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Ülkemiz zor bir sü-
reçten geçerken, bu 
kez Atatürk Havali-
manı’nda hain ve al-

çakça bir saldırı ile sarsıldık. Ne 
yazık ki çok sayıda yurttaşımız 
bu saldırıda yaşamını yitirdi ve 
yaralandı. Ölenlere rahmet, ya-
kınlarına başsağlığı, yaralılara 
şifa dilemekteyiz. 

Ortadoğu’nun kaygan zeminin-
de oynanan emperyalist sat-
rançta, pek çok terör örgütünün 
de piyon, maşa ve tetikçi olarak 
kullanılmaktadır. Türkiye’nin 
mat edilmesine yönelik bu oyun-
da başta iktidar olmak üzere 
herkesin gündelik siyasi hesap-
lardan uzak olarak durumu so-
ğukkanlılıkla gözden geçirmesi 
zorunlu hale gelmiştir. 

Bu küresel  oyun, siyasi çıkarları 
değil, ulusal çıkarları öne alan, 
anti-emperyalist, milli bir duruş 
ve dayanışma ile boşa çıkarıla-
bilir. Bu açıdan öncelikle iktidar 

ŞİMDİ TERÖRE KARŞI 
DİMDİK DURMA  
VE ULUSAL BİLİNCİ  
GÜÇLENDİREREK 
BİRLİK OLMA  
ZAMANIDIR

TERÖRE LANET OLSUN
ULUSUMUZUN BAŞI SAĞOLSUN

partisi ve Cumhurbaşkanı, dün-
yada ve bölgemizdeki uluslar 
arası siyasi ve ekonomik güç sa-
vaşlarını doğru okumalı, politik 
ve tarihsel nesnellikten tama-
men kopuk fantezilerini acilen 
bir yana bırakmalıdırlar.

Gündelik siyasi çıkarlar uğruna 
kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, alt kim-
liklere dayalı, toplumu gerecek, 
kin ve nefrete, düşmanlığa yol 
açan, dini ve etnik kimlikleri is-
tismar etmekten vazgeçilmelidir. 
Milli birlik ve beraberlik, ulus 
olma bilinci öne çıkarılmalıdır 
Türkiye’nin güç kapasitesine, 
haklılığına ve meşruiyetine da-
yanmadan kof, içeriksiz, devlet 
dilinden ve devlet soğukkanlılı-
ğından uzak, meydan okuyucu 
söylem ve eylemlerden kaçınıl-
malıdır.

 Aynı şekilde terörle kararlılıkla 
mücadele edilirken, terörün fik-
ri ve psikolojik kaynaklarını ya-
ratan, güçlendiren, meşru gös-

termeye hizmet eden söylem ve 
uygulamalardan uzak durulmalı, 
siyasi kimliğine bakılmaksızın 
buna hizmet eden basın-yayın 
organlarına karşı hukuki sınırlar 
içerisinde gerekli tepki verilme-
lidir.  

Türkiye’nin bugün devlet aklına, 
akıl ve bilime dayalı yönetim ve 
yöntemlere, “yurtta sulh cihan-
da sulh” ilkesine, bu ilkeye da-
yalı iç ve dış politikaya, ihtiyaç 
duyduğu açıktır. Cumhuriyet 
değerleri ve rejimi ile didişme-
nin, ümmetçi, din istismarına, 
akıl ve bilim dışı hurafelere, et-
nik ve mezhepsel ayrımcılığa 
dayalı politikalarda ısrar etme-
nin acı sonuçları ve ağır faturası  
önümüzdedir.

Bu nedenlerle acımız ve öfkemiz 
büyük olmakla birlikte İstanbul 
Barosu olarak herkesi soğuk-
kanlı olmaya, ayrılıkçı ve kökten 
dinci teröre karşı birlik  olmaya, 
ortak aklı oluşturmaya, kutup-
laşma ve ayrıştırmalara son ver-
meye çağırıyoruz.

Siyasi iktidarı ulusal bütünlü-
ğe, akıl ve bilime, Cumhuriyet 
değerlerine dayalı politikalara 
davet ediyoruz. Bu konuda en 
büyük sorumluluğun devleti yö-
netenlere düştüğünü hatırlatı-
yoruz. 

Ulusumuzun başı sağ olsun. 
Türk Milleti, emperyalizmin ül-
kemizin bütünlüğüne ve milli 
varlığımıza yönelik dayatmaları-
na asla boyun eğmeyecektir.

İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI
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İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 
“2010 referandumu ile yar-
gının kimyası ile oynayan, 

bağımsızlığını büyük ölçüde yok 
eden siyasi iktidar; mevcut tasa-
rı ile de hukuk güvenliğine “son 
darbeyi” vurmaya hazırlan-
maktadır” dedi.

Kocasakal, fiili duruma huku-
ki temel oluşturmak ve rejimi 
değiştirmek amacıyla yeni bir 
anayasa yapmanın, anayasadan 
Atatürk’ü ve Türk›ü çıkarma gi-
rişimlerinin, anayasayı cebren 
değiştirmeye teşebbüs oldu-
ğunu söyledi ve bunu ‘sivil bir 
darbe girişimi’ olarak niteledi.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit 
Kocasakal bu görüşlerini 22 Ha-
ziran 2016 Çarşamba günü saat 

12.00’da Baro Kültür Merkezi 
Konferans Salonunda düzen-
lediği basın toplantısında dile 
getirdi. 

Başkan Kocasakal’ın basın top-
lantısında, İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Genel Sekreter Av. 
Hüseyin Özbek, Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Av. Aydeniz 
Alisbah Tuskan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Av. Necmi Şim-
şek, Av. Sevgi Barutçu, Av. Şa-
hin Erol, Av. Süreyya Turan, 
Av. Cengiz Yaka, Av. Prof. Dr. 
Serap Keskin Kiziroğlu ve Av. 
Hasan Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Ümit Kocasakal’ın basın 
toplantısı ULUSAL KANAL tara-
fından canlı olarak yayınlandı. 

İstanbul Barosu Başkanı Koca-
sakal basın toplantısında, yargı 
alanındaki gelişmeler, hâkimler 
ve savcıların duyarsızlığı, Ana-
yasadan Atatürk’ü ve Türk’ü 
çıkarma girişimleri, cumhur-
başkanının yeni gerginlik ve 
husumet tohumları oluşturacak 
söylemleri ve milli değerlere 
yapılan saldırılar konularında 
değerlendirmelerde bulundu. 

Ümit Kocasakal, basın toplantı-
sında şunları söyledi:

YARGI ALANINDAKİ 
GELİŞMELER

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulan yasa tasarısı ile Yargı-
tay ve Danıştay’ın daire ve üye 
sayıları azaltılmakta ve tüm 
üyelerin görevlerine son veril-
mektedir. 

HUKUK GÜVENLİĞİNE ‘SON 
DARBEYİ’ VURMA HAZIRLIĞI

İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI
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2010 referandumuyla -sözde 
özgürlükleri genişletmek adına- 
yapılan Anayasa değişikliği ile 
HSYK’nın yapısı değiştirilerek 
yargı iktidarın denetimi altına 
alınmıştır. Ardından “Sulh ceza 
hâkimlikleri” adı altında özel 
mahkemeler oluşturulmuş, bir 
dizi başkaca düzenleme ve ata-
ma ile yürütmeye bağımlı bir 
yargı yaratılmıştır. Bunu da ye-
terli görmeyen siyasi iktidar, 
yargıya son darbeyi indirme-
ye hazırlanmaktadır. Özellikle 
“Yüksek” yargı başkanlarının 
son dönem uygulamaları ile 
yargının kimyasının ve geneti-
ğinin ne şekilde değiştirildiği 
açıkça görülmektedir. 

Elbette yargının yapısı ile ilgi-
li olarak değişiklik yapılabilir. 
Ancak bu değişikliklerin nesnel 
bir ihtiyaçtan kaynaklanması, 
yargının da daha bağımsız ve 
tarafsız olması amacını taşıma-
sı şarttır. Siyasi iktidarın bugü-
ne dek gerçekleştirdiği uygula-
malar, eylem ve söylemler böy-
le bir amacın bulunmadığının 
açık göstergesidir. Bir süre önce 
gerçekleştirilen Yargıtay ve Da-
nıştay’ın daire ve üye sayıları-
nın artırılması hangi amaçtan 
kaynaklandıysa burada da aynı 
amaç söz konusudur. 

Ayrıntısına girmeksizin be-
lirtmek isteriz ki Anayasaya 
ve hukuk güvenliği ilkesine 
açıkça aykırı olan tasarı ile 
yargıda artık sadece siyasi 
iktidara “YAKIN” olanlar “Cİ-
RİT” atabilecektir! Aynı tasa-
rıda yer alan kayyum tayini ile 
ilgili düzenleme ile de mülkiyet 
hakkı tehdit edilmekte, iktidara 
biat etmeyenler üzerinde yeni 
bir “sopa” yaratılmaktadır. 

Yüksek Yargı başkanlarının, 
Cumhurbaşkanının yanında 
yurt gezilerine katılımaları ve 
gönüllü çay imeceliğindeki gay-
retleri kamuoyunun malumu-

dur. Yüksek yargıyı yakından 
ilgilendiren son yargı paketi 
hakkında, Yargıtay başkanının 
bazı “çekingen” ve “zayıf” be-
yanlar dışında ciddi herhangi 
bir görüş ifade etmemesi ilginç-
tir. Yargı bağımsızlığını sağla-
yacaklarını iddia ve ifade eden 
Yargıda Birlik Platformunun da 
bu süreçteki sessizliği son dere-
ce manidardır!

Paralel yapıyı tasfiye etmek ve 
yargıyı bağımsız kılmak için 
oluşturulduğu söylenen “Yar-
gıda Birlik” platformunun ise 
esasen yargıda sadece iktidarın 
egemenliğini sağlamaya yöne-
lik olarak yargıda “bir”lik plat-
formu olduğu anlaşılmaktadır. 

Siyasi iktidarın yıllarca kol kola 
yürüdüğü, besleyip büyüttü-
ğü, birlikte Türkiye’nin masu-
miyetini çalıp ülkeyi talan ve 
tarumar ettiği “paralel yapı” 
ile mücadele etmek,  bu yapı-
yı, onun “üye” ve “elemanla-
rını” yargıdan ve devletin tüm 
kurumlarından söküp atmak, 
hukukun ve devlet olmanın bir 
gereğidir. Bu yapılmalıdır. Bu 
yöndeki her adımı destekle-
mekteyiz. Dış destekli ve Cum-
huriyet değerlerinin düşmanı 
paralel yapı ile kararlılıkla mü-
cadele edilmeli, yuvalandıkları 
kurumlardan sökülüp atılmalı 

ve işledikleri suçların hesabı 
sorulmalıdır.  

Bununla birlikte bu mücade-
lenin asıl amacının yargının 
tamamen bağımsız ve taraf-
sız olması, sadece milletin ve 
Cumhuriyetin yargısı olması 
gerekirken, siyasi iktidarın 
“paralel” yapıya karşı yapıl-
ması gereken mücadeleyi ve 
bu husustaki desteği kullana-
rak bu kez yargıyı kendisine, 
hatta tek bir kişiye bağlama 
teşebbüsü kabul edilemez. 

Yargının, belirli bir yapıya, 
güce tabi olması ne denli teh-
likeli ve kabul edilemez ise 
siyasi iktidara bağlı olması 
da o ölçüde kabul edilemez. 
Paralel yapı ile mücadele 
amacı, siyasi iktidarın her 
türlü hukuksuzluğunun ve 
başkaca siyasi amaçlarının 
meşruiyet kaynağı ve baha-
nesi yapılamaz. 

HSYK’nın, geçtiğimiz günlerde 
yayınladığı, liyakat, kıdem ve 
adalet ilkelerini içermeyen “kı-
yım” “ödüllendirme” ve “ceza-
landırma” kararnamesi endi-
şelerimizi artırmıştır.  

Önceki dönemde bakanlık ya-
pıp da tüm hukuksuzluklara or-
tak olan, göz yuman, destek ve-
ren, bayraktarlığını yapanların 
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şimdi devlet içindeki organizas-
yonlarına dokunulunca konuş-
maya hakkı yoktur ve bu beyan-
ları da ciddiye alınamaz. Herkes 
tüm yaptığı hukuksuzlukların 
hesabını er ya da geç Cumhu-
riyetin yargısına verecektir. 
Hukuksuzluklarda ve kumpas-
larda tuzu biberi olanlar şimdi 
hukuku hatırlamaktadırlar!

HâKİMLERİMİzE vE 
SAvCILARIMIzA SESLENİYoRuz: 

Anayasa’ya göre Türk Milleti 
adına karar vermekte, onun 
adaletini temsil etmektesi-
niz. Sorumluluğunuz ve ve-
baliniz büyüktür. Hiç bir yere 
bağlı, bağımlı olamazsınız, 
hiç kimseden emir alamaz, 
hiç bir baskıya boyun eğe-
mezsiniz. Baskıya karşı kork-
mak, sinmek, boyun eğmek, 
beklenti içinde olmak, bir 
takım yapılara veya kişilere 
tabi olmak, biat etmek gibi 
bir hakkınız yoktur, olamaz. 
Bunları yapamayacaksanız 
lütfen o koltukları işgal et-
meyiniz, istifa ediniz ve mil-
lete dönünüz. Aksi takdirde 
konumuzun gereğini yapıp 
direniniz ve sadece cumhu-

riyetin yargısı olunuz. unut-
mayınız ki tarihten, vicdanı-
nızdan, toplumsal vicdan ve 
bellekten, aynalardan kaça-
mazsınız. 

EMPERYALİzMİN SENARYoSu 
vE TAŞERoNLuĞuNDA 
ATATÜRK’SÜz, MİLLETSİz, 
TÜRK’SÜz YENİ ANAYASA 
GİRİŞİMİ

Hiç bir kurulu siyasi iktidarın, 
oy oranı ne olursa olsun yeni 
bir anayasa yapma, bu şekilde 
de esasen devletin rejimini de-
ğiştirme gibi bir hak ve yetkisi 
bulunmamaktadır. Bu hususta 
Anayasadan kaynaklanan bir 
yetki de söz konusu değildir. 
Hal böyleyken hukuken müm-
kün olmamasına karşın bu şe-
kilde yeni bir anayasa yapma, 
bu yolla devletin rejimini, ülke-
nin üniter yapısını, Cumhuriye-
tin niteliklerini değiştirme, yok 
etme gayreti,  TCK 309.madde-
de yer alan Anayasayı cebren 
ortadan kaldırmaya teşebbüs 
suçu oluşturmaktadır. Buna 
destek olan herkes bu suça işti-
rak etmiş olacaktır. 

Nitekim siyasi iktidarın pek çok 
eylem ve söylemi ile açık olan 

bu amaç en son Cumhurbaşka-
nı danışmanlarından bir zatın,  
Anayasadan Atatürk’ün çıkarı-
lacağı beyanı ile bir kez daha sa-
bit olmuştur. Belirtmek isteriz 
ki hiç kimsenin gücü Anaya-
sadan Türk’ü ve Atatürk’ü sil-
meye yetmez, yetmeyecektir.  
Bu hayali kuranlar da bu gerçe-
ği er ya da geç anlayacaklardır. 
Türk milleti, Türk gençliği buna 
izin vermeyecek, her durumda 
kurucu önderi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün söylev ve söylem-
leriyle kendisine verdiği tüm 
görevleri bedeli ne olursa olsun 
yerine getirecektir. 

Birinci vazifemiz Türk İstiklali-
ni, Türk Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. 
Tavsiyemiz Türk Milletinin bu 
husustaki sabır ve kararlılığının 
sınanmaması, sonu karanlık bu 
hevesten vazgeçilmesidir. Sa-
yın danışmana ve bu yöndeki 
heveskârlara yakın tarihimizi 
iyi incelemelerini öneririz. Hiç 
kimse Türkiye’yi Ortaçağa dön-
düremeyecek, Ortadoğu’nun 
halen Ortaçağı yaşayan rejim-
leri arasına sokamayacak, çağ-
daşlaşma hedefinden döndüre-
meyecektir. 
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Türkiye, Atatürk’ün ülkesidir. 
Türkiye; insan haklarına say-
gılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirlenen 
temel ilkelere dayanan üni-
ter, laik, demokratik, sosyal 
bir hukuk devletidir. Bayrağı 
ay yıldızlı bayrak, başkenti 
Ankara, milli marşı İstiklal 
Marşıdır.  Öyle de kalacaktır!

YENİ GERGİNLİK vE 
HuSuMET ToHuMLARI

Geçtiğimiz günlerde Cumhur-
başkanı, yine kutuplaştırıcı, 
provokatif ve meydan okuyan 
bir üslupla Gezi Parkına Topçu 
Kışlasının yapılacağını açıkla-
mış, daha doğrusu “buyurmuş” 
tur. Yaşanan onca acı olaydan 
sonra, ülkemiz iç ve dış sorun-
larla, terör belası ile uğraşırken 
ve bu nedenle milli birlik ve be-

raberliğe en çok ihtiyaç duyul-
duğu bir ortamda bu yaklaşım 
ve üslup, yeni gerginliklere da-
vetiye çıkaran, toplumun sinir 
uçlarını uyarıp hassaslaştıran 
endişe verici bir provokasyon-
dur.

