cevap dilekçesi verildikten veya ce-
vap süresi geçtikten sonra dosyayı 
dizi listesine bağlı olarak, Danışta-
yaveya Kurula gönderir.

5. Yürütmenin durdurulması 
isteği bulunan temyiz dilekçeleri, 
karşı tarafa tebliğ edilmeden dos-
ya ile birlikte, yürütmenin dur-

durulması istemi hakkında karar 
verilmek üzere kararı veren böl-
ge idare mahkemesince Danıştay 
Başkanlığına, Danıştayın ilk dere-
ce mahkemesi olarak baktığı da-
valarda, görevli dairece konusuna 
göre İdari veya Vergi Dava Dairele-
ri Kuruluna gönderilir. Danıştayda 
görevli daire veya kurul tarafından 
yürütmenin durdurulması istemi 
hakkında karar verildikten sonra-
tebligat bu daire veya kurulca ya-
pılarak dosya tekemmülettirilir.

6. Temyiz dilekçesi verilirken  
gerekli harç ve giderlerin tamamı-
nın ödenmemiş olması halindeka-
rarı veren; merci tarafından veri-
lecek yedi günlük süre içerisinde 
tamamlanması, aksi halde temyiz-
den vazgeçilmiş sayılacağı hususu 
temyiz edene yazılı olarak bildirilir.
Verilen süre içinde harç ve gider-
ler tamamlanmadığı takdirde,ilgili 
merci, kararın temyize dilmemiş 
sayılmasına karar verir. Temyizin 
kanuni süre geçtikten sonra yapıl-
ması veya kesin bir karar hakkında 
olması halinde de kararı  verenmer-
ci, temyiz isteminin reddine karar 
verir. İlgili merciin bu kararları ile 
bu maddenin 2’nci fıkrasında belir-
tilen temyiz isteminde bulunulma-
mış sayılmasına ilişkin kararlarına 
karşı, tebliğ tarihini izleyen gün-
den itibaren yedigün içinde temyiz  
yoluna başvurulabilir.

7. (Ek:10/6/1994-4001/21 
md.; Değişik: 18/6/2014-6545/21 
md.) Temyiz dilekçesi verilirken 
gerekli harç ve giderlerin öden-
memiş olduğu, dilekçenin 3’üncü 
madde esaslarına göre düzenlen-
mediği, temyizin kanuni süre için-
de yapılmadığı veya kesin bir karar 
hakkında olduğunun anlaşıldığı 
hallerde, 2 ve 6’ncı fıkralarda sözü 
edilen kararlar, dosyanın gönderil-
diği Danıştay’ın ilgili dairesi ve ku-
rulunca, kesin olarak verilir. 

b -Temyiz İncelemesi Üzerine-
Verilecek Kararlar

İYUK’nun md.46da yapılmış 
olan düzenleme, istinaf başvurula-
rı bakımından ancak kısmen uygu-
lanması söz konusu olabilir.Çünkü 
burada düzenlenen hususlar, ya 

istinaf başlıklı 45. maddede zaten 
ayrıca düzenlenmiştir, ya da söz 
konusu düzenlemelerle çelişmek-
tedir. Örneğin, istinaf yargılaması 
sonunda “Kararların kısmen onan-
ması ve kısmen bozulması hâlle-
rinde kesinleşen kısım Danıştay 
kararında belirtilir” (İYUK m.49/3)
şeklindeki düzenlemenin, istinaf 
yargılaması sonucu verilen hü-
kümlerde uygulanması söz konu-
su değildir. Çünkü bu düzenleme, 
esas incelemesi sonucu bozulan 
kararın, kararı veren mercie ye-
niden gönderilmesi usulüne göre 
düzenlenmiştir. Oysa istinaf yargı-
lamasında bozulan kararların geri 
gönderilmesi söz konusu değildir; 
istinaf mercii, bozduğu kararın 
yerine esasa ilişkin kararıkendisi 
verir.

Aynı şekilde, temyizen verilen 
kararlar üzerine yapılacak işlemle-
rin (m.50) istinaf yargılamasında-
uygulanması mümkün bulunma-
maktadır.O halde, Kanunun45/2.
maddesinde yapılan “istinaf, tem-
yizin şekil ve usullerine tabidir”-
şeklinde yapılan yollamanın fazla-
ca bir karşılığı bulunmamaktadır.
Aslında istinaf yargısı, öz olarak 
İYUK 45. maddede yapılan düzen-
lemeden ibarettir. Oysa buyargıla-
ma usulünün, kendisinden bekle-
nenleri sağlayacak şekilde yeter-
libir düzenlemeye tabi tutulması 
gerekmektedir.

c-Temyize Konu Kararlar

İYUK 46. maddeye göre; Da-
nıştay dava dairelerinin nihai ka-
rarlar ıile bölge idare mahkeme-
lerinin bu maddede sayılan dava-
lar hakkında verdikleri kararlar, 
başkakanunlarda aksine hüküm 
bulunsa dahi Danıştayda, kararın 
tebliğinden itibaren otuz gün için-
de temyiz edilebilir. Bunlara birde, 
ilk derece idare mahkemelerinini 
ve  diyargılama usulü ile merkezi 
sınavlara ilişkin yargılama usulüne 
tabi konularda verilen kararlarını 
eklemek gerekir. Bu son ikisi, isti-
naf yargılamasına tabi olmaksızın 
doğrudan temyize tabiolmaktadır.

Bölge idare mahkemelerince ya-
pılan istinaf yargılaması sonucun-
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da verilen esasa ilişkin kararlar-
dan, sadece aşağıda belirtilenlere 
karşı temyiz yolu açık tutulmuştur. 
Diğer bütün davalar, bölge idare 
mahkemelerince onandıkları yada 
esastan karara bağlandıkları anda 
kesinleşmektedirler. İstatistiksel 
olarak bölge idare mahkemelerinin 
temyize tabi kararları yüzde yirmi-
ler düzeyinde, verildikleriankesin-
leşen kararlarıda yüzde seksenler 
düzeyinde olmaktadır.

a) Düzenleyici işlemlere karşı 
açılan iptal davaları.

b) Konusu yüzbin Türk lirasını 
aşan vergi davaları, tam yargı da-
vaları ve idari işlemler hakkında 
açılan davalar.

c) Belli bir meslekten, kamu gö-
revinden veya öğrencilik statüsün 
den çıkarılma sonucunu doğuran 
işlemlere karşı açılan iptal davaları.

d) Belli bir ticari faaliyetin ic-
rasını süresiz veya otuz gün yahut 
daha uzun süreyle engelleyen iş-
lemlere karşıa çılan iptal davaları.

e) Müşterek kararnameyle ya-
pılan atama,naklen atama ve gö-
revden alma işlemleri ile dairebaş-
kanı ve daha üstdüzey kamu gö-
revlilerinin atama naklen atama ve 
görevden alma işlemleri hakkında 
açılan iptal davaları.

f) İmar planları, parselasyoniş-
lemlerinden kaynaklanandavalar.

g) Tabiat Varlıklarını Koruma 
Merkez Komisyonu ve Kültür Var-
lıklarını Koruma Yüksek Kurulun-
ca itiraz üzerine verilen kararlar ile 
18/11/1983 tarihli ve 2960  sayılı 
Boğaziçi Kanununun uygulanma-
sından doğan davalar.

h) Maden, taşocakları, orman,-
jeotermal kaynaklar ve doğal mi-
neralli sular ile ilgili mevzuatın uy-
gulanmasına ilişkin işlemlere karşı 
açılandavalar.

ı) Ülke çapında uygulanan öğ-
renim yada bir meslek veya sana-
tın icrası veyahut kamu hizmeti-
ne giriş amacıyla yapılan sınavlar 
hakkında açılan davalar.

i) Liman, kruvaziyer limanı, yat 

limanı, marina, iskele, rıhtım, akar-
yakıt ve sıvılaştırılmış petrolgazı 
boru hattı gibi kıyı tesislerine iş-
letme izni verilmesine ilişkin mev-
zuatın uygulanmasından doğan 
davalar.