Bu ısrar, basit bir inatlaşma-
nın ötesinde, Topçu Kışlasının 
simgesel yönü üzerinden Cum-
huriyete bir meydan okumadır. 
Gerçekten 31 Mart gerici ayak-
lanmasının simgesini, Cumhu-
riyetin simgesi Taksime yeni-
den inşa etmenin başkaca bir 
nedeni yoktur. Atatürk Kültür 
Merkezinin yıkılması girişimi 
de aynı planın ve “alerjinin” bir 
parçasıdır. 

İster parlamento, isterse halk 
tarafından seçilsin Cumhur-
başkanı olmak; dilediğini yapa-
bilmek, her şeye hükmetmek, 
anayasanın, hukukun, kanunla-
rın üstünde olmak,  keyfi dav-
ranmak hakkı vermez. Halk ta-
rafından seçilmiş olmak sadece 
makama gelme usulü olup Cum-
hurbaşkanına, Anayasanın dı-
şında ve üstünde bir yetki ver-
memekte, seçilme usulünden 
bağımsız olarak Cumhurbaşka-
nının yetkileri yine Anayasadan 
kaynaklanmakta, Anayasanın 
hükümleri ile sınırlı olmakta-
dır (AY 6, 8,11, 104). Bu yetki-
ler arasında; Anayasayı fiilen 
ve sistematik olarak çiğnemek, 
değiştirmek,  hukuku ve yargıyı 
tanımamak, rejimi değiştirme-

ye teşebbüs etmek, hüküme-
tin, başbakanın ve bakanların 
yerine geçmek, bir siyasi parti-
nin genel başkanı gibi hareket 
etmek, tüm güçleri fiili olarak 
elinde toplayarak Anayasa dışı 
bir başkanlığa soyunmak, top-
lumu sürekli olarak kutuplaştı-
rıp germek, hukuka ve yargıya 
meydan okumak, her gün ve 
her şeyle ilgili konuşmak, yurt-
taşları azarlamak, inatlaşmak, 
rejime meydan okuyup onu fi-
ilen değiştirmek, Cumhuriyete 
ve onun kurucularına hakaret 
etmek bulunmamaktadır. 

Anayasaya göre Türk Milletinin 
birliğini temsil eden, Anayasa-
nın uygulanmasını gözetmekle 
yükümlü olan bir Cumhurbaş-
kanının, sürekli olarak suni 
gündemlerle toplumsal gergin-
lik yaratması, bir takım husus-
ları topluma dayatarak toplum-
sal barışı bozucu davranışlarda 
bulunması, toplumsal bir kav-
ganın fitilini ateşleyebilecek 
söylemlerde bulunması son 
derece talihsiz ve tehlikeli olup 
kabul edilemez. Bu, ateşle oy-
namaktır. Nitekim siyasi iktida-
rın ve Cumhurbaşkanının pro-
vokatif söylemleri, sokakları da 
etkilemeye başlamış, pervasız 
saldırıları, güpegündüz yapılan 
baskınları cesaretlendirmiştir. 
Bu tehlikeli bir gelişmedir. 

Hatırlatmak isteriz ki nasıl ki 
dünya beşten büyükse, 78 mil-
yon ve Türkiye de bir kişiden 
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büyüktür. Aynı şekilde hukuk, 
tüm otoriterlik ve diktatörlük 
özlemlerinden üstün ve bunla-
rın hayata geçirilmesine engel-
dir. Millet, sadece seçmenden, 
hele ki iktidar partisine oy ve-
ren seçmenden ibaret olmayıp 
bundan daha büyük ve geniş 
bir manevi varlıktır. Belirli bir 
seçimde, belirli bir partiye oy 
veren seçmen, tüm milleti ifade 
etmemektedir. Kaldı ki siyasi ik-
tidara oy verenler yurttaşların 
da Atatürk Türkiye’sine, Ata-
türk’ün manevi şahsiyetine ve 
onun ilkelerine, Cumhuriyete 
yönelik saldırılara göz yumma-
yacağı, bunu kabullenmeyeceği 
açıktır. 

Bu nedenlerle, Anayasaya ve 
hukuka uygun davranılması, ge-
reksiz toplumsal gerginliklere, 
çatışmalara yol açacak eylem ve 
söylemlerden, uygulamalardan 
kaçınılması başta siyasi iktidar 
olmak üzere herkesin ve ülke-
mizin menfaatinedir. 

Toplumun kutuplaştırılması, 
kamplaştırılması ve sürekli 
olarak gerilim yüklenmesinin, 
sokak saldırıları ve bu yöndeki 

tehditlerin; önceden kestirile-
meyecek bazı sonuçlara yol aça-
bileceği hususunu bir kez daha 
hatırlatmakta ve ilgilileri uyar-
maktayız. Çok güç bir dönem-
den geçen ülkemizin şu anda en 
son ihtiyacı olan şey gerginlik 
ve çatışmadır. Asıl ihtiyacımız 
huzur, sükunet, hukukun üstün-
lüğü, demokratik değerlerdir.

MİLLÎ DEĞERLERE SALDIRI

Cumhuriyet değerlerine bir 
başka saldırı da Cumhuriyetin 
sembollerinden olan 10. Yıl 
Marşı’nı yasaklayan Bolu Milli 
Eğitim Müdüründen gelmiştir. 
Esasen bu da tıpkı Topçu Kışla-
sı dayatması gibi bir takım sem-
boller ve değerler üzerinden 
Cumhuriyetin kuruluş felsefesi-
ne karşı bir meydan okumadır, 
toplumun bu husustaki tansiyo-
nunu ölçmekten ibarettir. Nite-
kim marşın sözleri anımsandı-
ğında “milli” olan her şeye alerji 
duyan zihniyetin rahatsızlığının 
nedeni de anlaşılmaktadır. Ne 
“milli” ne de “eğitim” ile ilgisi 
olan, tamamen “gayrı milli eri-
tim” amacı taşıyan bu girişimle-
rin faillerinin ruh köklerinin ne 

olduğu, hangi yerlerden beslen-
dikleri,  maksatları tarafımızca 
bilinmektedir ve zamanı gelin-
ce Türk Milletinden hak ettikle-
ri cevabı alacaklardır. 

Tüm bu kaygılarımızı topluma 
aktarmayı, bu hususta ilgilileri 
uyarmayı görev saymaktayız. 
İstanbul Barosu; Cumhuriyete, 
hukuka, hukukun üstünlüğüne, 
demokrasiye olan sarsılmaz 
bağlılığı ve antiemperyalist ya-
pısı kapsamında gerekli uya-
rıları ve mücadeleyi yapmaya 
devam edecektir.

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal, ko-
nuşmasının sonunda basın 
mensuplarının sorularını yanıt-
ladı.
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Cumhurbaşkanının 
Rize ziyaretine; Yar-
gıtay, Danıştay ve 
Sayıştay başkanları 
da katılmış ve hep 

beraber çay toplamışlardır. 

İstanbul Barosu olarak Yüksek 
Yargı organlarının başkanları-
nın bu davranış biçimini; özellik-
le son dönemde yargının çokça 
tartışıldığı, yargıya duyulan gü-
venin hızla azaldığı ve aşındığı 
bir ortamda yadırgadığımızı, 
onaylamadığımızı; yargının ba-
ğımsızlığı, tarafsızlığı, güvenilir-
liği ve saygınlığı bakımından son 
derece yanlış, tehlikeli ve talihsiz 
bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Bilindiği üzere hukuk devletinin 
ve demokrasinin en önemli te-
mellerinden birisi, kuvvetler ay-
rılığıdır. Hukuk Devletinde her 
eylem ve işlem, yargı denetimine 
tabidir. Bu denetim, Türk Mille-
ti adına yargı tarafından yerine 
getirilir. Nitekim Anayasamızın 
9.maddesine göre “Yargı yetki-
si, Türk milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır”, yine 
Anayasamızın 138.maddesine 
göre; “Hâkimler, görevlerinde 
bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun ola-
rak vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler. Hiç bir organ, 
makam, merci veya kişi, yar-

gı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; ge-
nelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz”. 

Şu halde bu hükümlerin ve ko-
numunun gereği olarak yargı, 
özellikle ve evleviyetle Yüksek 
Yargı; makamı, konumu ne olur-
sa olsun hiç bir organ, makam, 
merci veya kişiden talimat alma-
mak, etkisinde kalmamakla, ba-
ğımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını 
korumakla yükümlüdürler. Bu 
aynı zamanda Türk Milleti adı-
na karar verme hak ve yetkisi-
nin de zorunluluğudur. Yargının 
görevi, yasama veya yürütme ile 
“uyumlu” olmaları değil, sadece 
hukuka, kanuna ve vicdanlarına 
göre hiç bir etki altında kalmak-
sızın onların eylem ve işlemlerini 
Türk Milleti adına denetlemek-
ten ibarettir.

Yargının bağımsızlık ve taraf-
sızlığı hususunda önemli olan 
öncelikle bu yönde kamuo-
yunda ve bireylerde bu yön-
de güçlü bir izlenim ve kanaat 
oluşturulmasıdır. Yargı men-
suplarının hiç bir güce, yapıya, 
kişiye “bağlı”, “tabi” veya onun 
etkisinde bir görüntü verme-
mesi, yargıya duyulması gere-
ken güvenin zorunlu şartıdır. 
Bu ise sadece kararlarla değil, 

genel tutum ve davranışları ile 
de gerçekleşir. Yargı mensup-
larının, hele ki Yüksek Yar-
gıyı temsil eden başkanların 
konumları ve temsil görevleri, 
her türlü davranışlarında çok 
özenli olmalarını gerektirmek-
tedir. 

Özellikle son dönemlerde, yar-
gının bağımsızlığı ve tarafsız-
lığının -ne yazık ki haklı ge-
rekçelerle- çokça tartışıldığı, 
yargıya olan güvenin tarihte 
görülmemiş oranda aşındığı ve 
azaldığı bir dönemde Yüksek 
Yargı Organlarının başkanla-
rının; yargı ile sürekli olarak 
polemik içinde olan, yargıya 
yönelik söylemleri eleştiri sı-
nırlarının çok ötesine geçen, 
Anayasa Mahkemesini ve 
onun kararlarını tanımadığını 
ve uymayacağını açıkça beyan 
eden Cumhurbaşkanının “yurt 
gezilerinde” bulunmaları, gö-
rev ve konumlarının bir gereği 
olmadığı gibi, yargı mensupla-
rı ve yurttaşlar üzerindeki et-
kisinin ne olacağını kestirmek 
de güç değildir. 

Bu davranış biçimi, Yüksek Yargı 
Organlarının bağımsızlığı, taraf-
sızlığı, güvenilirliği ve saygınlığı 
ile “uyumlu” olmadığı gibi, bun-
lara gölge düşürebilecek, olağan 
sayılamayacak, bu yöndeki kuş-

“YÜKSEK” YARGI ORGANLARI VE ONUN 
TEMSİLCİLERİNİ GÖREVİLERİNİN GEREKTİRDİĞİ 
SORUMLULUĞA VE ANAYASAL KONUMLARINA 

UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYOR,  

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI, 
GÜVENİLİRLİĞİ VE SAYGINLIĞINA UYGUN 

BİÇİMDE HAREKET ETMEK ZORUNDA 
OLDUKLARINI HATIRLATIYORUZ. 

İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI
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ku ve kaygıları haklı olarak artı-
racak bir özellik taşımaktadır ve 
kabul edilemez.  Bu açıdan yaşa-
nanlar yargı mensupları ve yar-
gı camiası adına da üzüntü ve 
kaygı verici bir tutumdur. Yük-
sek Yargı Organlarının başkan-
larının; Cumhurbaşkanına “eşlik 
etmek”, onunla “çay ve zeytin ha-
sadı incelemesinde” bulunmak 
gibi bir görev ve yetkileri yoktur! 

Yargının “Yüksekliği” sözle de-
ğil, davranışları ve kararları ile 
söz konusu olabilmektedir. Hiç 

kimsenin, yargının saygınlığını 
ve güvenilirliğini zedeleme hak 
ve yetkisi yoktur. “Terazinin” 
kefelerinde adalet, hukuk ve 
vicdan dışında bir şey yer ala-
maz. 

Bu arada Yüksek Yargının gün-
deminde, Türk siyasi hayatında 
önemli etkileri olabilecek karar 
dosyalarının bulunduğunu da 
hatırlatmak isteriz.

Bu nedenlerle; bahse konu 
davranış biçimi ile ilgili olarak 

yargı adına “üzüntü” ve “kay-
gı” mızı belirtmekte, Yüksek 
Yargı Organlarının başkanla-
rını ve tüm yargı mensuplarını 
üzerinde taşıdıkları  “cübbe-
nin” onur ve saygınlığı ile Türk 
Milletine karşı olan sorumlu-
luklarının gereğini yapmaya, 
buna uygun davranmaya da-
vet etmeyi bir hukuk kurumu 
olarak görev sayıyoruz.

Unutulmamalıdır ki tarih, top-
lum ve vicdan her şeyi kaydet-
mekte ve not etmektedir.

İstanbul Vezneciler’de bom-
balı araçla yapılan terör sal-
dırısında ilk belirlemelere 
göre yedisi polis dördü sivil 
olmak üzere 11 yurttaşımız 
hayatını kaybetmiştir.

Öncelikle görev başında şe-
hit düşen polislerimizin, 
hain saldırıda yaşamını yiti-
ren yurttaşlarımızın aileleri-
ne ve milletimize başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyo-
ruz.  Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve Türk Milletine yönelik et-
nik ayrılıkçı ve kökten dinci 
terör saldırılarını şiddetle 
lanetliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş değerlerine, ülke-
nin bölünmez bütünlüğüne, 
Türk Milletinin varlığına yö-
nelik etnik ayrılıkçı ve kök-
ten dinci hain saldırıların 
arkasındaki asıl güç emper-
yalizmdir. Fıratsız, Diclesiz, 
GAP’sız, siyasi sınırları kü-
çültülmüş bir Türkiye pro-
jesine yönelik vahşi teröre 
karşı milletçe kol kola, yan 
yana, omuz omuza tepki ve-
rilmesi zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluş felsefesi ve uygarlıktan, 
çağdaşlıktan, demokrasiden 
yana temel tercihleri ile so-
runlu bir siyasi iktidarın 

açılım fantezileri terörün bu 
aşamaya ulaşmasına neden 
olmuştur. Siyasi iktidarın ya-
kın geçmişte etnik ve kökten 
dinci terörle mücadeledeki 
aymazlığı ve isteksizliğinin 
azdırdığı teröre karşı, hukuk 
meşruiyetini esas alan milli 
bir stratejinin acilen devreye 
sokulması zorunludur.  

İstanbul Barosu olarak, ül-
kemizi bölmek, etnik ve 
mezhepsel kamplara ayıra-
rak iç savaşa sürüklemeye 
yönelik teröre karşı halkımı-
za sağduyu ve soğukkanlılık, 
iktidara ise sorumluluk ve 
ciddiyet çağrısında bulunu-
yoruz. 

ETNİK VE KÖKTEN DİNCİ 
TERÖRE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI
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İstanbul Barosu olarak  
“Yüksek” yargı başkanları-
nın anayasal konumlarına, 
temsil ettikleri makamların 

bağımsızlığı ve tarafsızlığına, 
saygınlığına yakışmayacak şe-
kilde Cumhurbaşkanı ile yurt 
gezilerine çıkması ile ilgili olarak 
eleştiri ve kaygılarımızı belirt-
miştik.

Ne yazık ki yaşanan gelişmeler 
ve yapılan açıklamalar bu kaygı-
larımızı haklı çıkarmıştır.

Nitekim Hükümet Sözcüsü; si-
yasi iktidarın yargıya bakış açı-
sını “Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yargı kurum ve kuruluşları da 
Cumhurbaşkanı makamına bağ-
lıdır” şeklindeki “veciz” ifadeyle 
ortaya koyarak malumu ilan et-
miş, bu itirafıyla yargı ile ilgili 
“özlemleri” ni özetlemiştir. Hü-
kümet sözcüsünün “zihnindeki”, 
“hayalindeki” yargının konumu 
bu olabilir. Ancak gerçekte yar-
gının konumunu görmek isti-
yorsa, Anayasanın 6, 9, 11 ve 
138. maddelerini okumalıdır. Bu 
hükümlere göre yargı, kimseye 
“bağlı” olmayıp, bağımsız olarak; 
Türk milleti adına ve Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdani kanaatlerine göre hü-

ANAYASANIN, HUKUKUN ve 
KUVVETLER AYRILIĞIN ÇİĞNENMESİNE

İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI

ANCAK SİZLER ER YA DA GEÇ  
HUKUKA UYMAYA 

“ALIŞACAKSINIZ”!

ASLA ALIŞMAYACAĞIZ

küm verir. Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi yargıya emir ve 
talimat veremez, genelge gönde-
remez, tavsiye ve telkinde bulu-
namaz. 

Hükümet sözcüsünün yukarıda 
bahsedilen beyanıyla, siyasi ikti-
darın sık sık dile getirdiği “Yeni 
Anayasa” nın ne denli “demokra-
tik”  olacağı, bu Anayasa’da yar-
gının ne denli “bağımsız” ve “ta-
rafsız” olacağı bir kez daha an-
laşılmaktadır. Esasen hükümet 
sözcüsünün bu ifadesinin yanın-
da ayrıca ve özellikle “Yargı men-
supları başkanları herhangi bir 
şekilde Cumhurbaşkanı çağır-
dığı zaman toplantıya katılırlar” 
şeklindeki “emredici” beyanı, bir 
bütün halinde yargıyı tahkir ve 
tezyif etmektedir. Beklentimiz 
yargı camiası ve mensuplarının 
da buna gerekli cevabı verme-
leridir. İstanbul Barosu olarak, 
Hükümet sözcüsünün bu “veciz” 
ifade ve yaklaşımı hususunda 
“Yüksek yargı” başkanlarının, 
özellikle Yargıtay Başkanının gö-
rüşlerini merak etmekteyiz.

Öte yandan yazılı açıklama ya-
pan Yargıtay Başkanına hatır-
latmak isteriz ki; yargı kurumu-
nu asıl yıpratan, bizzat Yargıtay 

Başkanının kendi tutum ve söy-
lemleridir. Kendisinin elbette ki 
yasal yollara başvurma hakkı 
bulunmaktadır. Ancak yargının 
saygınlığını korumanın asıl yolu, 
haklı eleştiri ve tepkilere karşı 
“yasal yollara” başvurmaktan zi-
yade, o saygınlığa yaraşır tutum 
ve davranışları içeren “yollara” 
başvurmak, Anayasal konumun 
gereğini yerine getirmektir. 

Bilinmesini isteriz ki İstanbul 
Barosu olarak; Anayasaya, hu-
kuka, yargının bağımsızlığına ve 
tarafsızlığına, kuvvetler ayrılığı-
na aykırı, saygınlığını zedeleyen 
her türlü tutum ve davranışa 
karşı çıkmaya, uyarı ve eleştiri 
görevimizi yapmaya kararlılıkla 
devam edeceğiz. Hiç bir şey bizi 
bu görevimizden alıkoyamaz.

Son olarak belirtmek isteriz ki; 
Anayasanın, hukukun çiğnen-
mesine, kuvvetler ayrılığının 
ayaklar altına alınmasına hiç 
bir şekilde ALIŞMAYACAĞIZ. 
Ancak sizler, bugün olmasa bile 
yarın, er veya geç Anayasaya ve 
hukuka saygılı olmaya ve uyma-
ya, anayasal yetkilerin dışına 
çıkmamaya, yargı bağımsızlığı-
nı ve denetimini kabullenmeye 
ALIŞACAKSINIZ. 
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Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tara-
fından stajyer avukatlar arasında düzenle-
nen 2016 yılı Türkiye Kurgusal Duruşma 

Yarışması’nın ilk aşaması olan bölge elemelerin-
de birinci olan İstanbul Barosu takımı 02 Haziran 
2016 Perşembe günü baro başkanlığınca plaketle 
onurlandırıldı. 

Başkanlıkta düzenlenen törende, İstanbul Baro-
su Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, İstan-
bul Barosu takımında yer alan stajyer avukatlar 
Merve Akar, Kübra Şenoğlu, N. Bikem vural, 
Mehmet zengin ile takım çalıştırıcısı Av. Aykut 
Ersan’ı kazandıkları başarıdan ötürü kutladı ve 
baro adına kendilerine teşekkür etti. Törende, 
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu, Ge-

nel Sekreter Av. Hüseyin Özbek, Sayman Üye Av. 
Aydeniz Alisbah Tuskan, Yönetim Kurulu Üye-
leri Av. Necmi Şimşek, Av. Sevgi Barutçu, Av. 
Şahin Erol, Av. Süreyya Turan, Av. Cengiz Yaka, 
Av. Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, Av. Hasan 
Kılıç, SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av. Muazzez 
Yılmaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Av. Cengiz Ab-
basgil, Av. Seyit usta, Av. Sinan Naipoğlu ve Av. 
Elif Görgülü de hazır bulundu.

Kurgusal Dava yarışması, 50 baronun katılımıyla 
14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde, yedi coğrafi böl-
gede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 

Marmara Bölgesi elemeleri Edirne Barosu’nun ev 
sahipliğinde; Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırkla-

KURGUSAL DAVA YARIŞMASI’NDA BÖLGE 
BİRİNCİSİ OLAN İSTANBUL BAROSU  

TAKIMI ONURLANDIRILDI

G
Ü

N
C

E
L

12

M
A

Y
IS

 H
A

Z
İR

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

3



reli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, 
Yalova barolarının takımlarının 
katılımıyla gerçekleşti. Staj-
yer Avukatlar Kübra Şenoğlu, 
Mehmet zengin, Merve Akar 
ve N. Bikem vural’dan oluşan 
ve SEM eğitmenlerinden Av. 
Aykut Ersan’ın çalıştırıcılığını 
yaptığı İstanbul Barosu takımı 
iki gün süren karşılaşmalar so-
nucunda Marmara Bölgesi bi-
rinciliğini elde etti.

Yarışmada stajyer avukatlar;  
Doç. Dr. Gülsün Aygörmez 
(Gediz Üni. Hukuk Fakültesi), 
Kemal Karacan (Yargıtay Ceza 
Dairesi Onursal Üyesi) ve Av. 
Necat Anıl’dan (Samsun Ba-
rosu) oluşan yargıçlar jürisi 
önünde iddia ve savunma ma-
kamlarını temsilen yarıştılar.

İstanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Av. Necmi Şimşek ve 
Av. Prof. Dr. Serap Keskin Ki-
ziroğlu ile SEM Yürütme Başka-
nı Av. Muazzez Yılmaz’ın yarış-
ma boyunca eşlik ettiği İstanbul 
Barosu takımı 24-25 Eylül 2016 
tarihlerinde Ankara’da yapıla-
cak yarışma finalinde Türkiye 
derecesi için yarışacak.
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Aydın Barosunun ev sahip-
liğinde düzenlenen Geniş-
letilmiş Ege Ve Marmara 

Bölge Baro Başkanları Toplantısı 
04-05 Haziran 2016 tarihlerin-
de gerçekleşmiştir. Toplantıda, 
meslek sorunlarının yanı sıra 
yargıda yaşanan son gelişmeler, 
özellikle yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı ile hukuk devleti ve 
demokrasi sorunları görüşüldü.

Toplantıdan sonra bir sonuç bil-
dirgesi yayınlandı.

Sonuç bildirgesi şöyle:  

Aydın Barosu’nun ev sahipli-
ğinde Kuşadası’nda toplanan 
ve aşağıda imzaları bulunan 
Ege-Marmara ve diğer illerden 
gelen Baro Başkanları; gerek 
Avukatlık Kanununun 76.mad-
desi, gerekse temel yurttaşlık 
görevi ve topluma karşı olan so-
rumluluğu gereği, aşağıdaki hu-
susları kamuoyu ile paylaşmayı 
yararlı görmektedir:

1) Alman Federal Parlamento-
sunun; kendisini ”mahkeme” ve 

EGE VE MARMARA GENİŞLETİLMİŞ 
BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI

“tarihçi” yerine koyarak, hiçbir 
ciddi bilimsel ve tarihsel refe-
ransa dayanmayan, gerçeklikten 
ve ciddiyetten uzak, tek taraflı, 
dostluğa sığmayan kararı kabul 
edilemez. Alman meclisinin bi-
limsel ve tarihsel araştırmaların 
önünü tıkayan böyle bir karar 
almaya hakkı, yetkisi ve haddi 
bulunmamaktadır. Kin ve düş-
manlık tohumları eken, yaraları 
kaşıyıp kanatan bu kararı ta-
nımıyoruz ve kabul etmiyoruz. 
Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesinin yerleşmiş kararlarına 
da açıkça aykırı olan bu karar, 
Almanya’nın kendi soykırımcılı-
ğına ortak arama gayretinin dı-
şında bir anlam taşımamaktadır. 
Alman Devleti bu haksız ve hu-
kuksuz tutumunun sonuçlarına 
katlanacaktır.

2) Yüksek Yargı Başkanlarının; 
tarafsız olmadığı kendi eylem-
leri ve söylemleri ile sabit olan, 
Anayasa ve yargı ile ilgili olum-
suz tutumu belli Cumhurbaşka-
nı ile “yurt gezilerine” çıkmala-

rı, Anayasal konumlarına, yargı 
bağımsızlığına ve tarafsızlığına 
uygun olmayan, yargının saygın-
lığını zedeleyen, yargı ile ilgili 
kaygı ve kuşkuları haklı kılan bir 
tutumdur ve kabul edilemez. Bu 
nedenle Anayasamızın 6,9, 11 ve 
138.maddelerinin ışığında Yük-
sek Yargı başkanlarını ve tüm 
yargı mensuplarını hem görün-
tüde hem de özde yargı bağım-
sızlığına ve saygınlığına, anaya-
sal konumlarına, Türk Milletine 
olan sorumluluklarına uygun 
davranmaya davet ediyoruz.

3) Bu gelişmelere bağlı olarak, 
yargı bağımsızlığı hususunda 
iktidar cephesinden gelen açık-
lamalar ise dehşet vericidir. Ha-
tırlatmak isteriz ki demokrasi 
ve hukuk devletinin temeli olan 
kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsa-
mında ve Anayasa’ya göre yargı 
kimseye “bağlı”, “bağımlı” olma-
yıp sadece Türk Milleti adına, 
hukuka, kanuna ve vicdanına 
göre karar verir, kimseden emir, 
talimat almaz.

4) Hep dile getirdiğimiz gibi, 
hukuk güvenliği herkes için bir 
gerekliliktir. Bunun için de yar-
gının bağımsız ve tarafsız olması 
şarttır. Bu nedenle siyasi iktidar 
dâhil hiçbir gücün yargıya ege-
men olmasına izin verilmeme-
lidir. Buna bağlı olarak konum 
ve sıfatı ne olursa olsun ülkeyi 
yönetenlerin ve herkesin Anaya-
saya, hukuka uygun davranma-
sı bir zorunluluktur. Hiç kimse 
kaynağını Anayasa’dan almayan 
bir yetkiyi kullanamaz, Anayasa-
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yı askıya alıp çiğneyemez, buna 
göz yumamaz. Bu tür davranış-
lar suçtur.

Anayasanın fiilen askıya alınıp 
çiğnenmesine, hukuksuzluğa, 
bilinçli ve sistematik olarak ya-
ratılan fiili duruma hukuki kılıf 
oluşturulmasına ALIŞMAYACA-
ĞIZ, bu tür oldubittileri KABUL 
ETMEYECEĞİZ, bunlarla sonuna 
kadar mücadele edeceğiz.

5) Son dönemlerde, en yakın ör-
nek olarak Tekirdağ’da, kolluk 
görevlilerinin avukatların gö-
revlerini yapmasını engelleyen 
ve güçleştiren, saygınlığına ay-
kırı, silah doğrultma, tehdit ve 
hakaret boyutuna ulaşan tutum 
ve davranışlar kabul edilemez. 
Avukatlara yönelik olarak sarf 
edilen, haksız ve saldırı niteliği 
taşıyan sözlerin sahiplerini de 
hadlerini aşmamaya ve sözcük-
lerini seçerken dikkatli ve saygılı 
olmaya davet ediyoruz. Bu hu-
susta yetkilileri uyarıyor, bu tür 
tutum ve davranışlarla sonuna 
kadar mücadele edileceğini, her 
türlü yasal ve idari yola başvu-
rulacağını da tekrar belirtiyoruz.

6) Yurttaşların hak ve özgürlük-
lerinin güvencesi, koruyucusu 
ve kollayıcısı olan avukatların 
mesleki sorunları kendi kişisel 
sorunları değil, hak arama öz-
gürlüğüne dair sorunlardır. Bu 
sorunların çözülmesi ve daha 
güçlü bir avukatın varlığının, 
hukuk devletinin ve hak arama 
hürriyetinin teminatı olduğu 
unutulmamalıdır.

7) Ülkenin üniter yapısının ko-
runması, huzur ve güvenliğin 
tesisi için terörle kararlılıkla 
mücadele edilmeli, ancak bu 
mücadelede alınan ve uygula-
nan önlemler demokratik hukuk 
devletinin gereklerine uygun ve 
orantılı olmalı, hiçbir şekilde hu-
kukun dışına çıkılmamalıdır.

8) Daha önce de belirttiğimiz 
üzere, önemine binaen şu husus-
ları bir kez daha tekrar etmek is-
teriz ki;

- Üniter devletten, misak-ı milli 
ile belirlenen sınırlardan, Ana-
yasanın değiştirilemez ilk dört 
maddesinde ifadesini bulan 
Anayasal ilkelerden, hukuk dev-

leti ve demokratik rejimden, ül-
kenin bir karış toprağından hiç-
bir şekilde vazgeçilemez ve taviz 
verilemez.

-Emperyalist planlar doğrultu-
sunda Türkiye’yi bir kardeş kav-
gasına götürebilecek bir takım 
provokasyonlara karşı uyanık 
olunmalı, etnik veya mezhep-
sel ayrımlar reddedilmeli, yurt-
taşlık temelinde kardeşlik ve 
birlikten uzaklaşılmamalı, milli 
birlik ve beraberliğe, hukukun 
üstünlüğüne sımsıkı sarılınmalı, 
emperyalizme karşı birlik olun-
malıdır.

-Siyaset alanında belirli bir sevi-
ye ve üslup muhafaza edilmeli, 
ülkenin ve ulusun çıkarları, cum-
huriyet değerleri ortak payda ve 
yol gösterici olmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile sunarız. 
04.06.2016
Aydın Barosu Başkanı 
Gökhan BOZKURT
Antalya Barosu Başkanı 
Alper Tunga BACANLI
Balıkesir Barosu Başkanı 
Yaşar MEYVACI
Bursa Barosu Başkanı 
Ekrem DEMİRÖZ
Çanakkale Barosu Başkanı 
Bülent ŞARLAN
Denizli Barosu Başkanı 
Müjdat İLHAN
Edirne Barosu  
Yönetim Kurulu Üyesi/ Sayman 
Kaan POLAT
Gaziantep Barosu Başkanı 
Bektaş ŞARKLI
İstanbul Barosu 
Ümit KOCASAKAL
İzmir Barosu Başkanı 
Aydın ÖZCAN
Mersin Barosu Başkanı 
Alpay ANTMEN
Muğla Barosu Başkanı 
Cumhur UZUN
uşak Baro Başkanı 
Baki KANTAR
Sakarya Barosu Başkanı  
Zafer KAZAN
Tekirdağ Barosu  
Genel Sekreteri 
Havva NALBANT TEKİN
Yalova Barosu Başkanı 
Hakan GERGEROĞLU
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Almanya Federal 
Meclisi, “1915 ve 
1916 yıllarında 
Osmanlı İmpara-
torluğu’nda Er-

menilere ve diğer Hıristiyan 
azınlıklara uygulanan soykırı-
mın hatırlanması ve anılması” 
başlıklı tasarıyı kabul ederek ta-
rihsel bir “çarpıtmaya” imza at-
mıştır.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki; 
parlamentoların, ekonomik ve 
siyasal çıkarlar doğrultusun-
da tarihi yeniden kurgulama, 
gerçek dışı kurgu üzerinden 
karar alma hak ve yetkileri bu-
lunmamaktadır. Almanya Fede-
ral Meclisi, reel tarihi dışlayıp, 
ürettiği sanal tarih üzerinden 
hareketle, görev ve yetki alanına 
girmeyen bir konuda karar al-
mıştır. Bu nedenle tarihsel ger-
çeklere tamamen aykırı bu ka-
rar hukuken yok hükmündedir.  
Osmanlı İmparatorluğunun ve 
Türk milletinin “soykırımcı” ilan 
edilmesi, Alman Parlamentosu-
nun hakkı ve haddi değildir. Bu 
kararla Almanya, Türk milletini 
derinden rencide etmiş, aradaki 
tüm gönül köprülerini de tami-
ri mümkün olmayacak biçimde 
atmıştır. Bu tavır “dostluğa” ve 
“müttefikliğe” sığmayan, has-
mane bir tutumdur. 

Hiçbir ciddi tarihsel ve bilimsel 
referansa dayanmayan kararda; 
“Türkiye ile Ermenistan ara-
sındaki ilişkilerin normalleş-
tirilmesi ve iki halk arasında 
barışma sürecini ileriye taşıya-
cak faaliyetlerin desteklenme-
si” çağrısı ise tam bir komedidir. 
Tam aksine bu kararla nesnel, 
bilimsel ve tarihsel araştırma-
ların önü tıkanmakla kalmamış, 
ekilen kin ve nefret tohumları 
sulanmıştır. Yine kararda sözde 
soykırımdan sadece Ermenilerin 
değil, “Asuriler, Süryaniler ve 
Keldaniler” gibi diğer Hıristiyan 
azınlıkların da etkilendiği” savı, 
iddiaların etnik temelin yanı sıra 
dini temele oturtulması, gerçek-
te kararın hangi politik saiklerle 
alındığına ışık tutmaktadır.