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılıBa-
zı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İş-
let-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunun 
uygulanmasından ve 16/7/1997ta-
rihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli 
ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesisle-
rinin Kurulması ve  İşletilmesi  ile  
Enerj Satışının Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun Uygulanmasından 
doğan davalar.

j) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanununun uy-
gulanmasından doğandavalar.

k) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sa-
yılı Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lanımı Kanununun uygulanmasın-
dan doğan davalar.

l) Düzenleyici ve denetleyici ku-
rullar tarafından görevli oldukları-
piyasa veya sektörle ilgiliolarak alı-
nan kararlara karşı açılan davalar.

Burada düzenlenen konulara-
bakıldığında, daha çok“ekonomi-
könem” kıstasının gözönüne alın-
dığı gözlenmektedir. Oysa temel 
hak ve özgürlüklere dokunan idari 
işlemler yada idari eylemler, her 
zaman ekonomik bir değer ifade 
etmeyebilirler; ama hukuk devleti 
açısından en az burada sayılanlar 
kadar önemli olabilir. Örneğin,bir 
basın özgürlüğü, haberleşme öz-
gürlüğü yada örgütlenme özgür-
lüğü konularının, belki ekonomik 
yönü olmayabilir ama hukuk dev-
leti açısından çok daha önem taşı-
yabilirler.

D-İdari Yargıda Diğer Kanun 
Yolları

Daha önce de belirtildiği üzere, 
6545 sayılı kanunla yapılan deği-
şiklik öncesinde idari yargıda yer 
alan olağan kanun yolları itiraz, 
temyiz ve kararın düzeltilmesi; 
olağanüstü kanun yolları ise yar-
gılamanın yenilenmesi ve kanun 
yararına bozmadır. Söz konusu 
değişiklik ile, kanun yararına boz-

ma, “kanun yararına temyiz” olarak 
yeniden yapılandırılmış ve kararın 
düzeltilmesi kanun yolu ise yü-
rürlükten kaldırılmıştır. İYUK’un 
53. maddesinde düzenlenmiş olan 
yargılamanın yenilenmesi kanun 
yolu ise herhangi bir değişikliğe 
uğramıştır.

İYUK’ta kanun yararına bozma 
yolunun düzenlendiği 51. madde 
6545 sayılı kanun ile “ kanun ya-
rarına temyiz “ şeklinde yeniden 
düzenlenmiş olup, madde metni 
aşağıdaki gibidir.

“1. İdare ve vergi mahkemele-
ri ile bölge idare mahkemelerinin 
kesin olarak verdiği kararlar ile 
istinaf veya temyiz incelemesin-
den geçmeden kesinleşmiş bu-
lunan kararlardan niteliği ba-
kımından yürürlükteki hukuka 
aykırı bir sonucu ifade edenler, 
ilgili bakanlıkların göstereceği 
lüzum üzerine veya kendiliğin-
den Başsavcı tarafından kanun 
yararına temyiz olunabilir.

2. Temyiz isteği yerinde görül-
düğü takdirde karar, kanun ya-
rarına bozulur. Bu bozma kararı, 
daha önce kesinleşmiş olan merci 
kararının hukuki sonuçlarını kal-
dırmaz.

 3. Bozma kararının bir örneği 
ilgili bakanlığa gönderilir ve Res-
mi Gazete’de yayımlanır.” 

Maddede yapılan değişiklik, 
söz konusu kanun yolunun özünü 
etkilememektedir. İstinaf kanun 
yolunun yargılama düzeninde yer 
almasına koşut olarak bu mad-
de metninde ve başlığında gerekli 
uyarlama yapılmıştır.

IV. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE 
UYGULAMANIN FİİLEN BAŞLA-
MASI

Yukarıda açıklanan yeni yapı-
lanmaya ilişkin geçiş dönemi hü-
kümleri ve uygulamanın başlama-
sına ilişkin hükümler 6545 sayılı 
kanun ile İYUK’a eklenen geçici 8. 
madde ile hükme bağlanmıştır.

“1. Bu Kanunla idari yargıda 
kanun yollarına ilişkin getirilen 
hükümler, 2576 sayılı Kanunun, 
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bu Kanunla değişik 3 üncü mad-
desine göre kurulan bölge idare 
mahkemelerinin tüm yurtta göreve 
başlayacakları tarihten sonra ve-
rilen kararlar hakkında uygulanır. 
Bu tarihten önce verilmiş kararlar 
hakkında, kararın verildiği tarihte 
yürürlükte bulunan kanun yolları-
na ilişkin hükümler uygulanır.

2. Bölge idare mahkemelerinin 
faaliyete geçme tarihine kadar ida-
re ve vergi mahkemeleri tarafından 
verilen kararlara yapılan itirazlar-
da bu Kanunla düzenlenen istinaf 
kanun yolu için öngörülen harçlar 
alınır.” (İYUK, geçici m.8).

Buna göre, idari yargı kanun 
yollarında yapılan bu değişiklikler 
fiili olarak, 

Bölge İdare Mahkemelerinin 
yeniden yapılandırıldıktan sonra 
tüm yurtta göreve başlayacakları 
20 Temmuz 2016 tarihten sonra 
verilecek kararlar hakkında uy-
gulanacaktır.

Hakimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu Genel Kurulu’nun 
29.02.2016 tarih ve 54 sayılı Kararı 
ile idare mahkemelerinin Ankara, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İz-
mir, Konya ve Samsun olmak üzere 
toplam yedi mahalde kurulmaları 
düzenlenmiştir. 

SONUÇ

Anayasamızda davaların en az 
giderle ve mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması kuralı yer al-
maktadır.Yargılamaların uzun sür-
mesi adil yargılama hakkının ihlali 
sonucunu doğurmakta ve yargıya 
güveni olumsuz etkilemektedir.

6545 sayılı kanun ile idari yar-
gıda yer alan olağan kanun yolla-
rından olan “itiraz” yolunun yerine 
“istinaf” yolu getirilmiş ve temyiz 
kanun yolu yeniden yapılandırıl-
mıştır. Diğer kanun yollarından 
olan kanun yararına bozma yolu, 
“kanun yararına temyiz” olarak 
yeniden yapılandırılmış ve kararın 
düzeltilmesi kanun yolu ise yürür-
lükten kaldırılmıştır. Yargılamanın 
yenilenmesi kanun yolunda ise 
herhangi bir değişiklik yapılma-
mıştır.

6545 sayılı kanun ile değişik-
lik ile istinaf genel kanunun yolu 
olarak düzenlenmiştir. Temyiz ise, 
İYUK’un 46. maddesinde sayılan 
hallerle sınırlı olarak başvurula-
cak bir kanun yolu olarak düzen-
lenmiştir. Temyiz yoluna sadece 
Danıştay dava dairelerinin nihai 
kararları ile bölge idare mahkeme-
lerinin kanunda sayılan davalar 
hakkında verdikleri kararlar için 
gidilebilecektir. Yani, idare ve vergi 
mahkemesi kararlarına karşı tem-
yiz yoluna başvurulamayacaktır. 
Bu haliyle, kanun yolları arasında 
bir silsile oluşmuştur. Öncelikle 
istinaf yoluna, daha sonra temyiz 
yoluna gidilebilecektir. Bu haliyle, 
istinaf genel kanun yolu, temyiz 
ise istisnai ve üst (istinaf sonrası) 
kanun yolu olarak düzenlenmiştir.

Bazı uyuşmazlıklar istinaf ve 
temyize konu olmadan ilk derece 
mahkemesi kararı ile kesinleşmek-
te; bazı uyuşmazlıklar istinaf sonu-
cunda kesinleşmekte bazıları ise 
temyiz sonucunda kesinleşmekte-
dir.

İzah edildiği üzere, getirilen 
istinaf düzenlemesi,  bir istinaf 
düzenlemesi olmaktan çok, hu-
kukumuzda uygulanmakta olan 
itiraz kanun yolunun istinaf adı 
altında genişletilerek devam et-
tirilmesidir. İdari yargıda üç 
dereceli yargılama sistemine ge-
çilememiş, iki dereceli yargıla-
ma esası yüzde seksen oranında 
korunmuştur. Bu şekliyle uygu-
lamaya geçilmesi halinde ida-
ri yargıda ancak çok kısmi bir 
istinaf uygulamasına geçilmiş 
olacak, ama içtihat birliğinin bo-
zulması başta olmak üzere, bazı 
ciddi yan etkiler de gerçekleşe-
bilecektir. Bu durumun, yapılan 
düzenlemede adeta yegâne hede-
fin Danıştay’ın iş yükünün azal-
tılmasından ibaret olmasından 
kaynaklandığı söylenebilir.