Kararda, sözde soykırımda Al-
man İmparatorluğunun “yüz 
kızartıcı rolü” ne yapılan atıf ve 
vurgu, Türk milletine yönelik ifti-
ranın hazmettirilmesine yönelik 
sinsi bir taktiktir. Ancak bunun 
için bu denli uzağa gidilmesine 
de gerek yoktur. Bu çerçevede 
aynı Alman Parlamentosunun 
yakın geçmişte Cezayir’de, Yu-
goslavya’da, özellikle Bosna’da, 
Ruanda’da yaşanan soykırım ve 
etnik katliamlar, Ortadoğu’da 
süren savaş ve yıkımlar konu-
sunda Almanya ve bazı batılı 
devletlerin emperyalist politika-
larının teşhirine yönelik herhan-
gi bir tasarrufunun olmaması 
son derece ilginçtir!

Alman devleti bu kararla, ülke-
sinde yaşayan, Alman ekonomik 
mucizesinde alın teri bulunan, 

birçoğu Alman yurttaşı olmuş 
üç milyon Türk’ü de hiçe say-
mıştır. Bu aşamadan sonra Al-
man politikacılarının soykırımcı 
ilan ettiği bu insanların yüzüne 
utanmadan nasıl bakacaklarını, 
onlardan nasıl oy isteyeceklerini 
gerçekten merak ediyoruz.

 Ayrıca bu iftiranın eğitim prog-
ramına alınarak, Almanya’da 
öğrenim gören gurbetçi çocuk-
larına atalarının soykırımcı ol-
duğunun dikte edilecek olması, 
Almanya’nın Türkiye düşmanlığı 
üzerine inşa ettiği stratejisinin 
en açık göstergesidir. 

Merak ettiğimiz bir diğer konu 
da mensubu oldukları millete,  
atalarına atılan iftiranın oylan-
masında “evet” oyu kullanan 
Türkiyeli (!) vekillerin vicdan-
larının sızlayıp sızlamadığıdır! 
Federal Meclise kapağı atmanın 
yolunun entegrasyon tornasına 
Türk girip Germen çıkmak ol-
duğunun somut kanıtı olan bu 
vekil karikatürlerine, atalarının 
kemiklerini sızlattıklarını, Türk 
milletinin kendilerini gönül def-
terinden ebediyen sileceğini ha-
tırlatmak isteriz!  

Sonuç olarak Almanya bu karar-
la politikaya ve bazı lobilere esir 
olarak aslında kendi saygınlığını 
ve inandırıcılığını yok etmiştir. 
Kuşkusuz ki bunun sonuçları 
ile yüzleşecek, diplomatik, eko-
nomik ve psikolojik neticelerine 
katlanacaklardır. Türk Milleti, 
Almanya’nın bu ikiyüzlü tavrını, 
buna önayak ve destek olanları 
hiçbir zaman unutmayacak ve af-
fetmeyecektir. Türkiye Almanya 

ALMANYA FEDERAL MECLİSİNİN 
KARARI KENDİ SOYKIRIMCILIĞINA  
“ORTAK“ ARAMANIN DIŞINDA BİR 

ANLAM TAŞIMAMAKTADIR
İSTANBUL BAROSU  BAŞKANLIĞI
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ilişkileri hiçbir zaman eskisi gibi 
olmayacaktır. 

Emperyalist çıkarları için hukuk 
ve bilim dışı iftiranın sorumlu-
larına tavsiyemiz, gerçek soy-
kırımcıları görmek istiyorlarsa 
aynaya bakmalarının yeterli ola-
cağıdır! 

Almanya’da, 1915 olayları tasa-
rıda ilk kez resmen ‘soykırım’ 
olarak nitelendiriliyor.  Ta-
sarı, ‘1915 ve 1916 yıllarında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Ermenilere ve diğer Hristiyan 
azınlıklara uygulanan ‘soykı-
rım’ın hatırlanması ve anılma-
sı’ başlığını taşıyor.

Karar taslağında Alman hü-
kümeti, 1915-1916 yıllarında 
Ermenilere yönelik ‘sürgün’ 
ve ‘imha’ politikası ile Alman 
İmparatorluğu’nun rolü konu-
sunda kamuoyunun kapsamlı 
olarak aydınlatılması çalışma-
larına katkı sağlamaya ve Tür-
kiye ile Ermenistan arasındaki 
ilişkilerin normalleştirilmesi 
ve iki halk arasında barışma 
sürecini ileriye taşıyacak faa-
liyetleri desteklemeye çağrılı-
yor.

Taslakta yaşananların döne-
min Jön Türk hükümetinin ta-
limatıyla gerçekleştirildiğine 
dikkat çekiliyor. Olaylardan 
Asuriler, Süryaniler ve Kelda-
niler gibi diğer Hristiyan azın-
lıkların da etkilendiğine yer 
veriliyor.

Karar taslağında, o dönem Os-
manlı İmparatorluğu’nun askeri 
müttefiki konumundaki Alman 
İmparatoruğu’nun, “Alman dip-
lomat ve misyonerlerin organize 
sürgün ve imha uygulamalarıyla 
ilgili verdikleri bilgilere rağmen, 
insanlığa karşı işlenen bu suçu 
durdurmaya çalışmayarak ‘yüz 
kızartıcı’ bir rol oynadığı” vur-
gulanıyor.

Alman parlamentosu 2005 yı-
lında, ‘Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Ermeni katliamları, 
etnik temizlik ve tecrit yaşandı-
ğını’ ifade eden bir tasarıyı kabul 
etmişti.

Alman Federal Meclisi’nde, 
1915 olaylarıyla ilgili   Ermeni 
iddialarını tanıyan karar ta-
sarısının oylamasında tek ret 
oyunu veren   Hristiyan De-
mokrat Birlik Partisi (CDU) 
Milletvekili Bettina Kudla, Al-
manya   dışındaki ülkelerde 
tarihi değerlendirmelerde bu-
lunmanın Alman Meclisi’nin 
görevi  olmadığını belirtti.

 Mecliste yapılan oylamada ne-
den ret oyu verdiği konusunda 
kişisel  internet sitesinden ya-
zılı açıklama yapan Kudla, “Di-
ğer ülkelerdeki olaylarla  ilgili 
tarihi değerlendirmelerde bu-
lunmak, Alman Federal Mec-
lisi’nin görevi  değildir. Tarihi 
olayların değerlendirilmesi söz 
konusu ülkelerin, bu durumda 
da   Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sorumluluğundadır. Söz konu-
su karar tasarısı, anılan  soy-
kırım değerlendirmelerine, 
örneğin tarihçileri kaynak gös-
termemektedir”   ifadelerini 
kullandı.

ALMAN İMPARATORLUĞU-
NUN SORUMLULUĞU NE?

 Meclis kararında eski Alman 
İmparatorluğu’nun sorumlulu-
ğundan söz   edildiğini ancak 

bu sorumluluğun nelerden iba-
ret olduğunun belirtilmediğini 
de   kaydeden Kudla, Alman 
meclisinin günümüzde de bir-
çok katliamdan haberi oldu-
ğuna  ancak Almanya’nın tüm 
çabalarına rağmen Suriye’deki 
katliamların   durdurulamadı-
ğına dikkati çekti.

-  Ruanda soykırımını neden 
ele almıyorsunuz ?

-  Kendi soykırımlarına ortak 
arama telaşı…

Almanya’nın Türkiye’deki 
ekonomik çıkarları zarar gör-
meli

-  Bir gönül köprüsü yıkılmıştır 
ve tamiri mümkün değildir, 
olmamalıdır.

-  Alman devleti, kendi yurttaşı 
olan 3 milyon Türk’ün yüzü-
ne artık bakamaz.

Türkler artık tasarıyı destekle-
yen hiçbir Alman Partisine des-
tek vermemelidir.

Önde oturan papazlar ve dan-
ke pankartları Yeşiller, Hristi-
yan Demokratlar (CDU) ve SPD 
(Sosyal Demokrat Parti)
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İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Doç. Dr. Ümit Koca-
sakal, Almanya Federal 

Meclisi Başkanlığına yazdığı 
mektupta, 1915 olaylarının 
2 Haziran 2016 ‘da Federal 
Alman Parlamentosunda gö-
rüşülerek söz konusu tirajik 
olayları ‘soykırım’ olarak ya-
salaştırmaya yönelik görüş-
me ve oylamaların yapılma-
sını üzülerek ve kaygıyla öğ-
rendiklerini, bunun, iki halk 
arasında telafisi son derece 
zor kırgınlıklara yol açacağını 
bildirdi. 

Başkan Kocasakal’ın mektu-
bu şöyle: 

ALMANYA FEDERAL MEC-
LİSİ BAŞKANLIĞINA

Malumunuz olduğu üze-
re 1914-1918 yılları arasın-
da İngiltere, Fransa, Çarlık 
Rusya’sı ile Almanya, Avus-
turya-Macaristan, Osmanlı 
İmparatorluğundan oluşan 
iki blok arasında tarihçilerin 
1.Dünya Savaşı olarak tanım-
ladıkları, büyük acılara, yı-
kımlara yol açan genel savaş 
yaşandı. 

Büyük Savaş’ın temel nede-
ni “Doğu Sorunu”nun sulh 
yoluyla çözümünün sağlana-
mamasıydı. Doğu Sorunu ile 

kastedilen ise enerji ve do-
ğal kaynaklar açısından son 
derece zengin olan Osmanlı 
coğrafyasının paylaşımı ve 
imparatorluğun tasfiyesi idi.

Osmanlı İmparatorluğu ile 
Alman İmparatorluğu büyük 
savaşta değişik cephelerde 
ortak hasımlara karşı aynı 
saflarda çarpıştılar ve kader 
birliği yaptılar. Büyük Harbin 
sonunda iki müttefik galip 
blokun ağır koşullar içeren 
ateşkes ve barış şartlarıyla 
karşı karşıya kaldılar.

Büyük Savaş sürecinde Os-
manlı Devleti yurttaşı bazı 
Ermenilerin İhtilalci Komite-
ler oluşturarak, Çarlık Rus-
ya’sının da desteği ile askeri 
ve sivil halka karşı artan sal-
dırıları karşısında hükümet 
tarafından zorunlu göç kararı 
alınmıştır. 

Ermeni ihtilalci Komitelerin 
kapatılması ve Ermeni yurt-
taşların Osmanlı’nın siyasi sı-
nırları içindeki bazı bölgelere 
zorunlu göçünün uygulanma-
sında savaş koşullarında kuş-
kusuz ki iki taraf için de trajik 
sonuçlara, büyük acılara yol 
açan olaylar yaşanmıştır.

1915 yılının ilk çeyreğinde 
yaşanan bu trajik olaya her 
kesim kendi tribününden 
bakmakta, çoğu kez hukuki 

ölçülerden, dönem koşulla-
rından, tarihsel nesnellikten 
uzaklaşılarak, günümüz ölçü-
leri kullanılarak değerlendi-
rilmekte, sübjektif sonuçlara 
ulaşılmaktadır. 

Bilimsel ve tarihsel zeminden 
giderek daha da uzaklaşıla-
rak, politik alana taşınmış 
olan bu trajik olay günümüz-
de bazı parlamentolarca soy-
kırım olarak yasalaştırılmak-
ta, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türk Halkı soykırımcı olarak 
suçlanmaktadır. Oysa tarihe 
bilimsel ve nesnel bakışta her 
olay, o günün şartları dikkate 
alınarak ve o şartlar dahilin-
de değerlendirilmelidir. 2016 
yılından bakarak 1915 olay-
ları değerlendirilemez. Tarih-
te yaşanmış acıların politik 
zeminlerde kullanılması, ah-
laken de kabul edilemez bir 
durumdur. 

Federal Alman Parlamento-
sunda 2 Haziran 2016 günü, 
yukarıda bahsedilen trajik 
olayı soykırım olarak yasalaş-
tırmaya yönelik görüşme ve 
oylama yapılacağını üzülerek 
ve kaygıyla öğrenmiş bulun-
maktayız. Türk halkını, tarih 
bilimine ve dönem kronolo-
jisine açıkça aykırı biçimde 
asla hak etmediği bir şekil-
de soykırımcı olarak yafta-
lamaya yönelik bu girişimin 

PARLAMENTOLAR TARİH 
KURUMLARI YA DA MAHKEME 

DEĞİLLERDİR   
AV. DOÇ. DR. ÜMİT KOCASAKAL
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Almanya ile Türkiye Cumhu-
riyeti arasındaki dostane iliş-
kileri onarılamaz ölçüde ze-
deleyeceğini bilmenizi isteriz. 

Keza Alman ekonomik mu-
cizesinde emek payı olan, 
ulaştığınız refah düzeyine 
alın teri karışmış, Almanya’da 
yaşayan, birçoğu Alman yurt-
taşı olmuş milyonlarca Türk’ü 
rencide edeceğini,  iki halk 
arasında telafisi son derece 
zor kırgınlıklara yol açacağını 
takdir edersiniz. 

İstanbul Barosu, Osman-
lı İmparatorluğunun savaş 
yoluyla tasfiyesi ile sömür-
ge koşullarının dayatılması-
na karşı Türk halkının, meş-

ru müdafaa kapsamındaki 
direncinin, o günün şartları 
dahilinde yaşananların soy-
kırım olarak tanımlanma-
sını hukuk ve bilim karşıtı 
siyasal bir girişim olarak 
değerlendirmektedir. Par-
lamentolar tarih kurumları 
veya mahkeme değillerdir. 
Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi de, yakın tarihte 
vermiş olduğu kararda bu 
hususu dile getirilmiştir. 
Bu nedenle hukuka, AİHM 
Kararına, bilime, tarihsel 
gerçeklere ve vicdana aykı-
rı böyle bir kararın; Alman 
Devletine ve Parlamentosu-
na saygınlık kazandırmaya-
cağı, aksine itibarını zedele-

yeceği muhakkaktır. Kabuk 
tutmuş yaraların “kaşınma-
sının”, tekrar “kanatılması-
nın” kimseye bir yararı bu-
lunmamaktadır. 

Tarihsellik ve bilimsellik ze-
mininden uzaklaşılarak,  kon-
jonktürel politikaların etki-
siyle onarılması güç sorunla-
ra yol açacağı kuşkusuz olan 
bu tasarının, son anda göste-
receğiniz bireysel ve kolektif 
sağduyu ve Devlet “aklı”  ile 
engelleneceğine dair umudu-
muzu koruduğumuzu bilme-
nizi isteriz. Aksi halde bunun 
sonuçları kalıcı ve yıkıcı ola-
caktır.
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ERMENİ İDDİALARI ve TARİHİ  
GERÇEKLER PANEL NOTLARI 
03.01.2009 günü Orhan Apaydın Konferans salonunda Baro-
muzca düzenlenen Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler Pane-
linin notları kitaplaşarak yayınlarımız arasından çıktı.   

Panelin açış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Muammer Aydın ile panele konuşmacı olarak katılan Onur 
Öymen, Gürbüz Evren, Ömer Engin Lütem, Av. Kegam Kara-
betyan ve Av. Gülseren Aytaş’ın konuşma sunumlarının yer al-
dığı kitabın önsözünde Yayın Kurulu Başkanı Av. Celal Ülgen, 
“yüzyılları aşan bir zaman diliminde aralarında hiçbir sorun 
çıkmayan ve barış içinde yaşayan insanlar nasıl olmuştur da 
birbirlerine yan bakar olmuşlar birbirlerinden korkar hale gel-
mişlerdir. Bu kitap bu soruların yanıtını bize verme yolunda 
önemli mesafeler kat ediyor” diyor.   

112 sayfalık cep kitabı baromuzdan edinilebilir. 

Geçmişten Günümüze Tarihi, Siyasi 
ve Hukuki Boyutlarıyla

ERMENİ SORUNU 
İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezince dü-
zenlenen ‘Geçmişten Günümüze Tarihi, Siyasi ve Hukuki Bo-
yutuyla ERMENİ SORUNU’ konulu ve 4 Haziran 2014 günlü 
panelin çözümleri Baromuz yayınları arasından çıktı. 

Panelde İstanbul Barosu Genel sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 
İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi (CUMER) 
Başkanı Av. Ertuğrul Kazancı, Cumer Yürütme Kurulu Üye-
si Av. Vecihe Tunca, İpek Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kemal Çiçek, Emekli Büyükelçi Pulat Tacar, 
Emekli Büyükelçi Onur Öymen’in sunumları yer alıyor. 

94 sayfadan oluşan kitapta İstanbul Barosu Genel sekreteri 
Av. Hüseyin Özbek, Ermeni Sorununda üçüncü dönemin ya-
şandığını, ilk dönemde ermeni çetelerinin faaliyetleri ve tehcir 
olayının yaşandığını, ikinci dönemde ASALA terörünün ya-
şandığını üçüncü dönemde ise teröre boyun eğmeyen Türki-
ye’nin kolektif direncinin kırılması için çalışmalar yapıldığını 
vurguluyor. 

ERMENİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAROMUZUN YAYINLARI
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Av. Gülseren S. Aytaş, yeni yayınlanan “Ermeni Talepleri ve 
Türkiye’nin Hakları” adlı kitabını, Türkiye’yi Ermenistan’a 
toprak ve tazminat yolunu açacak tarihi bir hatanın eşiğine 
getiren politikalara dikkat çekmek için yazdığını belirtiyor. 

Av. Aytaş kitabında, Türklere ve mazlum milletlere hukuk 
dışı saldırıların reva görüldüğünü, bitip tükenmeyen propa-
gandalar, karalamalar, haksız talepler için zemin oluşturul-
maya çalışıldığını, bu hukuk dışı saldırılar ve istismar siyase-
ti karşısında duyarsız kalınmaması gerektiğini vurguluyor. 

Aytaş, “Türkiye o kadar yerden göğe haklıdır ki; hiçbir Türk 
insanının lafı döndürüp dolaştırmaya, kavramları değiştir-
meye ihtiyacı yoktur. Sadece haklarına saygı gösterilmesine 
ihtiyacı vardır. Çünkü hiçbir insan veya devlet, diğerlerin-
den ‘daha eşit’ değildir” diyor.   

“Ermeni Talepleri ve Türkiye’nin Hakları” adlı kitap 2008 yı-
lında Derin Yayınları’nın 128. kitabı olarak yayınlandı.  

ERMENİ TALEPLERİ VE  
TÜRKİYE’NİN HAKLARI

ERMENİSTAN SINIR KAPISI 
ve KARS ANTLAŞMASI
İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Türkiye Ermenistan 
sınır Kapısı’nın Açılmasının Hukuki Sonuçları ile Türkiye Er-
menistan Kars Antlaşmasından Günümüze Diplomatik Süreç 
konulu iki panel notu tek kitapta birleşerek yayımlandı.

Kitabın sunu bölümünde şu ifadeler yer alıyor: “Türk – Erme-
ni ilişkileri “ilgi çekici” bir boyuta doğru ilerliyor. Soykırım ya-
lanıyla Diaspora’nın etkilemeye çalıştığı Ermenistan hükümeti 
ve de halkı, komşuları olduğumuz için sınırın açılmasını ve 
Türkiye ile ilişkilerin artık bir an önce geliştirilmesini istiyor.

Türkiye, Azerbaycan ile olan ilişkiler ve Dağlık Karabağ soru-
nu yüzünden bu konuda atacağı adımlarda temkinli hareket 
ediyor ve dikkat etmek istiyor. Bu yönde atılacak adımlarda 
Azerileri kırmamanın formülleri aranıyor. 

Türkiye’nin atacağı adımların nasıl ve ne yönde olması gerek-
tiği tartışmaları sürerken, İstanbul Barosu konunun uzmanla-
rını bir araya getirerek, sınırın açılmasının bize neleri getirip 
neleri götüreceği üzerine, saydam bir tartışma ortamı oluşma-
sını sağladı.” 

170 sayfadan oluşan ve İstanbul Barosu Yayınları Cep Kitapla-
rı Dizisi arasında yayımlanan kitap, baromuzdan edinilebilir. 

ERMENİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAROMUZUN YAYINLARI

G
Ü

N
C

E
L

21

M
A

Y
IS

 H
A

Z
İR

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

3



İstanbul Barosu Yardım-
laşma Sandığı Olağan 
Genel Kurul toplantısı, 
7 Mayıs 2016 Cumartesi 

günü saat 10.00’da Baro Kül-
tür Merkezinde yapıldı. 

Açılış ve saygı duruşundan 
sonra gündem gereği Baş-
kanlık Divanı oluşturuldu. 
Av. Aykut Ergil Başkan, Av. 
Ufuk Dinç ve Av. Alev Seher 
Tuna da Başkan yardımcılığı-
na seçildi. 

Gündemin üçüncü maddesi-
ne geçildi. İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Meh-
met Durakoğlu, 2014 yılı 
Genel Kurul tutanak özetini 
okudu.

Gündemin dördüncü madde-
sine göre ise Yönetim Kuru-
lu’nun 2014-2015 yıllarına ait 
Çalışma Raporu ile denetle-

me Kurulunun aynı tarihlere 
ilişkin Denetleme Raporu ön-
ceden basılıp dağıtıldığı için 
okunmuş olması kararlaştı-
rıldı. 

Yönetim ve Denetim Kurul-
larının ibra aşamasına gelin-
diğinde Başkan Yardımcısı 
Av. Mehmet Durakoğlu bazı 

konularda açıklama yapmak 
üzere söz aldı. Durakoğlu, ha-
len inşaatı devam eden İstan-
bul Barosu Merkez Binasının 
yapımına ilişkin gelişmeler 
hakkında bilgilendirme yaptı. 
Yıkım ve yapım projelerinin 
onaylandığını, kaba inşaatın 
ihale edildiğini ve temel kaz-
ma işinin sonuna yaklaşıldığı-
nı ve Temmuz ayına kadar ta-
mamlanmasının beklendiğini 
belirten Durakoğlu, kaba in-
şaatın ise bir aksilik olmazsa 
Ekim ayına kadar tamamlan-
masının planlandığını bildir-
di. Durakoğlu, kaba inşaatın 
tamamlanmasından sonra ta-
dilat projesinin yapılacağını 
ve kat irtifakı oluşturulacağı-
nı anlattı. 

Mehmet Durakoğlu, Büyük-
çekmece’de bulunan ve huzur 
Evi yapımı planlanan 32 dö-
nümlük hazineye ait arsanın 
tahsissine ilişkin gelişmeler 

BAROMUZ YARDIMLAŞMA 
SANDIĞI OLAĞAN GENEL 

KURULU TOPLANDI
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hakkında da bilgi verdi. Söz-
leşmenin zamanın Maliye ba-
kanı tarafından imzalanma-
ması üzerine dava açtıklarını, 
davayı kazandıklarını belir-
ten Durakoğlu, arsanın tahsis 
sözleşmesinin imzalanmasını 
beklediklerini söyledi. 

Söz alan önceki dönem İstan-
bul Barosu Başkanlarından 
Av. Kazım Kolcuoğlu, Bü-

yükçekmece’deki arsa üzeri-
ne Huzur Evi yapılması ko-
nusu ile Gayrettepe’de Baro 
Merkezi yapımına tahsis edi-
lecek arsanın başına gelenler 
hakkında ayrıntılı açıklama-
lar yaptı. 

Gündemin altıncı maddesine 
geçildi. Yönetim Kurulu ve 
Denetleme Kurulu oybirliğiy-
le ibra edildi. 

2016-2018 yılı bütçe tasarısı 
okunarak oybirliğiyle kabul 
edildi. Yönetim Kuruluna 
aynı madde çerçevesinde fa-
sıllar arasında aktarma yetki-
si verildi. 

2016-2018 yılları Yardımlaş-
ma Sandığı yıllık katkı payı 
geçen dönem olduğu gibi 
240,00 TL olarak devam et-
mesi kararlaştırıldı. 

Gündemin dokuzuncu mad-
desine göre Sandık Denetle-
me Kurulu asil üyeliklerine 
Av. Halil İbrahim Göktürk, 
Av. Hüseyin Avni Dur-
muşoğlu ve Av. Ömer Lütfi 
Özer, yedek üyeliklere ise Av. 
Yalçın Tura, Av. Süleyman 
Selami Melemşe ve Av. Cen-
giz Abbasgil seçildi. 

İstanbul Barosu önceki dö-
nem Başkan Yardımcıların-
dan Av. Cafer Kaya’nın di-
lekler bölümünde yaptığı 
konuşmadan sonra toplantı 
sona erdi. 
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Değerli Meslektaşımız;

Bilindiği üzere, Türkiye ölçe-
ğinde bütün Adliyelerde BARO-
KART uygulaması hızla yaygın-
laşmaktadır. 

 BAROKART’ların; Adliyeye ge-
lişte servis araçlarının kulla-
nılması ile başlayan ve Adliye  
girişlerinden  harç ödemelerine 
kadar uzanan süreçte, etkin kı-
lınmasına ek olarak, yeni işlev-
sellikleri barındırması nedeniy-
le,  01 Haziran 2016 tarihinden 
itibaren, aşağıdaki uygulamala-
ra geçilmesi kararlaştırılmıştır:

1. Adliyelerde yaşanan cübbe 
sorununun çözümü bağlamın-
da da BAROKART uygulaması 
yapılacaktır. Özellikle duruşma-
ların yoğun olduğu Salı ve Per-
şembe günleri yaşanan “cübbe 
bulunamaması” ile ilgili soru-
nun, giderek mesleğimizin cüb-
beye atfettiği saygınlığı zede-
leyecek biçimde bir gelişmeye 
dönüşmekte olması, bu uygu-
lamayı zorunlu kılmaktadır. Bu 
bağlamda, meslektaşlarımızın, 
cübbe talep ederken BARO-
KART’larını sisteme tanımlama-
larını rica ediyoruz. Kendileri 
onay verirse cübbe bedeli olan 
1.- TL. nin de BAROKART’dan 
tahsili mümkün olabilecektir. 

Meslektaşlarımızın bu bedeli 
nakit olarak ödemek istemeleri 
halinde BAROKART’larının ta-
nıtımı dışında Kart üzerinden 
herhangi bir işlem yapılma-
yacaktır. Bu suretle, cübbesini 
alan meslektaşımızın, duruş-
mayı takiben “aynı vestiyere” 
müracaat ile cübbesini iadesi 
ve BAROKART’ını tanıtarak sis-
temden düşümünün yapılması 
mümkün olabilecektir. Düşü-
mün yapılmaması halinde, er-
tesi gün meslektaşımız SMS ile 
uyarılacaktır. Bu uygulamanın 
yaygınlaşması halinde, cübbe 
teminindeki güçlük, cübbelerin 
temizliği ve saygınlığının sağ-
lanmasına yönelik sorunların 
aşılacağı kanısındayız.

2. Meslektaşlarımız, Baro Oda-
larından aldıkları tüm hizmet-
lerin bedellerini BAROKART 
vasıtasıyla ödeyebileceklerdir.  
Baro Pulu, Dosya, Fotokopi, 
Faks vb. tüm hizmetler BARO-
KART’a yükleme yapılmış ol-
ması hallerinde, ödeme vasıtası 
olarak kullanılabilecektir. Bu 
uygulama da zorunlu olmayıp, 
meslektaşlarımızın nakit öde-
me de yapabileceklerdir.  

3. Meslektaşlarımız, Baro Oda-
larına konulan okutucu ile BA-

ROKART’larına nakit yükleme 
olanağına da sahiptir. BARO-
KART’lara nakit yükleme işle-
mi, Türkiye Barolar Birliğinin 
Web Sitesinden internet orta-
mında da yapılabilmektedir.

Yukarıda, DUYURU başlığında 
kısa esasları itibariyle paylaşı-
lan konularla ilgili olarak, alı-
nan kararların nedenleri ve ka-
rarların alınmasına sebep olan 
gerekçeler, tafsilatlı olarak ayrı-
ca ekte sunulmaktadır.

Meslektaşlarımızın BAROKART 
uygulamalarının yaygınlaşması 
nedeniyle, kartlarını adliyeler-
de yanlarında bulundurmaları 
ve her an ihtiyaç duyulacağı dü-
şünülerek, asgari 10.- TL. yük-
leme yapmaları,(üst sınır yok-
tur) kartların süreli olduğunun 
gözetilerek süresi dolmadan 
Çağlayan ve Kartal’daki Adliye-
lerde bulunan TBB Birimlerin-
den yenileme işlemleri yapma-
ları önemlidir.

Uygulamaların sağlıklı yürü-
mesi bakımından katkınıza ih-
tiyaç duyulmaktadır. Yaşanacak 
muhtemel sorunların gideril-
mesinde ivedi önlem alınaca-
ğından kuşku duyulmamalıdır.

Saygılarımızla.

DUYURU
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İstanbul Barosu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezince 
düzenlenen ‘Parlamenter 

Sistem, Anayasalarımız ve Baş-
kanlık Sistemi’ konulu panel, 15 
Haziran 2016 Çarşamba günü 
saat 15.00’da İstanbul Adalet 
Sarayı Konferans Salonunda ya-
pıldı. 

Cumhuriyet Araştırmaları Mer-
kezi Sekreteri Av. Filiz Kara-
man’ın sunumuyla başlayan 
paneli, Türkiye Barolar Birliği 
Başkan Yardımcısı Av. Başar 
Yaltı yönetti. Anayasa denilince 
rejimin konuşulması gerektiğini 
belirten Yaltı, son birkaç yıldan 
beri özellikle hızlanan cumhuri-
yete karşı bir değişiklik özlemi, 
arzusu, hatta iradesi olduğunun 
gözlemlendiğini söyledi. Yaltı 
şöyle devam etti: “Türkiye’de 
yeni bir rejim inşa ediliyor diye-
biliriz. Bizi yeni bir rejimin inşa-

sına alıştırıyorlar. Hayatın her 
alanında mevcut siyasal iktidar, 
cumhuriyet karşıtlığını cumhu-
riyetin kuruluş yıllarından daha 
da eskiye, bir bakıma devrim sa-
yılan 1908 anayasa değişiklikle-
rine kadar götürerek günümüzde 
bir nevi o dönemle hesaplaşmayı 
izliyoruz”. 

Başkanlık sisteminin ‘her şey 
daha iyi olacak’ iddiasıyla pa-
zarlanmaya çalışıldığını belir-
ten Başar Yaltı, “Ben başkanlığın 
bir Hilafet arayışı olduğunu he-
men her yerde dile getiriyorum. 
Siyasal iktidar hiçbir şeyi gizle-
miyor, birazcık anlama çabası 
göstermemizi bekliyorlar. Son 
yıllarda cumhuriyet devrimleri 
özelliklerini yitirmeye başladı, 
özellikle laiklik darbe üstüne 
darbe alıyor” dedi. 

Panelde ilk sözü İstanbul Baro-
su Başkanı ve Galatasaray Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Av. Doç. Dr. Ümit 
Kocasakal aldı. 

Anayasa konusunun siyasetle 
çok yakın bir ilgisi bulundu-
ğunu, bu yüzden yoğun olarak 
siyasete de girmek gerektiğini 
belirten Kocasakal, “Emperya-
lizmi anlamadan bence bugün-

PARLAMENTER SİSTEM, 
ANAYASALARIMIZ VE  
BAŞKANLIK SİSTEMİ
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kü yeni anayasa talebini anlaya-
bilmek çok mümkün değil. Sevr 
Anlaşmasının üçüncü kısmı –ki 
başlığı Kürdistan’dır- 64. Mad-
desi okunduğu zaman, yeni ana-
yasa talebinin nedenini ya da 
nedenlerinden birisini anlamak 
mümkündür. Wilson Prensiple-
rinde de aynı iddialar sıralan-
maktadır. 9 Şubat 2016 tarihli 
gazetelerde yer alan Diyarba-
kır’da toplantı yapan 7 Kürt ör-
gütünün sonuç bildirgesinde de 
Kürdistan’ın geleceğine ilişkin 
yeni anayasa çalışmalarına atıf-
ta bulunuluyor” dedi.

Yeni anayasanın bugüne kadar 
nesnel bir ihtiyaç olduğunu he-
nüz duymadıklarını kaydeden 
Ümit Kocasakal şöyle konuştu: 
“Kendi siyasi ihtiyaçlarınız ge-
rektiriyor diye yeni bir anayasa 
yapamazsınız. Anayasa bir dev-
letin doğum belgesidir. Yeni bir 
anayasa, yeni bir devlet kuru-
luyorsa, rejim değişikliği gere-
kiyorsa yapılır. Örneğin Sovyet 
Rusya’da yeni bir devlet kurul-
madı, ancak rejim değişikliği 
için yeni anayasa yapıldı. Türki-
ye’nin bugün sorunu bir anayasa 
sorunu değil, var olan anaya-
saya uymama sorunudur. Yeni 
anayasa ya da başkanlık sistemi 

toplumsal ve nesnel bir talep 
olmayıp emperyalizmin dayat-
masıyla 1923 Atatürk Cumhuri-
yetini, rejimi değiştirmek teşeb-
büsüyle otoriter bir tek adamlık 
sisteminin, ülkenin üniter yapı-
sının ortadan kaldırılmasının 
hukuksal kılıfını yaratma gayre-
tinden ibarettir”. 

Galatasaray Üniversitesi Huku-
ku Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Yüzbaşıoğlu konuşma-
sını yeni anayasa yapılabilir mi? 
Anayasanın değişmez hükümle-
ri ne anlama gelir, başkanlık sis-
temi Türkiye’de neden olamaz 
konuları üzerinde oturttu. 