İçtihat birliğinin korunabil-
mesi için, bir yandan istinaf aşa-
masında kesinleştirilecek dava 
konularının sınırlı tutulması, 
diğer taraftan bölge idare mah-
kemeleri aracılığıyla yapılacak 

içtihatları birleştirme başvuru-
larının daha etkin hale getiril-
mesi önemlidir. Bunun için; bir 
yandan mümkün mertebe yargı 
kararlarının elektronik erişime 
açılması; bir yandan da, 2576 sa-
yılı Kanunun 3/C-c maddesinde 
yapılan düzenlemeye ek olarak 
bölge idare mahkemeleri ara-
sında içtihat farklılıklarını ön-
leyecek ve resen hareket edecek 
bir mekanizma oluşturulması 
düşünülebilir. Bunun için Da-
nıştay’daki savcılık kurumundan 
yararlanılması mümkün olabilir.

Yargı sisteminin üç dereceli ol-
ması anlamına gelen istinaf mah-
kemeleri, yargı kararlarında isabet 
ve yargının hızlandırılması konu-
ları başta olmak üzere, adil yargı-
lanma hakkının tesisi bakımından 
önemli ve gereklidir. 

FAYDALANILAN ESERLER VE 
KAYNAKÇA

Danıştay ve İdari Yargı  Günü 147.
Yıl Sempozyumu (Danıştay yayınları 
No:89/12.05.2015 Ankara)-Kırıkkale 
Üniversitesi  Hukuk Fakültesi İdare 
Hukuku Ögretim Üyesi  Sn.Prof Dr. 
Ali Akyıldız’ın İstinafa İlkesel Bak-
mak başlığı altında yapmış oldukları 
sunumundan alıntılar.

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Gerekçesi, 

İdari Yargıda Yeni Kanun Yolu: İs-
tinaf/Vergi Dünyası Ağustos/2014 
sayısından alıntılar.

2576 sayılı Bölge İdare Mahke-
meleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kurulu-
şu ve Görevleri Hakkında Kanun 
(20.01.1982 tarihli ve 17580 sayılı 
Resmi Gazete).

2577 sayılı İdari Yargılama Usul 
Kanunu (20.01.1982 tarihli ve 
17580 sayılı Resmi Gazete).

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun (28.06.2014 
tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gaze-
te).



İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu ve İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesince 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İs-

tanbul Üniversitesinde ortaklaşa düzenlenen ‘Fikri ve Sınai Hak-

larda Problemler ve Çözüm Yolları’ konulu panel kitaplaştırıldı.

İstanbul Barosu yayınları arasında çıkan kitapta fikri ve sınaî 

haklar şu başlıklar altında ele alındı:

Marka haklarında ceza hukuku alanındaki gelişmeler - Haksız 

rekabet hukukunda güncel gelişmeler - Fikri ve sınaî mal varlık-

larının mali değerlemesi - Marka haklarında özel hukuk alanın-

daki gelişmeler - Fikri haklarda özel hukuk alanındaki gelişme-

ler - Fikri haklarda ceza hukuku alanındaki gelişmeler - İnternet 

uygulamaları - Türk Patent Enstitüsü uygulamaları

İstanbul Barosu avukatlarından M. Aymelek Erde-
mir tarafından hazırlanan kitap Seçkin yayınlar ara-
sından çıktı.   

Kitapta, işverenin yönetim hakkı, işverenin geniş an-
lamda yönetim hakkı ve işverenin dar anlamda yö-
netim hakkı ayrımları altında irdelenmiştir. İşverenin 
geniş anlamda yönetim hakkı hukuksal dayanağını 
işverenin girişim özgürlüğünden almaktadır. İş ilişki-
si bağlamında, işçinin işe alınmasından, iş ilişkisinin 
sona erdirilmesine kadar olan süreç ve işverenin iş 
görme edimi dışındaki talimatları “işverenin geniş 
anlamda yönetim hakkı” kapsamında değerlendiril-
miş ve işverenin girişim özgürlüğü karşısında işçinin 
temel hak ve özgürlükleri, ulusal ve uluslararası yar-
gı kararları ışığı altında mercek altına alınmıştır.

İşverenin iş görme borcuna ve işyerindeki davranış-
larına ilişkin talimat verme yetkisi olarak tanımla-
dığımız “işverenin dar anlamda yönetim hakkı” ise, 
işverenin çalışma koşullarını somutlaştırmasında, 
bu hakkını sınırlandıran emredici kanun hükümleri, 
Türk Borçlar Kanunu ile yürürlüğü giren “genel işlem 
koşulları” ve Yargıtay’ın bu konudaki muhtelif karar-
ları ile birlikte incelenmiştir.

Seçkin Yayıncılık 
 Tel: (216) 303 11 23 Faks: (216) 303 11 23

FİKRİ VE SİNAİ HAKLARDA PROBLEMLER VE 
ÇÖZÜM YOLLARI KİTABI

İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI VE SINIRLARI
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İstanbul Barosu Üyesi Av. Nebi Barlas, Kartal Ana-
dolu Adliyesinde 29 Mart 2016 Salı günü düzenlediği 
imza gününde, ‘Adalet Savaşçısı’ adlı kitabını imzaladı. 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şahin Erol 
ve İstanbul Barosu TBB Delegesi Av. Nizar Özkaya ve 
İstanbul Barosu önceki Yönetim Kurulu Üyesi Av. Öz-
lem Aksungar da kitap imzalatanlar arasında yer aldı. 

Av. Nebi Barlas’ın ‘Adalet Savaşçısı’ kitabını daha önce 
de bültenimizde ve internet sitemizde tanıtmış ve kita-
bı tüm meslektaşlarımıza salık vermiştik.

Adalet Savaşçısı bir Nebi Barlas kitabı… Kendini mes-

leğine bir adalet savaşçısı olarak adamış değerli avu-
kat Nebi Barlas’ın hukuk mücadelesinin öyküsü… Ki-
tap 2015 Ekim ayında Gökkuşağı Kitapevi yayınları 
arasında çıktı. 

Nebi Barlas’ın çok değerli hocası Ord. Prof. Dr. Hıf-
zı Veldet Velidedeoğlu’na ithaf ettiği bu kitap, Me-
tin Ağaçgözgü ve Hasan Çelikol’un nehir söyleşisiyle 
oluşmuş. 

Fotoğraflar ve belgelerle zenginleşen 340 sayfalık ki-
tabın önsözünü Metin Ağaçgözgü yazmış. Kitabın ilk 
bölümünde Barlas’ın çocukluk yılları, ilk ve orta öğre-
nim dönemi, arkadaşları, gençlik yılları, Harbiye, ceza-
evi günleri, hukuk öğrenimi ve evlilik yılları anlatılıyor. 
İkinci bölümde avukatlık yılları ve 12 Eylül 1980 askeri 
cunta rejimi yer alıyor. Üçüncü bölümde ise bugünkü 
sorunlar gündeme getiriliyor. 

Kitabın dördüncü bölümünde, ailesi, meslektaşları, 
müvekkilleri ve dostlarının Nebi Barlas için yazdıkları 
yer alıyor. Kitabın sonunda ise üç bölüm halinde bel-
geler bulunuyor. 

Kitabın özü Marki Cesare Beccaria’nın “… Beni oku-
yup anlasalardı, doğrusu kendilerinden korkum olur-
du; lakin zalimler hiç kitap okumazlar!” sözüyle özdeş-
leşiyor. 

AV. NEBİ BARLAS ADALET SAVAŞÇISI 
KİTABINI İMZALADI

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
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Federal Alman Parlamento-
su’ndan milletvekilleri ve 
Almanya İstanbul Başkon-

solosluğu’ndan temsilciler, 21 Ni-
san Perşembe günü saat 09.30’da 
İstanbul Barosu’nu ziyaret ederek 
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Mehmet Durakoğlu ile görüş-
tüler.

CDU/CSU Federal Parlamento Mil-
letvekili Michael Stübgen başkan-
lığındaki, Matern von Marschall 
(CDU/CSU Federal Parlamento 
Milletvekili ), Gabriele Groneberg 
(SPD Federal Parlamento Millet-
vekili), Dr. Dorothee Schlegel (SPD 
Federal Parlamento Milletvekili), 
Sevim Dağdelen (DIE LINKE Fe-
deral Parlamento Milletvekili), 
Manuel Sarrazin’den (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Federal Parla-
mento Milletvekili ) oluşan heyete, 
Almanya İstanbul Başkonsolosu 
Vekili Dr. Philipp Deichmann, Al-
manya İstanbul Başkonsoloslu-
ğu Protokol Sorumlusu Charlotte 
Kuntze-Fechner, Federal Alman 
Parlamentosu Avrupa Komisyonu 
Sekreteryası’ndan Heike Badden-
hausen ve Livia Puglisi eşlik etti. 

Heyeti İstanbul Barosu’nda ağırla-
maktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren Durakoğlu, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu hassas dönem-
de görüş paylaşımının önemine 
değindi. Durakoğlu, Türkiye için 
terör sorununun yaşamsal öneme 
sahip olduğunu, İstanbul Barosu 
olarak devletin terör ile olan sa-
vaşımına, bu mücadelenin hukuk 
sınırları içinde yapılması kaydıyla, 
destek verdiklerini vurguladı. 

Türkiye’de yargı bağımsızsızlığı 
konusuna da değinen Durakoğ-
lu, Türkiye’de artık bağımsız bir 
yargıdan söz edilemeyeceği belir-
terek, 2010 referandumu sonrası 
HSYK’da gidilen yapısal değişiklik 
ile siyasi iktidarın yargıya egemen 
olma algısının kuvvetlendiğinin, 
iktidarın cemaatle yürüttüğü ope-
rasyonlarla yargıyı önemli ölçüde 
ele geçirdiklerinin ve o dönemde 
AB’nin de ilerleme raporları ile si-
yasi iktidara destek verdiğinin al-
tını çizdi.

İstanbul Barosu için temel soru-
nun yargı bağımsızlığı ve tarafsız-
lığı ekseninde olduğunu kaydeden 
Başkan Yardımcısı Durakoğlu, si-

yasal düşüncenin liyakatin önüne 
geçtiğini, siyasi iktidara sadakatin 
liyakatten önemli hale geldiğini, 
aynı durumun hakimlik sınavların-
da da açıkça görüldüğünü sözleri-
ne ekledi.

Yeni Anayasa çalışmalarını değer-
lendiren Durakoğlu, İstanbul Baro-
su olarak mevcut Anayasa ile ilgili 
rezervleri olmasına rağmen, yeni 
Anayasa yapılmasını destekleme-
diklerini, yeni Anayasa hevesinin 
daha demokratik bir Türkiye he-
definden değil, başkanlık sistemi 
ile baskıcı ve otoriteryan bir rejim 
hevesinden kaynaklandığını ifade 
etti. Mevcut Anayasa‘da yer alan 
basın hürriyeti ile toplantı ve gös-
teri yürüyüşleri hürriyetine ilişkin 
düzenlemelere değinen Durakoğ-
lu, söz konusu özgürlüklerin uygu-
lamada var olmadığını belirterek, 
çözümün yeni Anayasa yapmak 
olmadığını, iktidarın yeni Anaya-
sa ile sistem değişikliğini ortaya 
koyan Başkanlık sistemine geçişi 
amaçladığını söyledi. 

Soru-Cevap bölümü ile devam 
eden toplantıda, HSYK’nın yapısı, 
2010 referandumu sonrası dönem-
de yargı ve yargı bağımsızlığı, Ada-
let Bakanlığı’nın ve cemaatin yargı-
ya etkisi, Özel Yetkili Mahkemeler, 
Baro yöneticilerinin yargılandığı 
davalar, vb. konuları ele alındı.

FEDERAL ALMAN PARLAMENTOSU 
MİLLETVEKİLLERİ İSTANBUL BAROSU’NU 

ZİYARET ETTİ 
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AVUKATLIK STAJININ SONUNDA MUTLAKA SINAV OLMALI

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Habertürk Tele-
vizyonunda yayınlanan GÜN ORTASI programında avukatlık mesleğinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

Mesleğin niceliği ve gelişmesi için avukatlığa girişte ya da stajın sonunda mutlaka sınav konulması zorunluluğu-
na işaret eden Durakoğlu, “Bu iki sınav da olabilir, tek sınav da olabilir.  Ama mutlaka sınav getirilmesi zorunlu-
luğu var. Ayrıca Türkiye’de hukuk fakültesi mezunlarının hâkim, savcı, avukat, noter dışında başka alanlarda da 
çalışabilmesine imkân verecek düzenlemeler kendi içersinde yavaş yavaş oluşturmalıdır” dedi. 

AV. MEHMET DURAKOĞLU 
İSTANBUL BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI

Av. HÜSEYİN ÖZBEK 
İSTANBUL BAROSU GENEL SEKRETERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN STATÜKOSUNU DEĞİŞTİRMEK AKILLA MAN-
TIKLA BAĞDAŞMAZ

İstanbul Barosu Genel sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 12.00’da Ulusal Kanal’da 
yayınlanan TELEVİZYON GAZETESİ programında 13 Mart Pazar günü Ankara’da meydana gelen terör olayları 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin statükosunu değiştirmeyi hedefleyen bu tür eylemlerin hedefine ulaşamayacağını 
belirten Özbek, bu niyetin yeni olmadığını, İngiltere’nin güdümünde kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti 
politikalarının bir devamı olduğunu söyledi. Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda sol bir maske taksa da, 
Halkların Demokratik Partisi adını alsa da, solculuk söylemlerine inananların bir kısmını etkilese de, değişmez 
gerçek şu anda Türkiye’nin karşısına etnik terörün tetikçisi olarak çıkan PKK’nın olsun meclisteki uzantısının 
olsun referansının, kaynağının Kürdistan Teali Cemiyeti olmasıdır. İngiliz Doğumhanesinde dünyaya gelmesidir. 

Kendisini Kürt hisseden vatandaşlarımız Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır. Siyaseten ve hukuken Türk olarak 
tanımlanır. Kendilerine Türkiye Cumhuriyeti içinde her alanda yer vardır. Her parti içinde de siyaset yürütenler 
vardır. Türkiye Cumhuriyetinde asla alt kimlik ayrımı yoktur. Köpürtülmeye çalışılan etnik ayrımcılık Büyük 
Ortadoğu Projesinin bir gereğidir. Emperyalizm, kontrol altına almak istediği Ortadoğu’da ulus devlet istemiyor”. 
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18 MART, YENİLMEZ ARMADA EMPERYALİZMİN GURURUNUN KIRILDIĞI 
GÜNDÜR

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 21.30’da Kanal T 
Televizyonunda yayınlanan HUKUKİ BAKIŞ programında, 101. Yıldönümü kutlanan Çanakkale Zaferi hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

18 Mart’ı yenilmez armada emperyalizmin gururunun kırıldığı gün olarak niteleyen Özbek, Çanakkale’de 
deniz ve kara savaşlarının gerçek bir Türk mucizesi olduğunu, bu simge günün Türk milletinin hafızasından, 
bilincinden asla silinmemesi gerektiğini, çünkü 18 Mart’ın millet olarak müşterek bir sembolümüz ve gurur 
günümüz olduğunu söyledi. 

Çanakkale Boğazında deniz savaşını kaybeden emperyalist güçlerin karadan saldırıyı denediklerini, aynı dersi 
orada da aldıklarını belirten Hüseyin Özbek, “Çanakkale’de kara savaşlarıyla, ayrı bir destan yazılmış ve Yarbay 
Mustafa Kemal’in askeri dehası kanıtlanmıştır. Çanakkale Zaferi, Mehmetçiğin kanıyla, canıyla kazandığı 
efsanevi bir zaferdir” dedi.  

Programda, hukukun siyasalaştırılması, yargı sorunları, terör olayları ve Büyük Ortadoğu Projesi uygulamaları 
konuları da ele alındı. 

ÇANAKKALE ZAFERİ EMPERLYALİZME İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR

İstanbul Barosu Gene Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 18 Mart 2016 Cuma günü saat 17.009’da Ulusal Kanalda 
yayınlanan HABER PROGRAMDA, 101. Yıldönümünde Çanakkale Zaferini değerlendirdi. 