Bizim ‘Yeni anayasa yapılamaz’, 
‘Anayasanın değiştirilemez hü-
kümlerinin içi boşaltılamaz’ 
sözlerimizin dünyada bir kar-
şılığı var mı? Diye soran Yüz-
başıoğlu, “Sonbaharda baskın 
seçimle siyasal iktidar 400 mil-
letvekili değil, 550 milletvekili 
de kazansa yeni anayasa yapa-
maz. Eğer bir hukuk devletinden 
söz ediyorsak, hukuk kuralların-
dan, hukuk yemininden söz edi-
yor isek bu sorunun cevabı daha 
baştan ‘HAYIR’dır” dedi.

Yeni anayasa istemiyle laiklik 
ilkesini olabildiğince sulandır-
mak, başkanlık sistemine geç-
mek ve Kürt sorununun çözü-
müne ucundan bucağından bir 
katkı sağlamanın öngörüldüğü-
nü belirten Necmi Yüzbaşıoğlu,  
oysa mevcut anayasayla siyasi 
özerkliğin mümkün olmadığını,  
üniter yapının değiştirilemeye-
ceğini, ilk dört madde değişti-
rilmeden bunların yapılamaya-
cağını hatırlattı. 

Anayasalar devleti kuran, siya-
sal iktidarın oluşumunu ve onu 
sınırlayan belgeler olduğunu 
kaydeden Yüzbaşıoğlu şunla-
rı söyledi: “Her siyasal iktidar 
işine gelmeyen bir anayasayla 
karşılaştığında ‘milletimiz yeni 
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bir anayasa istiyor’ diye yola 
çıkarsa, o zaman bu anayasa-
yı baştan reddetmek demektir. 
Dünyada böyle bir uygulama 
yok. Daha özgürlükçü, daha de-
mokrat, daha güçlü hükümet 
ve yetkili cumhurbaşkanı olsun 
diye yeni anayasa yapılmaz. 
Dünyada böyle bir örnek yok. 
1982 anayasası askeri idare za-
manında yapılmıştır ama bunu 
hala böyle kabul etmek başlı 
başına yanlıştır. Darbe anaya-
sasının pek çok maddesi 1995, 
2001, 2014’de değiştirilmiş, çok 
güzel hükümler konulmuştur. 
Özgürlükler açısından Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesine ya-
kın çizgiye gelmiştir bu anayasa. 
Ufukta daha özgürlükçü, daha 
demokratik bir anayasa istiyo-
ruz talebinin içini dolduran eli-
mizde bir veri yok”. Yüzbaşıoğlu, 
anayasanın değişmez hükümle-
rine ilişkin dünyadan örnekler 
verdi ve yeni anayasanın ancak 
bir Kurucu Meclis eliyle yapı-
labileceğini vurguladı. Yüzba-
şıoğlu başkanlık sistemine iliş-
kin de dünyadan örnekler verdi 
ve Türkiye’de neden başkanlık 
sisteminin uygulanamayacağını 
anlattı.

Panelin son konuşmacısı Ana-
yasa Hukukçusu Prof. Dr. Erdo-
ğanTeziç, 2007’nin tarihimizde 
bir dönüm noktası olduğunu, 
Türkiye’de 367’ye inat 7 yıl 
sonra seçilecek cumhurbaşkanı 
için anayasa değişikliği yapıldı-
ğını söyledi. Teziç bu görüşünü 
şöyle açtı: “367 şunun için vardı: 
cumhurbaşkanı seçiyorsunuz, 
parlamentonun toplantı sayısı 
ile karar sayısını ayıramadan bir 
tartışma ortamına girdik. Top-
lantı sayısı daima 367’dir. Üçte 
iki çoğunluk. Çünkü seçilen 
cumhurbaşkanıdır. Rastgele bir 
üye seçilmiyor. Cumhurbaşkanı 
seçilemiyor diye halk oylama-
sına gidildi. O arada Abdullah 

Gül 367 oy sağlanarak parla-
mento içinden seçildi. Aynı halk 
oylamasıyla yargı bağımsızlığını 
kaybettik. Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun Başkanı Ada-
let Bakanıdır. Bitti. Yargı bağım-
sızlığına elveda. ‘Yetmez ama 
evet’ diyenlerin sayesinde yargı 
bağımsızlığı uçtu gitti. HSYK’ya 
yeni yetkiler tanındı. Bugün 
hâkimlerin teminatı savcıların 
teminatına indirgenmiş durum-
dadır”. 

Yasama dokunulmazlıklarıyla 
ilgili anayasa değişikliğine deği-
nen Erdoğan Teziç, şunları söy-
ledi: “Cumhurbaşkanı değişik-
liği imzalamak için on beş gün 
bekledi ve son anda imzaladı. O 
arada ne oldu? HSYK’ya 4000 ile 
5000 arası hâkim atandı. Niye? 
Dokunulmazlıklar kaldırıldı ya, 
bunları benim atadığım yargıç-
lar yargılayacak havasındaki 
bir iktidar çoğunluğu hâkim 
atamalarını gerçekleştirdi. Ya-
sama dokunulmazlığı daha çok 
muhalefeti korumak amacıyla 
getirilmiş bir mekanizmadır. Do-
kunulmazlıkların kaldırılması 
yanlıştı, geçici olması daha bü-
yük bir yanlıştı. Devletin bekası 
ne yasamada ne de yürütmede-
dir. Devletin bekası yargıdadır”. 

“Yeni Anayasada sözüm ona Ata-
türk milliyetçiliği gibi bir ideolo-
ji olmayacakmış” diyen Teziç, 
“Atatürk milliyetçiliğini bizim 
Anayasa Mahkememiz, ortak ya-
şam olarak tanımlıyor. Atatürk 
milliyetçiliği bir ırki söylem ya 
da Türk vurgusu yapan bir ifade 
biçimi değildir, burada kaste-
dilen milli devletin temel ilkesi 
olan ortak yaşamadır” dedi. 

Prof. Dr. Erdoğan Teziç konuş-
masını şöyle tamamladı: “Bi-
zim bugün rejim arayışımız, bir 
kişiye olanak tanımaktan baş-
ka bir amaç gütmemektedir. Şu 
anda anayasasız bir sürecin içi-
ne girildi. Daha önce 61 ve 82 
anayasaları yapılırken anayasa 
her hangi bir kanun seviyesine 
indirgendi. Oysa katı bir ana-
yasanın olduğu yerde anayasa 
değişikliği yapamazsınız. Bugün 
yürürlükte olan bir anayasa var 
ve bu anayasa katı bir anayasa-
dır. Bizim anayasamızda ancak 
kısmi değişiklik öngörülmek-
tedir. Bütünüyle bir değişiklik 
yetkisi vermiyor. O nedenle yeni 
bir anayasa yapmak bugün hu-
kuken mümkün değil”.
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İstanbul Barosu, 26 Mayıs 
2016 günü, TBMM “Baş-
ta Cinsel İstismar olmak 
Üzere Çocuklara Yönelik 

Her Türlü İstismar olayları-
nın Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belir-
lenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komis-
yonu” toplantısına, görüş ve 
önerilerini sunmak üzere da-
vet edildi. 

AKP, CHP, HDP ve MHP millet-
vekillerinden oluşan komis-
yon toplantısına, İstanbul Ba-
rosu Çocuk Hakları Merkezi’ni 
temsilen, Merkez Genel Sekre-
teri Avukat Selmin Cansu De-
mir katıldı. 

Avukat Selmin Cansu Demir, 
yaptığı sunumda, çocuklara 
karşı işlenen suçlarla mücade-
lede TCK ve CMK’da yer alan 
düzenlemeler; faillere uygula-
nan yaptırımlar ve yaptırım-
ların infazı; Çocuk Koruma 
Kanunu ve 6284 Sayılı Kanun 
uyarınca çocukların korunma-
ları hakkında bilgi vererek, bu 
hususlardaki tespit ve öneri-
lere değindi. İstanbul Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi’nin 
müdahil ya da gözlemci olarak 
takip ettiği dosyalardan da ör-
nekler verdi.

Avukatlar olarak çocukların 
adli süreçte yaşadığı mağdu-
riyetlere bizzat tanıklık ettik-
lerini ancak yargıya yansıyan 
pek çok vakıanın göz göre göre 
yaşandığını fark ettiklerini, bu 
nedenle de önleyici politikala-
ra özel önem verilmesi gerek-
tiğini ifade eden Demir, sadece 
faillerin cezalandırılmasına 
yönelik çalışmaların indirge-
meci olacağını ve çocukların 
gerçek sorunlarını çözmeye-
ceğini belirtti.

Demir,  çocuklara karşı işlenen 
cinsel suçlarda Avrupa Konse-
yi Çocukların Cinsel Sömürü 
ve İstismara Karşı Korunması 
Sözleşmesi’nin dikkate alı-
narak TCK’da düzenlemeler 
yapılması gerektiğine, son dö-
nemde cinsel istismar mağdu-
ru çocukların evlendirilmesi 
halinde cezanın erteleneceği-
ne ilişkin tartışmaların çocuk-
ları korumaktan uzak olacağı-
na, yetişkin faillerin böyle bir 
düzenlemeden faydalanmak 
için mağdurlar üzerinde baskı 
kurabileceklerine ve çocukları 
korumak için getirilecek dü-
zenlemelerin evlilik eksenin-
de tartışılmaması gerektiğine 
dikkat çekti.

Çocuklar ile ilgili dosyalarda, 
uzmanlaşmış meslek eleman-
larının, hâkim, savcı, avukat-
ların taraf olmasının önemini 
belirten Demir, çocukların 
ikincil mağduriyetlerinin oluş-

maması için yapılması gere-
ken düzenlemeler hakkında 
bilgi verdi; infaz hukuku dü-
zenlemelerinin ötesinde, Ço-
cuk Koruma Kanunu ve 6284 
Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesi’ne Dair Kanun’da yer 
alan düzenlemelerin önemli 
olduğunu ancak uygulamada 
ihbar, gizlilik, tedbirlerin alı-
nış süreci ve takiplerine özel 
önem gösterilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Aynı gün, Uluslararası Çocuk 
Merkezinden İnsan Hakları 
ve Çocuk Hakları Sorumlusu 
Âdem Arkadaş Thiebert, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı uzmanları ve ASPB Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü’nden Daire Başkanı Hacer 
Başar da çocuk istismarına 
ilişkin sunum yaptı.

İstanbul Barosu Çocuk Hakla-
rı Merkezi ayrıntılı raporunu 
Haziran ayı içerisinde TBMM 
Başta Cinsel İstismar Olmak 
Üzere Çocuklara Yönelik Her 
Türlü İstismar Olaylarının 
Araştırılarak Alınması Gere-
ken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araş-
tırması Komisyonu’na suna-
cak. 

TBMM’DE ÇOCUK İSTİSMARINA 
İLİŞKİN SUNUM YAPILDI
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İstanbul Barosu Enerji Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
‘Enerji Piyasalarında Son 
düzenlemeler Çerçevesinde 
Üretici ve Tüketici Sorunları’ 
konulu panel dizisinin dördün-
cüsü, 4 Mayıs 2016 Çarşamba 
günü saat 14.00’da İstanbul 
Adalet Sarayı Seminer Salonun-
da yapıldı. 

İstanbul Barosu Enerji Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Aslı Ay-
dınöz, açılışta yaptığı sunumda 
bu panel dizisini ne amaçla dü-
zenlediklerini anlattı ve ilk üç 
panelde ele alınan konular hak-
kında bilgi verdi. 

Açılış konuşması yapan İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Sevgi Barutçu, temel 
ihtiyaç maddeleri ilaç gibi, gıda 
gibi enerjinin de modern dün-
yanın bir vazgeçilmezi olarak 
niteledi. 

Enerjinin hayatın her alanında 
kullanıldığını belirten Barutçu, 
bu kadar önemli bir vazgeçil-
mezin doğaya zarar vermeden 
nasıl üretileceğinin önem ta-
şıdığını bildirdi. Yenilenebilir 
enerji konusunda Türkiye’nin 

şanslı bir ülke olduğunu vurgu-
layan Barutçu,  enerji politika-
larının bu doğrultuda uygulan-
ması gerektiğinin altını çizdi. 

Küreselleşmenin oluşmasıyla 
Türkiye’de de yapılan özelleş-
tirmeler sonucu özel sektör 
hem üretim hem dağıtım aşa-
masında devletin yanı sıra bu 
hizmeti sunmaya başladığını 
hatırlatan Sevgi Barutçu,  bir 
kamu hizmeti olduğu için özel-
leştirilse bile devletin bunlar 
üzerinde bir denetim hakkı 
bulunduğunu bildirdi. Barutçu, 
enerji hukuku mevzuatının çok 
çeşitlilik gösterdiğini ve mevzu-
ata pek çok yeni kavramın ek-
lendiğini söyledi. 

Hukukta da branşlara ayrılma-
nın artık kaçınılmaz olduğunu 
kaydeden Barutçu, enerji huku-
kunun bakir bir alan olduğunu 
ve meslektaşlarımızın ve özel-

ENERJİ PİYASALARINDA ÜRETİCİ 
VE TÜKETİCİ SORUNLARI IV
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likle genç avukatların bu alana 
ilgi göstereceklerine inandığını 
sözlerine ekledi. 

Paneli İstanbul Barosu Enerji 
Hukuku Komisyonu Yürütme 
Kurulu Üyesi Av. Mukadder 
usanmaz yönetti.

İstanbul Barosu Enerji Hukuku 
Komisyonu Genel Sekreteri ve 
İstanbul Barosu Tüketici Hakla-
rı ve Rekabet Hukuku Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Fer-
man Kaya, enerji piyasasının 
çok büyük bir alan olduğunu, 
bu alana tüketici mevzuatı da 

eklendiğinde devasa bir alanla 
karşı karşıya kalındığını, bun-
lara ikinci mevzuatı, Yargıtay 
kararlarını ve ilgili kuruluşların 
aldıkları kararları da eklemek 
gerektiğini söyledi. 

Sunumunu 8 başlık altında ger-
çekleştireceğini belirten Kaya, 
bunları şöyle sıraladı: Enerji so-
rununda tüketici hakları deni-
lince ne anlamalıyız… Tüketici 
ile ilgili temel kavramlar… Hak-
sız şartlar… Ayıplı mal… Ayıp-
lı mal karşısında tüketicinin 
hakları… Kayıp-kaçak sorunu… 
Tüketicinin hak arama yolları… 

Konuya ilişkin Yargıtay kararla-
rı… 

Kaya sunumunda, satır başları 
olarak verdiği konuları ayrıntılı 
olarak anlattı ve örnekler verdi. 

İstanbul Barosu Enerji Huku-
ku Komisyonu Yürütme Kurulu 
Üyesi Av. Feridun İzgi, kavram 
kargaşası yüzünden kurumlar 
arasında çelişkiler yaşandığını 
söyledi. 

 Elektrik üretiminde dört sevi-
ye bulunduğunu kaydeden İzgi, 
bunlardan birincisinin elektrik 
üretimi olduğunu, elektriğin bi-
rincil kaynak olan hidrolik, kim-
yasal ya da ısı enerjisine ihtiyaç 
bulunduğunu çünkü elektriğin 
bir şeyi dönüştürüp üretilebil-
diğini bildirdi. 

Diğer seviyeleri iletim, dağıtım 
ve tedarik olarak niteleyen İzgi, 
bu seviyelere ilişkin mevzu-
at çerçevesinde işleyişi anlattı 
ve üretici ve tüketici açısından 
beklentilere ilişkin ayrıntılı 
açıklamalar yaptı. 

Sunumların tamamlanmasın-
dan sonra soru-cevap bölümü 
uygulandı. 
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İstanbul Barosu Hukuk 
Felsefesi ve Sosyolojisi 
Komisyonunca 11 Mayıs 
2016 Çarşamba günü Saat 

18.00’da Baro Kültür Merkezin-
de ‘Etnosentrizm, Oryantalizm 
ve Medeniyetler Çatışması’ ko-
nulu bir toplantı düzenlendi. 

Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Mehmet Durakoğ-
lu, hukuk felsefesini hukukçu-
luğun amentüsü olarak niteledi.  
Bir kısım meslektaşların yoğun 
temel sorunlar yaşarken sorun-
ların hukuk felsefesiyle aşıla-
mayacağı düşüncesinde olduk-
larını belirten Durakoğlu, “Ben 
tam tersini düşünüyorum, belki 
hukuk felsefesinde gelişkinlik 

gösterebilsek, belki de bu sorun-
ları da yaşamayacağız” dedi. 