Çanakkale Savaşının çıkış nedenleri üzerinde duran ve bu savaşı Osmanlının mirasını ‘Paylaşım Savaşı’ olarak 
niteleyen Özbek, başta İngiltere olmak üzere emperyalistlerin Dünyanın en büyük armadası ile Çanakkale 
Boğazı’nı zorladıklarını, bunu başaramayınca kara savaşlarına yöneldiklerini anlattı. 

Kara savaşlarının Yarbay Mustafa Kemal’in askeri dehası ve 57. Alayın mucizesiyle kazanıldığını belirten 
Özbek, büyük bir şaşaa ile gelen emperyalist güçlerin sessiz sedasız Çanakkale’yi terk ettiklerini bildirdi. Özbek, 
‘Çanakkale Zaferi 9 şiddetinde bir depremdir ve bunun artçı sarsıntıları bütün dünyada hissedilmiştir’ dedi. 

TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSUNA DÖNECEK

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 6 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 09.00’da Ulusal 
Kanal’da yayınlanan GÜNDEM TÜRKİYE programında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul 
Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın Türkiye’yi bir mülteci deposu haline getireceğini belirten Özbek, bu anlaşmayla Avrupa Birliği 
ülkelerinin bedensel ve zihinsel yeteneğinden yararlanabileceğini düşündüğü eğitimli, birikimli ve kalifiye olan 
mültecileri ülkelerine kabul edeceklerini, kalanını Türkiye’ye göndereceklerini bildirdi. Özbek: “Bu Türkiye’yi 
aşağılamaktır. Türkiye’ye ‘çöplük bekçiliği’ görevini vermektir” dedi. 

Bu anlaşmanın Türkiye için büyük bir tehdit içerdiğinin altını çizen Hüseyin Özbek, Anlaşmanın Türkiye’yi 
konteynır kentlere dönüştüreceği, Türkiye’nin nüfus dengelerini de sarsacağı ve sosyal huzursuzluklara yol 
açacağı uyarısında bulundu.  

Özbek, anlaşmaya imza atan hükümetin ise toplumdaki tepkiyi önlemek için ‘merak etmeyin biz de serbest 
dolaşım hakkını kazanıyoruz’ gibi çok gerçekçi olmayan bir ikna enstrümanını kullandığını hatırlattı. 

EN İYİ KORUNMA SİSTEMİ BARIŞTIR

İstanbul Barosu Genel sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 21.30’da Kanal B 
Televizyonunda yayınlanan Araştırmacı-Yazar Gürbüz Evren’in hazırladığı BEKLEME ODASI programında 
terör sorunu, Kürt Bölgelerinin özeklik ilanı ve Kilis’e düşen bombalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. 
Programa Emekli Tuğgeneral Ali Er de konuk olarak katıldı.

Atatürk’ün Türk milletine ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ tavsiyesinin göz ardı edilerek Türkiye’nin maceralara 
sürüklendiğini belirten Özbek şöyle konuştu:
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“Son dönemde Türkiye’yi yöneten siyasi kadro, uluslararası ilişkiler, siyasi tarih konusunda, Osmanlıdan 
Cumhuriyete Türkiye’nin ve Türk Milletinin geçirdiği tarihsel kronolojiyi, siyasal kronolojiyi bilemediği için, 
uluslararası ilişkiler konusundaki entelektüel ve siyasal birikimleri Orta Okul düzeyini aşamadığı için, Türkiye 
bu anlamda dış politika konusunda, komşu ülkelerle ilişkide sınıfta kalmıştır.  Bir anlamdaki bu politika iflas 
etmiştir. Türkiye bumerang misali ne attıysa misliyle kendisine geri dönmüştür. Türkiye’nin komşudaki savaş 
tahrikçiliği misliyle geri dönmüştür. Kilis’te başımıza düşen bombaların bir sebebi de barışçı yörüngesinden 
çıkan dış politikadır. Oysa en iyi korunma sistemi barıştır”. 

YARGITAY TÜRK YARGISINI BİR UTANÇTAN KURTARMIŞTIR

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 13.30’da Kanal B 
Televizyonunda yayınlanan SÖZ İSTANBULDA programında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Ergenekon Davası ile 
ilgili bozma kararını değerlendirdi.

‘Ergenekon Davası’nı, yargının araçsallaştırıldığı, hukukun silaha dönüştürüldüğü bir dava olarak niteleyen 
Özbek, Ergenekon ve buna entegre yürütülen başka davaların cemaatçilerin oluşturduğu bir yargı klanı 
tarafından yürütülen düzmece, kurmaca davalar olduğunu söyledi.  

Emperyalizmin BOB projesi çerçevesinde Irak’ı, Suriye’yi, Libya’yı dönüştürmek için bir takım koalisyon güçleri 
tarafından silah kullanıldığını belirten Özbek,  şöyle konuştu: “Türkiye ile ilgili 1923 Cumhuriyetin kuruluş 
yazılımını, kuruluş felsefesini ve günümüzde bu ilkeleri savunanları berhava etmek için yargı bir araç olarak 
kullanıldı. Burada hedef olarak Türk Silahlı Kuvvetleri seçildi. İçerde ve dışarıda Türkiye Cumhuriyetini koruma 
ve kollama göreviyle donatılmış silahlı kuvvetler en büyük engel olarak görüldü. Fotoğrafın bütününde bu vardır. 
Bunun dışında bilim insanları, rektörler, aydınlar, gazeteciler, bu ülkenin yüz akı insanları ve kurumlar tasfiye 
edilmek istenmiştir. Türkiye’ye bir engizisyon süreci yaşatıldı. Hukuku silaha dönüştürerek araçsallaştırılan bir 
yargının marifetleri olan Ergenekon Davası, Yargıtay, 16. Ceza Dairesinin bozma kararıyla Türk yargısını bir 
utançtan kurtarmıştır”. 

Yargıtay’ın bu önemli kararı çerçevesinde vaktiyle ve şimdi devletin önemli makamlarında oturanların Türk 
milletine karşı sorumlulukları bulunduğunu hatırlatan Hüseyin Özbek, “Bu kişilerin yargı üzerine gölge 
etmemeleri gerekir. Yargının şaibe altında kalmasına yol açacak beyanlarda bulunmamaları gerekir. Vaktiyle 
bu davalar için söz söyleyenlerin, yargı sürecini teşvik edenlerin durup, düşünmeleri ve kamuoyu huzurunda 
özeleştiri yapmaları gerekir” dedi. 

TERÖRLE MÜCADELEDE ŞEHİT OLANLAR TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMAN 
EVLATLARIDIR

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 16.00’da Ulusal 
Kanal’da yayınlanan HABER ARTI programında 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı ile terörle mücadele 
konusunda değerlendirmelerde bulundu. Programda Birleşik Kamu-İş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan kütük de 
konuk olarak yer aldı. 

Konuşmasında 23 Nisan’ın anlam ve önemi üzerinde duran Özbek, “96 yıl sonra şu andaki siyasi iktidarın değişik 
bahanelerle milli mücadelenin ve cumhuriyetin simgesi haline gelmiş 23 Nisanları, 19 Mayısları, 30 Ağustosları, 
29 Ekimleri anmadan geçiyorsa millet, mili mücadele geleneğine, onuruna, milli birlik ve beraberliğindeki 
kararlılığına sahip çıkıyor ve gösteriyor demektir” dedi. 

Özbek, Cumhuriyetin savunucuları örgütlü güçlerin,  kısacası Türk Milleti’nin 24 Nisan’da Ankara’da 
düzenlenecek “Teröre Karşı Birlik Yürüyüşü” ve ‘Ulusal Egemenlik Buluşması’nda bunu kanıtlayacağını söyledi. 

Terör örgütünün Güneydoğu şehirlerinde hâkimiyet sağlama, şehir içinde devletin mülki otoritesini ve kamu 
düzenini yok etme, fiili özerk bölgeler yaratma stratejisinin başarısız olduğunun altını çizen Hüseyin Özbek, şöyle 
konuştu: “Burada terör örgütüyle kahramanca savaşan güvenlik güçlerimizin, askerimizin hakkını teslim etmek 
gerekir. Onlar Türk milletinin bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koymuşlardır, şehit olmuşlardır, gazi 
olmuşlardır, onlar gerçek kahramanlardır. Onlar Ali’nin, Veli’nin, Ayşe’nin çocukları olabilir, ancak bilinmelidir 
ki onlar aynı zamanda Türk Milletinin de evlatlarıdır”. 
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TÜRKİYE KADINLAR İÇİN EN KÖTÜ ÇALIŞMA HAKLARINA 
SAHİP ÜLKELER ARASINDA

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler sürerken 2016 yılının ilk iki ayında 53 kadının kat-
ledildiği bildirildi. OECD Ülkeleri arasında yapılan bir araştırmada ise Türkiye kadınlar için en kötü çalışma 
hakkına sahip ülkeler arasında yer aldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
6 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00’da Kanal B Televizyonunda yayınlanan ANA HABER bülteninde konuya 
ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Türkiye’de çalışan kadınların hakları olan izinleri bile gereği gibi kullanamadıklarını belirten Tuskan, kadınların 
önüne sürekli engel çıkarmanın son yıllarda bir devlet politikası haline geldiğini söyledi.

Kadınlar için bazı esnek çalışma sistemleri düzenlendiğini, ancak bunların kadınların işten çıkarılmasına neden 
olduğunu belirten Tuskan, kadın istihdamının giderek azaldığını, çünkü işverenlerin kadını tercih etmediklerini 
bildirdi. 

GÖREV İHMALİ OLAN DİĞER SUÇLULAR DA CEZALANDIRILMALI

İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Haklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
20 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 18.30’da CNNTÜRK Televizyonunda yayınlanan ANA HABER bülteninde, 
Karaman’da bir vakıf yurdunda çocuklara uyguladığı cinsel istismar suçuyla yargılanan sanığın tek celsede 508 
yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının, halkın ve basının olayla yakın ilgisi için teşekkür eden Tuskan, bir 
kişinin cezalandırılmasıyla işin bitmediğini, bu davayla ilgili bütün sorumluları ortaya çıkararak görevini ihmal 
edenlerin cezalandırılması gerektiğini söyledi. 

Çocukların yıllarca bu tür istismarlara maruz kaldığını, oysa bu çocukların kimsesiz değil bir vakfa emanet edil-
diklerini belirten Aydeniz Alisbah Tuskan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının denetim yetkisi bulunduğunu, 
dolayısıyla devlete emanet edildiklerini bildirdi. Tuskan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu olayda çocukların 
durumun çok vahimdir. Olayda, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetim görevini yerine getirmemiştir. Bu 
olaylar yurdumuzun çeşitli yerlerinde son derece yaygın vaziyettedir. Aileler bu durumun ortaya çıkmasından 
çok rahatsızlar ve mağdur durumdadırlar”.  

Tuskan, Karamanda görülen davada Hâkimin ceza indirimi uygulamadığını, bu tür davalarda emsal olması ba-
kımından indirim uygulanmaması gerektiğini, dolayısıyla hâkimin emsal nitelikte bir karar verdiğini söyledi.

Av. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN
YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
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Av. SÜREYYA TURAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NORMAL İNSAN ŞİDDET UYGULAMAZ

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan, 9 Mart 2016 Çarşamba günü saat 21.30’da Kanal T 
Televizyonunda yayınlanan HUKUKİ BAKIŞ programında kadına yönelik şiddeti değerlendirdi. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Turan, özellikle İstanbul Söz-
leşmesi’nde yer alan kadına yönelik şiddetin tanımı üzerinde durdu. Şiddetin çeşitli şekillerde uygulandığını 
belirten Turan, fiziksel şiddet, sözlü şiddet, psikolojik şiddet, toplumsal şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet 
konularını örneklemelerle anlattı. 

Şiddetin gelişmişlikle bir ilgisinin bulunmadığını, gelişmiş ülkelerde de kadınların şiddet gördüklerine vurgu 
yapan Süreyya Turan, şiddeti önlemenin tek yolunun eğitimden geçtiğinin altını çizdi. 

Uygulamada psikolojisi bozuk insanların şiddet uyguladığının görüldüğünü, normal bir insanın şiddet uygu-
lamadığını belirten Turan, kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla çıkarılan 6284 sayılı kanun hükümleri ve 
uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

Av. HASAN KILIÇ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.HASAN KILIÇ, BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, DOKUNULMAZLIKLAR 
VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI DEVLETİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİ 
GEREKTİĞİ KONULARINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 26 Mart 2016 Cumartesi günü Halk TV’de yayınlanan 
ŞİMDİKİ ZAMAN programında güncel olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürkan Hacır’ın yönettiği 
programa, ekonomist Ertan Aksoy ve Öğretim Üyesi Elfin Tataroğlu da konuk olarak katıldı. Programda cinsel 
suçlar ve çocuk istismarı, İstiklal Caddesindeki saldırı, basın ve ifade özgürlüğü, dokunulmazlıklar gibi konular 
ele alındı. 

Çocuk istismarı konusunda savcıların ve özellikle devlet yetkililerinin çok duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatan 
Kılıç, Çocuk İzlem Merkezlerinin sayısının arttırılması, çocukların travmayı daha az zararla atlatabilmeleri için 
uzman personel eksiğinin giderilmesi ve çocuk istismarının eleştirel bir konu yerine ‘düzeltilmesi gereken bir 
konu’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Ensar Vakfı örneğinde olduğu gibi bir bakanın vakfın da önüne geçerek adeta vakfın avukatlığına soyunması 
gibi bir durumun endişe yarattığını belirten Kılıç, mağdur çocukları korumakla görevli bir bakanın vakfı 
koruyormuş gibi bir görüntü vermesi sorunun ana kaynağını oluşturduğunu, siyasetçilerin bu tutumu terk 
ederek sorumluluk üstlenerek gerekli adımları atmaları gerektiğini vurguladı. 
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YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ DEĞİLSE HERKESİN 
KAYGILI OLMASI LAZIM

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 7 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00’da Ulusal 
Kanal’da yayınlanan EKOPOLİTİK programında İstanbul Barosunun 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle 
yayınladığı bildiri, yargı sistemi, paralel yapı, kimliklerin sızdırılması, Ensar Vakfı ve siyasi gelişmeler konularında 
değerlendirmelerde bulundu. 

Ülkemizde fiilen hukuk devleti ilkesinin askıya alındığını belirten Kılıç, artık ülkemizde ifade özgürlüğünün belli 
bir kesim için ‘var’, belli bir kesim için ‘yok’ olduğunu söyledi. 

Bir milletvekilinin ‘yasama, yürütme, yargı bizim, hükümeti neden denetleyelim’, bir Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanının ‘oğlan bizim, kız bizim’ ifadelerinin hukuk devletinde yeri bulunmadığını, bu söylemlerin de 
‘dil sürçmesi’ olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Hasan Kılıç,  bunların çok üzüntü ve kaygı 
verici olduğunu, Türkiye’nin tek adam rejimine doğru sürüklendiğini bildirdi. 

İstanbul Barosunun bildirisini de değerlendiren Hasan Kılıç, şöyle konuştu: “Hukukçuların eğilip büküldüğü, 
sustuğu, boyun eğdiği, yandaşlaştığı bir ortamda o ülke ileriye gidemez. Bugünkü siyasal yapı önemli değil, önemli 
olan bizim millet olma savaşımızdır. Bunun için bedel ödemek gerekiyorsa, fedakârlıklar yapılması gerekiyorsa 
yapılmalıdır. Barolar, avukatlar baskı altındadır. İstanbul Barosu, hukuku savunmanın bedelini yargılanarak 
ödemiştir. Gerektiğinde yine de ödenecektir. Hâkim ve savcıların da bu mücadeleye etkin bir şekilde katılması 
beklenir. Hukuk mücadelesinde hep birlikte hareket ederek bu duruş gösterildiğinde, ülkemizde hukukun 
üstünlüğünü kurma yolunda önemli adımlar atılacağına inanıyorum. Hukukçular için bu bir görevin ötesinde 
yükümlülüktür”.

CERATTEPE’NİN RANTA KURBAN EDİLMESİNE  
KARŞI ÇIKMAKTAN DAHA DOĞAL BİRİ HAK YOKTUR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10.20’de Ulusal Kanal’da 
yayınlanan EKOPOLİTİK programında Cerattepe olaylarını değerlendirdi. Programa, TMMOB Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kaan Yılmazsoy da konuk olarak katıldı.