Baro yönetimi olarak hukuk 
felsefesi ve sosyolojisi arkivi ve 
bu çerçevede yayınlanan eser-
lerin önemli ölçüde destekçisi 
olduklarını kaydeden Mehmet 
Durakoğlu, bugünkü toplantı-
nın önemine değinerek şöyle 
konuştu:  “Etnosetnrizm, içinde 
bulunduğumuz zaman dilimin-
de kendimiz ve ülkemiz açısın-
dan baktığımızda en çok tar-
tışmamız gereken bir konudur. 
Siyaset çok geniş ölçüde etnisi-
teden etkilenir hale geldi. Siya-
seti belirleyen bir unsur olmaya 
dönüştü. Bu düşünce tarzları 
siyasetin ideolojik ölçüde yapıl-
masını çok geniş ölçüde kısıtlar, 

ortadan kaldırır hale dönüştü. 
Bunun bir de terör boyutunu 
yaşadığınız zaman, demokra-
tik siyasetin mecralarının dışı-
na çıkılarak sonuç alınmasını 
mümkün kılabilecek olguların 
dünyada yaşanır hale gelmiş 
olması da çok önemli bizi etki-
leyen bir değişme olarak ortaya 
çıktı. Bu olgunun oryantalizmle 
değerlendirilmesi de çok önemli, 
çünkü bu tür değerlendirmele-
rin hayat bulduğu alanlar doğu 
toplumlarının var olduğu alan-
lar olarak ortaya çıkmaya baş-
ladı. Bu etnisiteye dayalı siyaset 
anlayışlarının doğu ülkelerinde 
şekillendiğini görmek mümkün 
ama batıda da artık günümüzde 
bu tür siyasal oluşumların varlı-
ğı da başka sorunlar oluşturma-
ya başladı”. 

İstanbul Barosu Hukuk Felse-
fesi ve Sosyolojisi Komisyonu 
Başkanı Av. Muazzez Çörte-
lek’in yönettiği toplantıda, Ga-
latasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
ulvi Türkbağ, ‘Etnosentrizm, 
Oryantalizm ve Medeniyetler 
Çatışması’ konulu bir konferans 
verdi. 

Türkbağ konferansında, me-
deniyet, kültür, ahlaki yargı, 
ön yargıların klişeleşmesi, ırk 
merkezciliği, modern felsefenin 
başlaması, Kant’ist felsefe, in-
san hakları, yaratıcılık ve duy-
gudaşlık gibi kavramları hukuk 
felsefesi açısından ele aldı. 

ETNOSENTRİZM, ORYANTALİZM 
VE MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
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İhtiyaçların evrensel, gideril-
mesi mecburi ama bunun nasıl 
olacağı bir ölçüde coğrafyaya ya 
da o halka bağlı olduğunu belir-
ten Türkbağ, burada ihtiyaç gi-
derimlerinin çeşitlendiğini, bu 
durumda kültür farklılıklarının 
ortaya çıktığını söyledi. 

Medeniyet denilen şeyin aslın-
da bir kültüre dayalı olduğunu, 
bunun doğruları, yanlışları bu-
lunduğunu kaydeden Türkbağ,  
“Bu doğrular ve yanlışlar birbir-
leriyle çatışabilir. Kültürde bir 
doğru kendi zamanı ve zeminiy-
le sınırlı olabilir” dedi. 

Kültür, ahlaki yargı, önyargı-
lar,  önyargıların klişeleşmesi, 
Irk merkezciliği, Etnosentrizm, 
yararcılık,  kavramlarını felsefi 
açıdan örnekler vererek değer-
lendiren Prof. Dr. Ahmet Ulvi 
Türkbağ, modern felsefenin ilk 
temsilcisi Kant’ın temel düşün-
celeri üzerinde durdu ve insan 
haklarının temelinin Kant’ist 
felsefeye dayandığını belirtti. 

İnsan haklarının kaynağını 
‘his ortaklığı’ olarak niteleyen 
Türkbağ,  insan ve hayvan hak-
ları evrensel kuramının temeli-
nin duygudaşlığa dayandığını, 
duygudaşlığın sağlanması için 
karşı tarafın acıları görmesi ge-
rektiğini anlattı.  

Evrenselliğin ta Robenson’dan 
bugüne kadar teorik olarak ke-

sinlikle var olduğunu belirten 
ve ‘birey tarih dışıysa evrensel-
dir, bunda hiç tereddüt yok’ di-
yen Türkbağ, bu evrenselliğin 
realite haline gelmesi için ba-
tının diğer insanlarla empati 
yapması gerektiğini vurguladı. 

Türkbağ, konferansın sonunda 
kendisine yöneltilen soruları 
yanıtladı.  
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İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezince düzenlenen ‘Spor-
da Çocuk İstismarı ve Koruma’ 
konulu panel, 13 Mayıs 2016 
Cuma günü saat 15.00’da İstan-
bul Adalet Sarayı Konferans Sa-
lonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan, Çocuk hakları Merke-
zinin mağdur çocuklar, suçlu 
çocuklar, kısacası çocuklarla 
ilgili hemen her konuda çok 
önemli ve çok ciddi çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. 

Kamuoyuna mal olmuş önemli 
davaların da takip edildiğini be-
lirten Tuskan, son olarak çocuk 
hakları ile ilgili çok önemli bir 
kitap hazırladığını ve kitabın 
23 Nisan hediyesi olarak devle-
tin her aşamadaki mercilerine, 
yasama organına, bakanlıklara, 
savcılıklara ve çocuk sorunla-
rıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 

SPORDA ÇOCUK İSTİSMARI  
VE KORUMA

gönderildiğini bildirdi. Tuskan, 
bu başarılı çalışmalarından 
ötürü Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanına, Yürütme Kurulu ve 
üyelerine teşekkür ederek kut-
ladığını kaydetti. 

Bir süre önce karara bağlanan 
Vakıfla ilgili davada da sosyal 
hizmetlere, spor okullarına 
emanet edilen çocukların her 
türlü istismara açık olduğunun 
görüldüğüne işaret eden Ayde-
niz Tuskan, “Her kurumda bun-
ların yaşandığını biliyoruz. Bun-
ların bazıları bir şekilde ortaya 
çıkıyor, ama bazıları da kamufle 
oluyor” dedi. 

Çocuk Hakları Merkezi Başkanı 
Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu da 
çocuk istismarı ve sporun hiç-
bir zaman yan yana gelmemesi 
gereken kelimeler olduğunu 
dile getirdi. 

Çocukların toplumsal, bilimsel, 
zihinsel ve ahlaki açıdan gelişe-

bilmeleri için sporun çok önem-
li bir olgu olduğunun altını çi-
zen Topuzoğlu, bu alanda da 
her alanda olduğu gibi çocuğun 
korunması gerektiğini söyledi. 
Çocukların gelişmesi ve çocuk 
haklarının, uluslararası sözleş-
meler ve iç hukukumuzda gü-
vence altında bulunduğunu be-
lirten Topuzoğlu, “Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Sözleşme-
sinde, Sosyal ve kültürel haklar 
başlığı altında çocukların spor 
hakkı, sözleşmeyi imzalayan 
taraf devletlerin hiçbir ayrım-
cılığa taraf olmaksızın, öncelikle 
çocuk yararı gözetilerek, çocuk-
ların da görüşleri alınarak bu 
haktan yararlanmalarını sağla-
malıdırlar” dedi. Topuzoğlu, Ço-
cuklarla ilgili alanda çalışan, gö-
rev alan kişilerin bu konularda 
önce çalışmaya istekli olması, 
ondan sonra da eğitimli olma-
larının şart olduğunu sözlerine 
ekledi. 
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Paneli Çocuk hakları Merke-
zi Genel sekreteri Av. Selmin 
Cansu Demir yönetti. 

İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi Üyesi Av. Mert Yaşar, 
12 yıl lisanslı spor yaptığını ve 
sporda çocuk istismarının mağ-
durlarından biri olduğunu, hem 
duygusal hem de fiziksel şidde-
te maruz kaldığını, takım arka-
daşları ve rakip arkadaşlarının 
da mağdur olduğunu, tacize uğ-
rayanların bulunduğunu anlat-
tı. Yaşar, “ Biz bunları çok yakın-
dan yaşadık. Ama maalesef yö-
neticilerimiz ve antrenörlerimiz 
bunları sakladılar” dedi. Mert 
Yaşar konuşmasında duygusal, 
fiziksel şiddet, ihmal ve ekono-
mik istismar konuları üzerinde 
durdu. 

Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ayşe Rodop-
man Arman, Uluslararası söz-
leşmeler ve iç hukukumuzda 
18 yaşın altını çocuk saydığını, 
sporda da çocuğun bakımı ve 
gelişmesinin önemli olduğu-
nu söyledi. Yasal mevzuatlarda 
Çocukların haklarının korun-
ması esas olduğu gibi onların 
büyümelerine ve gelişmelerine 
de özen gösterilmesi gerekti-
ğini belirten Arman, “Çocukla-
rın dinlenme, sanata ve kültüre 

ilişkin katılımlardan azami isti-
fade etmeleri istenir. Yetişkinle-
rin onları koruma yükümlülüğü 
vardır. Spor, uygun ortam ha-
zırlandığında çocukların rahat-
ça gelişebileceği ve kendilerini 
ifade edebilecekleri bir alandır” 
dedi. Çocukların hem beyinleri 
hem vücutlarının bilgiden ziya-
de deneyimle geliştiğine dikkat 
çeken Arman, spor alanlarının 
hem fiziksel, hem ruhsal olarak 
çocuğun kendini geliştirebildi-
ği en sağlıklı bir alan olduğunu 
belirtti ve  “Çocuklar sporda eği-
timciyle, yetiştiren kişiyle temas 
halindedir, o nedenle eğitici kişi-

lerin iyi donanımlı ve deneyimli 
olması gerekir” dedi. 

Arel Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Burak otyakmaz da 
konuşmasında sporda çocuk 
koruma ile ilgili psikolojik açı-
dan bilgiler vermeye çalışaca-
ğını, İstismarın neler olduğunu, 
spor ortamında bunların nasıl 
gerçekleştiğini anlatacağını 
söyledi. Türkiye’de çocuk spo-
ru konusunda doğru yaklaşım-
ların olmadığını düşündüğünü 
belirten Otyakmaz, ülkemizde 
çocukların sporda istismarına 
ilişkin çok araştırmanın bu-
lunmadığını,  istismar olarak 
tanımlanabilecek şiddetle ilgili 
araştırmaların bulunduğunu 
bildirdi.  2010 yılında yapılan 
bir araştırmada çocukların en 
çok antrenörleri, arkadaşları 
ve aileleri tarafından şiddete 
maruz kaldıklarını belirlendiği-
ni hatırlatan Otyakmaz,  takım 
sporu yapanların bireysel spor 
yapanlardan daha fazla şiddete 
maruz kaldığının görüldüğünü 
anlattı. 

Sunumların tamamlanmasın-
dan sonra soru-cevap bölümü-
ne geçildi. 
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İstanbul Barosu Bakırköy 
Bölge Temsilciliğince dü-
zenlenen ‘Hukuk Muhake-
meleri Kanununda İstinaf 

Yargılaması’ konulu panel 7 
Mayıs 2016 cumartesi günü Ba-
kırköy Adalet Sarayı Konferans 
Salonunda yapıldı. 

Açılışta konuşan İstanbul Baro-
su Genel Sekreteri Av. Hüseyin 
Özbek, Bölge Adliye Mahkeme-
lerinin yeniden güncel bir konu 
olarak karşımıza çıktığını, alt 
yapı eksiklerinin giderildiğini 
ve uygulamanın artık başlaya-
cağını söyledi. 

Geçmişte bazı temel yasa de-
ğişikliklerinde olduğunu gibi 
mümkün olduğu kadar çok 
meslektaşımıza ulaşabilmek 
adına büyük adliyelerin kon-
ferans salonlarında paneller 
düzenlendiğini hatırlatan Öz-

bek, bu kez de istinaf mevzu-
atını tanımak amacıyla aynı 
yöntemle toplantılar düzenle-
meye devam ettiklerini bildirdi. 
Konferans salonlarını bu iş için 
tahsis eden Başsavcılıklara ve 
Adalet Komisyonu Başkanları-
na teşekkür eden Özbek, yakın 
bir gelecekte Beyoğlu İstiklal 
Caddesinde inşaatı devam eden 

Baro Merkez binasının teknik 
olanakları yüksek konferans 
salonlarında bu tür toplantıları 
yapma olanağına kavuşma müj-
desini verdi. 

Paneli İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Sevgi Barut-
çu, yönetti. Bu toplantıda hukuk 
muhakemeleri açısından istinaf 
konusunun ele alınacağını, bir 
başka toplantıda da ceza mu-
hakemesi açısından konunun 
incleneceğini söyledi. Barutçu, 
“Daha önce de böyle bir süreç ya-
şamıştık. Bazı temel yasalarda 
yapılan değişiklikleri öğrenmek 
için öğrenci olmuştuk, istinafla 
birlikte öğrenciliğimiz devam 
ediyor” dedi.  İstinaf konusunun 
1990’larda ele alındığını, 2004 
yılında kanununun çıktığını be-
lirten Barutçu, yasanın çeşitli 
nedenlerle uygulamaya geçiri-
lemediğini, bir aksilik olmaz-
sa 20 Temmuz 2016’da İstinaf 
Mahkemelerinin çalışmaya baş-
layacağını bildirdi. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hakan Pekcanıtez, son za-
manlarda Türkiye’nin sürekli 
kanun yapar hale geldiğini, bu 
alanda Avrupa ülkelerini kıs-
kandıracak bir düzeye ulaşıldı-
ğını, ancak hukukta çok kanun 
çıkarmak değil, çıkan kanunları 
uygulamanın daha önemli ol-
duğunu, çünkü kanunları uy-
gulamakla hukuk devleti olun-
duğunu vurguladı. Pekcanıtez, 
“Kanun çıkarmak en kolay yol-

HUKUK MUHAKEMELERİ 
KANUNUNDA İSTİNAF 

YARGILAMASI
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lardan bir tanesi. Sistem değiş-
mediği sürece daha çok kanun 
yapılır, yürürlüğe girmeden çok 
değişiklikler yapılır, bunlara ta-
nık olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

İstinafın Arapça bir kelime ol-
duğunu, köküne bakıldığında 
‘yenide ele almak’ anlamına 
geldiğini belirten Pekcanıtez, 
şöyle konuştu: “Bu açıdan bakıl-
dığında istinaf tamamen temyiz-
den farklı bir kanun yolu sistemi. 
Bugüne kadar yaşamadığımız 
bir kanun yolu sistemi içersinde 
yer alacağız ve onun uygula-

masına tanık olacağız. Önce ilk 
derece mahkemelerince verilen 
kararlara karşı istinafa başvu-
racağız, daha sonra verilen ka-
rarlara karşı da temyiz yoluna 
başvurma söz konusu olacak. 
Böylece üç dereceli bir yargı sis-
temine sahip olacağız. Bu üç de-
receli yargı yolu bugünkünden 
çok daha isabetli bir yargı sis-
temi olarak karşımıza çıkacak. 
İstinafın çalışmaya başlamasıy-
la sadece bize özgü olan ‘karar 
düzeltme’ sistemi bizim hukuku-
muzdan çıkacak”.  

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Güray Erdönmez, İstinaf 
kanun yolunun ilk derece mah-
kemelerinden pek farklı gözük-
mediğini, benzer bir sistemle 
yargılama yapılacağını söyledi. 
İstinaftaki aşamaları da, dilek-
çe verilmesi, ön inceleme, sözlü 
yargılama ve hüküm olarak sı-
ralayan Erdönmez, bunun ko-
nuya yaklaşmak açısından biraz 
teşvik edici bir unsur olabile-
ceğini ancak işin aslının pek de 
öyle olmadığını söyledi. 

Erdönmez sunumunda, İstinaf 
kanun yolunda bizi neler bekli-
yor, ne gibi sınırlamalar söz ko-
nusu ve nelere dikkat edilmesi 
gerekiyor, pratik hayatta ne gibi 
sorunlarla karşılaşılabilir, mah-
keme uygulamasıyla ilgili ne 
çözümler üretilebilir ve benzeri 
konular hakkında ayrıntılı açık-
lamalar yaptı. 

Konuşmacıların sunumlarının 
tamamlanmasından sonra so-
ru-cevap bölümüne geçildi. 
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İstanbul Barosu Avukat Hak-
ları Merkezince düzenlenen 
‘Hukuk ve Ceza Yargılama-

sında İstinaf’ konulu panel, 27 
Mayıs 2016 Cuma günü saat 
14.00’da İstanbul Adalet Sarayı 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Mehmet Durakoğlu, is-
tinafların açılmasıyla başlayan 
süreçte çok ciddi bir bilgi ih-
tiyacının oluştuğunu, İstanbul 
Barosunun bu konuda bilgilen-
dirme panelleri düzenlediğini 
ve daha önce istinaf konusunda 
7 panel düzenlendiğini söyledi. 

Bütün meslektaşları bilgilen-
dirmek amacını taşıyan panel-
lerin baronun internet sitesinde 
yayına başlayan Barovizyon’da 
yayınının devam ettiğini belir-
ten Durakoğlu, istinafla yeni bir 
kanun yolunun ortaya çıktığını 
ve bu konuda nasıl davranmak 

gerektiğinin herkes tarafından 
değerlendirilmesi gerektiğini 
bildirdi. 

İstinafları başka ülkelerde de 
bulunduğunu ve tartışıldığını 
belirten Durakoğlu şöyle ko-
nuştu: “İstinaf uygulamalarının 
başarılı olduğu yerler var, başa-
rılı olmadığı iddia edilen yerler 
var. İstinafa devam edip etmeme 
tartışmaların yapıldığı yerler 
var. Adalete erişim açısından 
yapılan çok ciddi tartışmalar 
var. Hepsinin ötesinde belki de, 
Türkiye’de pahalı olduğu söyle-
nen adalete erişim kavramının 
-buna ben de katılıyorum- bir 
ölçüde daha pahalılaşabileceği 
konusunda yeni bir tartışmanın 
da içersine girmeye başlayaca-
ğız.  Bu hangi sonuçları doğura-
cak ya da yararlar sağlayacak, 
bunları da zaman içersinde tes-
pit edip göreceğiz”.