Cerattepe’de yaşanan olaylarda yurttaşların, bir şirkete raht sağlamak amacıyla kendilerine emanet edilmiş ve 
geleceğe miras bırakılacak bir doğa zenginliğinin yok edilmesine karşı insanlık görevini yaptıklarını belirten 
Hasan Kılıç, Artvin halkının bu eylemleri barışçıl bir amaçla gerçekleştirdiğini, zorbalığa karşı direndiğini ve 
Gezi olaylarında olduğu gibi örnek bir tavır sergilediğini bildirdi. 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAKLA  
YENİ ANAYASA YAPMAK AYNI ŞEY DEĞİL

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 14 Nisan Perşembe günü saat 13.30’da Kanal B 
Televizyonunda yayınlanan SÖZ İSTANBUL’DA programında yeni anayasa yapımı ve dokunulmazlıkların 
kaldırılması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Yeni anayasa yapmak için o ülkenin iklimine bakmak gerektiğini belirten Kılıç,  bu nedenle ülkenin siyasal ve 
hukuksal açıdan durumunun değerlendirilmesinin önem taşıdığını, İnsan haklarının yerlerde olduğu, hukuk 
devletinin askıya alındığı bir ortamda, bu iklimi yaratan yapının ‘Yeni Anayasa ‘ ısrarının hukuki bir temeli 
bulunmadığını söyledi. 

Şu andaki TBMM’nin yeni bir anayasa yapma yetkisinin bulunmadığına işaret eden Kılıç, ancak anayasada ilk 
dört madde dışında bazı değişiklikleri yapma yetkisinin bulunduğunu, zaten yürürlükteki anayasanın da üçte 
ikisinin de Meclis tarafından değiştirildiğini bildirdi.
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47020 Av. BURCU ÇAMLI

51899 Av. OĞULCAN ÖZTÜRK

53066 Av. SEZER AŞKIN

53216 Av. ELİF EKŞİ

53224 Av. GÖZDE TÜRÜDİ

53243 Av. NESRİN CİNGÖZ

53244 Av. SELEN DUYGU AKGÜL

53251 Av. SAKİNE BİSET EKİNCİ

53255 Av. ASLI ÇAKMAK

53259 Av. DİLAN BAYRAM

53260 Av. AYCAN ŞETLEK

53262 Av. EZGİ TOPARLAK

53265 Av. ORHAN EKİNCİ

53283 Av. B.BERRAN ORTANÇ

53284 Av. D.CABİR KÖMÜRCÜ

53291 Av. FATİH CEBECİOĞLU

53292 Av. EYLÜL ÇETİN

53293 Av. SEMİH KILINÇ

53294 Av. BEYZA NUR TURAN

53295 Av. BAHAR NALCİ

53303 Av. ÖZÜM ÇAKIR

53326 Av. ŞAHİN GÜNGÖR

53328 Av. HAZEL COŞKUN

53333 Av. MEHMET ALİ ASLAN

53335 Av. EZGİ ÇAKIR

53342 Av. MERVE EYÜBOĞLU

RUHSAT, 03.03.16 1. GRUP

48433 Av. ABDURRAHMAN YAZAN
53112 Av. NURCAN ARSLAN
53234 Av. AHMET BİLAL TUĞCU
53249 Av. BETÜL ÇETİN
53277 Av. M.MERT BAŞDEMİR
53278 Av. BEHLÜL ÖZCAN
53281 Av. M. CEVAT BİLGİN

53286 Av. ALTAR ARIKAN
53288 Av. ERTAN UYSAL
53289 Av. ARDA TUĞSAVUL
53297 Av. ÇAĞLA ALTUNBAŞ
53298 Av. MEHMET ÖKSEL
53300 Av. MEHMET KOYUNCU
53301 Av. ÖMER YILDIRIM

53304 Av. HAMZA UÇAN
53306 Av. AYŞE ÖZKAN KAYNAR
53308 Av. ŞADİ ALKAN
53316 Av. CANSU ÇAPKINCI
53329 Av. AYLİN ÇAKIR
53330 Av. ELİF ŞENSOY
53334 Av. ZEYNEP DEĞİRMEN

53336 Av. HALİL KÜÇÜKYILDIZ
53341 Av. BÜŞRA KANTAR
53344 Av. MİRSAT ACAR
53345 Av. KAĞAN TURAN

RUHSAT, 03.03.16 2. GRUP
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51098 Av. AYDIN ÖZDEMİR

51146 Av. GÜNEŞ BARAN YILDIZ

53247 Av. EKİN BALTAŞ

53250 Av. SEVGİ LAÇIN

53287 Av. CEM DEMİRAYAK

53302 Av. AHMET ANIL ŞİMŞEK

53305 Av. ELİF S.MADANOĞLU

53325 Av. DENİZ KARAGÖZ

53331 Av. F.BEGÜM KAÇMAZ

53332 Av. BURCU UÇURAN

RUHSAT, 10.03.16 1. GRUP

53296 Av. ALPEREN ARSLAN

53313 Av. ORHAN ÖKSÜZ

53323 Av. MUSA ERMİŞ

53324 Av. CEYDA ÖZTÜRK

53339 Av. LEVENT KÖRPEFİLİZ

53340 Av. ÖMER FARUK 
GÖNÜLALAN

53356 Av. BEGÜM NERGİZ

53360 Av. BEGÜN KURT

53363 Av. REŞAT ŞATIR

53367 Av. MEHTAP AKAN

53369 Av. HAMDULLAH DEMİR

53373 Av. FATMA ÜNAL

53374 Av. MERVE LEVENTOĞLU

53375 Av. EFE ERALP ŞENYER

53376 Av. MİNE SELİN SAYARI

53397 Av. HAYRİYE ÇAĞIR

53399 Av. GAMZE NUR ÇELİK

53400 Av. SERDAR ÖZCAN

53401 Av. ERHAN ASLAN

53402 Av. ERKAN SOYSAL

RUHSAT, 17.03.16 1. GRUP
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52998 Av. ŞEHBAL A. ERENAY
53222 Av. ABUZER HABİBOĞLU
53279 Av. GÜL DOĞAN
53285 Av. ADEM NOYAN
53321 Av. PINAR BABAOĞLU
53337 Av. DAMLA KAYASOYLU

53343 Av. ŞÜKRAN KIZILÇARDAK
53346 Av. BUSE KALAYCIOĞLU
53350 Av. MERVE GÜNDOĞDU
53351 Av. ALİ OSMAN ALTUNDAŞ
53353 Av. İLYAS AĞAÇKAYA
53354 Av. GÜLSİN PEKER

53355 Av. BURAK ELMAS
53358 Av. SELİN UZUN
53361 Av. MEHMET H.AKİPEK
53364 Av. MELİKE NAZMİYE ÂŞIK
53370 Av. NURULLAH BURAL
53371 Av. MAHMUT ARAS

53372 Av. CEMRESU KUTSAL
53390 Av. MEHMET ALBAYRAK
53450 Av. ÖZGÜN FIRTINA

RUHSAT, 17.03.16 2. GRUP

48995 Av. M.YASİR YETİMOĞLU
49315 Av. EREN YUSUF YILDIRIM
52675 Av. BURAK UYAR
53180 Av. ESRA GICIK

53204 Av. ÖZGÜR YÜKSEL
53280 Av. ENES AKBAŞ
53282 Av. İREM SAYIL
53349 Av. OSMAN YILDIRIM

53359 Av. OSMAN AĞZIKARA
53366 Av. HAKAN YILMAZ
53386 Av. MUSTAFA MAĞDEN
53387 Av. AYŞENUR ÜLKER

53389 Av. ERHAN YILMAZ
53392 Av. HAKAN AYKUTLU
53404 Av. SİNAN KILIÇ
53405 Av. UĞUR SOLMAZ

RUHSAT, 24.03.16 1. GRUP
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50703 Av. OĞUZHAN KIYAK
52776 Av. ALP ONUR DİRANCI
53314 Av. İMRAN TANRIVER
53327 Av. İBRAHİM KALKAN

53383 Av. OĞUZHAN ESEN
53384 Av. HAYRİ GEÇİM
53385 Av. ZEYNEP TOPÇU
53388 Av. M.ZEKİ DEMİRCİ

53391 Av. ZEYNEP BETÜL BİTEN
53393 Av. MURAT ÇELİKTEN
53394 Av. NEŞE İNANÇ
53395 Av. İPEK KURTOĞLU

53396 Av. NAZMİYE AYDIN
53403 Av. DİLEK AYÇİÇEK
53428 Av. ABDULHALİM 
GÜLERYÜZ

RUHSAT, 24.03.16 2. GRUP

52941 Av. HÜLYA HASIRCI
53310 Av. ÜMİT ÇAĞLAR YAŞAR
53311 Av. ATAKAN ÇAĞLAR
53338 Av. SİBEL KARAALP
53352 Av. AFİFE N. ÖZKAN
53382 Av. İDİL ÇIPA
53398 Av. GÖZDE ÜNALAN

53410 Av. FURKAN EMİN ÖZGÖR
5341 Av. YASİN BIÇAKCI
53412 Av. SİNAN KARANFİL
53413 Av. KADRİYE ÖZGE YÖRÜR
53416 Av. FURKAN SAĞLAM
53418 Av. ÖMER BAŞAR
53421 Av. MEHMET KARABULUT

53422 Av. FATMA ATAMAN
53423 Av. YASEMİN YAYLA ÇELİK
53424 Av. FATİH KARAGÖZ
53425 Av. MUSTAFA KÖSE
53426 Av. YASEMİN ALTINTAŞ
53427 Av. CANER ÇUHADAR
53429 Av. ELİF KORCA

53433 Av. HATİCE S. AYDOĞAN
53434 Av. BİLAL BERDAN DEMİR
53435 Av. ÇİĞDEM ADAK
53436 Av. HÜSEYİN TÜRKHAN
53417 Av. AYŞENUR DOĞAN

RUHSAT, 31.03.16 
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48833 SABRİ BARIŞ BOYRA 
51156 AHMET SAMİ KARALÖK 
51395 ŞÖLEN ÇAKIROĞLU 
51601 EMRAH AK 
53002 FERHAN ERİNÇ 
53290 CANAN ÖRS 
53299 GÖKSEL ÖZBEK 
53362 AÇELYA GÜNGÖR 
53365 YAŞAR CAN FİLİZ 
53368 AYSEL SERPİL GÖRGÜN 
53409 UFUK ÖCAK 

53415 NOYAN AKTAŞ 
53420 SALİHA ALIR 
53439 SÜMEYYE SARIKAYA 
53440 C.PELİN ALTINDAĞ 
53441 ÖMER FARUK YAZGELDİ 
53442 İBRAHİM ŞALVACI 
53443 FATİH KARATAŞ 
53444 SEDA KARTAL 
53445 ALİ YILDIZ 
53446 LEYLA DİLAN KARAKOÇ 
53447 SERVET SÖNMEZ 

53449 HÜSEYİN ATASEVER 
53451 HASAN TOKUR 
53452 EKİN İNANÇ 
53453 FATİH EVREN 
53454 SEÇKİN KESKİN 
53466 MEHMET TOY 
53467 CİHAN TUAÇ 
53468 CİHAT GENCER 
53470 SELİN EROL 
53471 M.SALİM UZUNALLI 
53472 MERVE BAKIRCI 

53473 AYDAN CEREN OKUTAN 
53475 AHMET BAĞCI 
53476 ŞEYMA KURTUL 
53477 ÇAĞKAN DOĞAN TÜZÜN 
53479 NAZSENA İNAN 
53480 OSMAN EREL 
53481 CEREN ATAHAN 
53482 ABDULLAH AK 
53486 NAGEHAN AVÇİL 
53487 DENİZ NECATİ İYİGÜN 
53488 ERDAL KAHRAMAN

RUHSAT, 12.04.16 1. GRUP

53489 ASLIGÜL ÖZÇELİK 
53490 RUMEYSA DUMAN 
53491 HAKAN GÜLÇİÇEK 
53492 ŞİFA BAYRAKTAR 
53493 SEHER ELMAS 
53494 SEMRA BOLUVAT 
53496 ZÜLAL ARSLAN 
53497 CANBERK VARIŞ 
53499 YAKUP TALHA SEVİNÇ 
53500 BURCU HADDUROĞLU 
53501 ALİ SİNA ŞEFİZADE 

53504 AHMET ENGİN 
53505 MÜGE ÖZNUR BOZKURT 
53510 ELİF ASLI AKYÜZ 
53511 GİZEM KAMAŞ 
53512 İLYAS SÖYLEMEZ 
53513 NİYAZİ DEMİR 
53514 ALİ YÜCEL ÖCAL 
53516 CAFER HÜRRİYET ALTUN 
53517 AHMET FARUK MELİK 
53518 DİLAN ŞAFAK 
53519 M. OĞUZHAN YALÇIN 

53520 OZAN BÜYÜK 
53521 CİHAT ANIL YILMAZ 
53524 ALPEREN OZANSOY 
53525 NİHAN ÇUBUKCU 
53526 ESRA ÇİĞDEM ZENGİN 
53527 UYGUN DUDAK 
53528 SARP DAĞLAR ŞAHİN 
53529 NESLİHAN SEVİNÇ 
53530 BURCU KAYA 
53532 ALPER TUFAN 
53533 VOLKAN ÇELİK 

53534 FATMA DOYDU AKSU 
53535 FATMA BARİKA İNCE 
53536 MÜLEYKE ÇELEBİ 
53537 FATİH AKINTÜRK 
53538 KÜBRA KİRİŞ 
53540 VEDAT İSMAİLOĞLU 
53541 RÜŞTÜ MERT KAŞKA 
53542 FEZA NUR UĞUZ 
53543 ALEV KOÇ 
53560 ÖZLEM SEVİNÇ YETKİN 
53380 MEHMET ÇELİK

RUHSAT, 12.04.16 2.GRUP
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50058 HALİL AKTOPRAK

50477 CEM ŞAYAN

51665 REZAN SARAN

53437 HABİP GÜNDÜZ

53474 UMUT GÜNGÖR

53503 İBRAHİM ERCOŞ

53522 ŞAYAN DÜNDAR

53547 MUSTAFA KONYA

53548 SİNAN AKGÜN

53554 ALİ AKAY

53561 MUSTAFA KARABAY

53563 NİSAN BÜKÜLMEZ

53564 MUSTAFA ÇAM

53565 SALİH AKSAY

53566 EVRİM KOCAOĞLU

53567 AYDIN SARIKAMIŞ

53568 DİLAN ÖZYAKIŞIR

53571 MEVLÜT UZUNÖNER

53572 MÜCELLA EROĞLU

53576 NİGAR ÜNAL

53580 SEMA AYDEMİR

53581 ALİ GÜR

53586 AYŞE ECE BİRCAN

53587 ECEHAN SOYER

53588 YUSUF ERGÜN

53601 HÜLYA ZEYNEP HATİP

53603 ERAY CAN BAYRAM

53607 OSMAN UZAR

RUHSAT, 28.04.16 1. GRUP

51321 AYŞENUR SEKMAN
53261 ALP TURAN
53357 BÜŞRA ÖZÇELİK
53419 CEYDA CANEM RENGİZ
53438 ÖZGECAN SÖZERİ
53495 HANİFE ÇEKMECE
53546 HAVVA NUR ZAMBAKCI

53550 İLKNUR AK
53557 AYŞE KARABACAK
53558 SEDEN KARYAĞDI
53562 AYGEN ÇAKIR
53570 ELİF ÇOPUR
53573 MUHAMMED EMİN YILDIZ
53574 DENİZ YEŞİLBURSA

53575 HAKAN AKIN
53577 İPEK ŞENBOL
53579 ALİ CAN TERZİ
53583 BAYRAM KANDEĞER
53584 TAMER ERDEM ÖZLÜ
53585 ASLI SERAP ERDİNÇ
53589 BÜŞRA DOĞAN

53606 İBRAHİM ÇAĞRI YILMAZ
53608 GAMZE USTA
53611 BARIŞ BOZDAĞ
53612 KUBİLAY KATARCI
53614 NİHAN AKKAŞ
53615 YASEMİN DALGIÇ
53616 MEHMET KARATAŞ

RUHSAT, 28.04.16 2. GRUP