Açılış konuşmasından sonra pa-
nelin ilk oturumuna geçildi. İlk 

HUKUK VE CEZA 
YARGILAMASINDA İSTİNAF

oturumu, Avukat Hakları Mer-
kezi Genel Sekreteri Av. volkan 
Bahadır yönetti. Bu oturumda, 
Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Evren Kılıçoğlu, ‘Hu-
kuk Yargılamasında İstinaf’ ko-
nusunu ele aldı.

Panelin ikinci oturumunu Avu-
kat hakları Merkezi Üyesi Av. 
Müşir Deliduman yönetti. Bu 
oturumda konuşan Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Emin Alşahin, ‘Ceza 
Yargılamasında İstinaf’ konusu 
üzerinde durdu. 
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İstanbul Barosu Banka ve 
Finans Hukuku Komisyo-
nunca düzenlenen ‘Finan-
sal Enstrümanlar’ konulu 

panel, 7 Mayıs 20016 Cumar-
tesi günü saat 9.30’da İstanbul 
Adalet Sarayı Seminer Salonun-
da yapıldı. 

Açılışta konuşan İstanbul Baro-
su Banka ve Finans Hukuku Ko-
misyonu Başkanı Av. Ece Ildır 
ve Başkan Yardımcısı Av. Emre 
Çotuksöken, panel konusuna 
ilişkin bilgi verdiler. 

Panel üç oturum halinde ger-
çekleştirildi. İstanbul Barosu 
Banka ve Finans Hukuku Ko-
misyonu Genel Sekreteri Av. 
Ayça Aktolga’nın yönettiği bi-
rinci oturumda ‘Proje Finans-
manı’ konusu ele alındı. 

Bu oturumda, Garanti Bankası 
Kurumsal ve Özellikli Krediler 
Bölümü Müdürü Levent Kira-
zoğlu ‘Türkiye’de Proje Finans-
manının Gelişimi’, Garanti Ban-
kası Hukuk Müdürlüğünden Av. 
Ilgın Eroğlu Alyanak da, ‘’Pro-

FİNANSAL ENSTRÜMANLAR

je Finansmanının Hukuki Boyu-
tu’ konulu sunum yaptı. 

İkinci oturumda ‘İslami Finans 
Enstrümanları’ konusu üze-
rinde duruldu. Bu oturumu İs-
tanbul Barosu Finans Hukuku 
Komisyonu Koordinatörü Av. 
Elif Ekinci yönetti. Oturumda, 
Tercan-Ildır Avukatlık Ortaklığı 
Kurucu Ortaklarından Av. Er-
kan Tercan, ‘Kira Sertifikaları’, 
Vakıf Katılım Bankası Hukuk 
Müşaviri Av. Alpaslan Özen 
‘Katılım Bankalarının Finans-
man Sağlama Yöntemleri’ ko-
nulu bildiri sundu. 

Panelin son oturumunda sendi-
kasyon, seküritasyon (Menkul 
Kıymetleştirme) ve Tahvil İh-
racı konusu ele alındı. Türkiye 
İş Bankası Perakende Krediler 
İzleme ve Takip Bölümü Böl-
ge Hukuk Müşaviri Av. Murat 
Haznedar’ın yönettiği oturum-
da, aynı bankanın Hukuk Mü-
şaviri Yardımcısı Beril N. Kılıç 
ve yine aynı bankanın müşavir 
avukatı Dilek Halili konuya 
ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundular. 
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TÜKETİCİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE 
MEDENİ USUL VE İCRA HUKUKU SORUNLARI

İstanbul Barosu Tüketici Hakları 
ve Rekabet Hukuku Merkezince 
düzenlenen Tüketici Hukuku 
Konferansları dizisinin sekizin-
cisi 13 Mayıs 2016 Cuma günü 
saat 13.00’da İstanbul Adalet Sa-
rayı Seminer Salonunda yapıldı. 
Doç. Dr. Murat İnceoğlu tarafın-
dan verilen konferansta, “Tüke-
tici Hukukunda Abonelik Sözleş-
meleri” konusu ele alındı. 
Abonelik sözleşmelerinin yeni 
Tüketici Kanununda düzenlen-
miş çok ihtilaflara yol açan bir 
konu olduğunu belirten İnce-
oğlu,  abonelik sözleşmelerine 

ilişkin özel düzenlemelerin Tü-
ketici Kanununda ortak hale ge-
tirildiğini ve yeni düzenlemeler 
sağlandığını söyledi.
Murat İnceoğlu konuşmasında,  
Abonelik sözleşmesi nedir, bun-
dan ne anlıyoruz, Abonelik söz-
leşmelerinin şekli, kanun hükmü 
ile yönetmelik çelişkileri, sözleş-
melerin geçerlilik şartı gibi ko-
nularda ayrıntılı açıklamalarda 
bulundu. 
İnceoğlu, sunumundan sonra 
kendisine yöneltilen soruları 
yanıtladı. 

TÜKETİCİ HUKUKUNDA 
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ

İstanbul Barosu Tüketici Hakla-
rı ve Rekabet Hukuku Merkezi 
ile İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesince düzenlenen 
TÜKETİCİ HUKUKU konferans-
ları dizisinin altıncısı, 6 Mayıs 
2016 Cuma günü saat 13.00’da 
İstanbul Adalet Sarayı Seminer 
Salonunda yapıldı. 
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir, kon-
feransında, ‘Tüketici Uyuşmazlık 
Çözümünde Medeni Usul ve İcra 
Hukuku Sorunları’ konusunu ele 
aldı. 
Erişir, konferansını farklı bir 
metotla uygulayacağını, konuy-
la ilgili sorunlara ilişkin 29 adet 
soru hazırladığını ve bu sorula-
ra mevzuat açısından yanıtlar 
vermeye çalışacağını söyledi.

Sorulacak soruların bir kısmına 
tatmin edici bir cevap verile-
meyeceğini söylemek istediğini 
belirten Evrim Erişir, özellikle 
tüketici hakem heyetlerinde-
ki usul problemlerinde soruya 
cevap alınabilecek pozitif bir 
hukuk kuralı bulunmadığını bil-
dirdi. 
Erişir, “Hakem Heyetleri Yönet-
meliği o kadar eksik hazırlan-
mış ki, bazı zorlama yorumlarla 
meseleleri aşmaya çalışıyoruz. 
Tüketici Hakem Heyetleri Yö-
netmeliği her an iptal tehlike-
siyle karşı karşıyadır” dedi. 
Erişir, tespit ettiği soruların ya-
nıtlarını aradıktan sonra, katı-
lımcıların kendisine yönelttik-
leri soruları da yanıtladı. M
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İstanbul Barosu ve Kadir 
Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesince düzenlenen 
‘Tüketici Hukukunda Uyuş-

mazlık Çözümüne İlişkin Gün-
cel Sorunlar ve Çözüm Öne-
rileri’ konulu Sempozyum 01 
Haziran 2016 Çarşamba günü 
saat 10.00’da Kadir Has Üniver-
sitesinde yapıldı. 

Açılışta konuşan Kadir Has Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Şebnem Akipek 
Öcal, 

Tüketicilerin korunmasının, 
bir yönüyle tüketicilere gerek-
li haklarının tanınması, diğer 
yönüyle tanınan bu hakların 
korunması için etkin ve uygun 
hukuki yolların sağlanmasıyla 
mümkün olabileceğini söyledi. 
Öcal, haksız anlaşmaların en-
gellenmesi ve önüne geçilmesi 
için tüketicilere ne kadar geniş 
ve kapsamlı haklar tanınırsa 
tanınsın bu hakların korunma-

sı için ihdas edilecek hukuki 
yollar olmadığı sürece hakların 
varlığının somut sonuç doğur-
mayacağını bildirdi. 

Tüketicinin Korunması ve Piya-
sa Gözetimi Genel Müdürü Ra-
mazan Ersoy, Türkiye’de tüke-
tici hukuku ile ilgili gelişmele-
rin 82 anayasasıyla başladığını 
söyledi. Tüketici hukukunun bir 
tarafta güçlü üretici ve satıcılar, 
diğer tarafta zayıf olan kesim-
leri koruma ihtiyacından doğ-
duğunu belirten Ersoy, tüketici 
hukukunun bugün artık biraz 
daha evrimleştiğini ve üreti-
cileri de kapsam içine aldığını 
bildirdi. Ersoy, hem üreticilerin 
hem de tüketicilerin korunma-
sının önem arz ettiğini, ülke-
mizde tüketiciyi koruma mev-
zuatını çağımızın getirdiği ye-
niliklere hızla uyum sağlamak 
amacıyla 6502 sayılı kanunun 
hazırlandığını anlattı. 

İstanbul Barosu Tüketici Hakla-
rı ve Rekabet Hukuku Merkezi 
Başkanı Av. Deniz Şeren, tü-
ketici hukukunun diğer hukuk 
dallarına göre yeni bir hukuk 
dalı olduğunu söyledi.  Bu alan-
da uzun zamandır çok önemli 
sorunlarla uğraştıklarını belir-
ten Şeren,  Yeni yasayla bu so-
runların bir kısmının giderildi-
ğini ancak sorunların bir türlü 
bitmediğini, üniversitelerin bu 
konuda yapacakları çalışma-
ların çok önemli olduğunu ve 
İstanbul Barosu olarak üniver-
sitelerin bu tür çalışmalarına 
destek verdiklerini bildirdi. 

Yrd. Doç. Dr. Ertan Yardım da 
konuşmasında Sempozyum ha-
zırlık çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.  

Açılış konuşmalarından sonra 
Sempozyuma geçildi. İlk oturu-
mu Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdü-
rü Ramazan Ersoy yönetti. Bu 

TÜKETİCİ HUKUKUNDA UYUŞMAZLIK 
ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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oturumda Kadir Has Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şebnem Aki-
pek Öcal, ‘Tüketici işlemi tanı-
mı ve etkileri’ konulu bir sunum 
yaptı. Yargıtay 13. Hukuk Daire-
si Üyesi Candaş İlgün, Tüketici 
Mahkemelerinde görev ve yetki 
sorunları üzerinde durdu. Tü-
keticinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdür Yardım-
cısı Bayram uzunoğlan, tüke-
tici hakem heyetlerinin yapısı 
ve tüketici hakem heyetlerine 
ilişkin çalışmaları anlattı. Otu-
rumun son konuşmacısı Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema 
Taşpınar Ayvaz, tüketici ha-
kem heyetlerinin hukuki niteli-
ğini ele aldı. 

Sempozyumun ikinci oturu-
munu Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez 
yönetti. Türk Alman Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Atalı, ‘Yargılama ilkele-
ri çerçevesinde tüketici hakem 
heyetlerinde inceleme usulü’ 
konulu bir sunum gerçekleştir-
di. Ankara Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Gökçen To-
puz, tüketici mahkemelerinde 
yargılama ve yargılama usulü 
üzerinde durdu. Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul 
topluluk davalarının tüketici-

nin korunması hakkında kanun 
bakımından değerlendirilme-
sini yaptı. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Gümrük ve Ticaret 
Uzmanı Seçil Tutkun odaba-
şı, tüketici uyuşmazlıklarında 
yargılama giderleri ve avukatlık 
ücreti konusunu anlattı. 

Üçüncü oturumu Yargıtay 13. 
Dairesi Üyesi Ali Selman Er-
kuş yönetti. Ankara 6. Tüketici 
Mahkemesi Hâkimi Mehmet 
Akif Tutumlu, tüketici hakem 
heyetleri kararlarına karşı iti-
raz konusunu ele aldı. Kadir 
Has Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Yardım, 
tüketici mahkemesi kararlarına 
karşı yeni kanun yolları üze-
rinde durdu. İstanbul Barosu 
Tüketici ve Rekabet Hukuku 
Merkezi Önceki Dönem Başkanı 
Av. Şükran Eroğlu ise tüketici 
hakem heyeti ve tüketici mah-
kemesi kararlarının icrasına 
ilişkin sorunları anlattı. 

Sempozyumun oturum sonla-
rında soru-cevap bölümü uygu-
landı.  
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İstanbul Barosu Lojistik ve Ta-
şıma Hukuku Komisyonu ve İs-
tanbul Barosu Sigorta Hukuku 
Komisyonunca ortaklaşa dü-
zenlenen ‘Taşıma Hukukunda 
ve Taşıma Sigortalarında Kusur 
Kavramı’ konulu panel, 03 Ha-
ziran 2016 Cuma günü İstanbul 
Adalet Sarayı Seminer Salonun-
da yapıldı.
Panelin açılış konuşmasını Si-
gorta Hukuku Genel Sekreteri 
Av. Güler Önal ve Lojistik ve 
Taşıma Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Egemen Gürsel 
Ankaralı yaptı.
Panel iki oturum halinde ger-
çekleşti.

Panelin ilk oturumunu İstanbul 
Anadolu Cumhuriyet Savcısı 
Dr. Cengiz Apaydın yönetti. Bu 
oturumda konuşan Bahçeşehir 
Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
zafer Kahraman özel hukukta 
kusur kavramı ve çeşitleri üze-
rinde durdu.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Samim Ünan, taşıma sigor-
talarında kusurun etkinsini an-
lattı.

Panelin ikinci oturumunu Yedi-
tepe Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Iur. Bü-
lent Sözer yönetti.

TAŞIMA HUKUKUNDA VE TAŞIMA 
SİGORTLARINDA KUSUR KAVRAMI

Bu oturumda konuşan Akdeniz 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhar-
rem Gençtürk, taşıma huku-
kunda pervasızca davranış ku-
suru Türk hukukunda bilinen 
kusur türleri ile mukayeseli 
olarak ele aldı. 

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt Süzel genel olarak de-
niz hukukunda kusur kavramı 
hakkında bilgi verdi. 

Panelin son konuşmacısı İstan-
bul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi Öğretim Üye-
si ve LOTHED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türkay 
Özdemir, Montreal Konvaksiyo-
nuna göre taşıyıcının sorumlu-
luğunda kusurun rolü üzerinde 
durdu. 

Oturum sonlarında soru-cevap 
bölümü uygulandı. Panel so-
nunda katılımcılara birer Te-
şekkür Belgesi sunuldu. 
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İstanbul Barosu Başkanlı-
ğı, Türk Hukukçu Kadınlar 
Derneği ve Türkiye Barolar 

Birliği Eğitim merkezinin bir-
likte düzenledikleri ‘Kadın Ci-
nayetlerinde Takdiri Hafifletici 
Sebepler ve Tahrik İndirimi’ 
konulu panel 7 Haziran 2016 
Salı günü saat 13.00’da İstan-
bul Adalet Sarayı Konferans 
Salonunda yapıldı. Toplantıya 
İstanbul Adliyesi Adalet Komis-
yonu Başkanı Ayhan Ayan ve 
Adalet Komisyonu üyesi Serap 
Durmaz, Türkiye Barolar Birli-
ği Başkan Yardımcısı Av. Berra 
Besler, İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Koordinatörü 
Av.Aydeniz Alisbah Tuskan, 
Sakarya Barosu’ndan avukatlar 
ve STK temsilcileri katıldılar.

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türk Hukukçu Kadın-
lar Derneği Başkanı Av. Sürey-

ya Turan, son yıllarda ülkemiz-
de terör ve kadın cinayetleri 
konusunda çok acı günler ya-
şandığını söyledi. Kadına yöne-
lik şiddetin sadece bir kadın so-
runu değil, bir insanlık sorunu 
olduğuna dikkat çeken Turan, 
kadın cinayetlerini bir insanlık 
suçu olarak niteledi ve en temel 
hak olan yaşam hakkının ihlal 
edildiğini bildirdi.

Kadınlara yönelik cinayet işle-
yen kişilerin cezalandırılmaları 
sadece bir olayın sonucu oldu-
ğunu ve sorunun çözümü olma-
dığını belirten Süreyya Turan,  
“Önemli olan şiddetin cinayet 
işlenmeden önlenmesi ve süre-
gelen şiddetin hemen durdurul-
masıdır.  Bunun için de bireye, 
aileye, topluma ve devlete çok 
önemli sorumluluklar düşmek-
tedir” dedi. 

“Yasaların uluslararası özleş-
melere uygun olarak çıkarılma-

sı, ne yazık ki kadın cinayetleri-
nin işlenmemesine yetmiyor” di-
yen Turan, sorunun toplumsal 
bir sorun olarak ele alınması 
gerektiğini, bu alanda eğitsel, 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
önlemlerin yanı sıra toplumda 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması-
nın da büyük önem taşıdığını 
kaydetti. Turan, eşitliği sağlayı-
cı en temel fonksiyon olan eği-
tim sisteminin, buna göre dü-
zenlenmesi gerektiğini, Dernek 
olarak önümüzdeki süreçte bu 
yönde yoğun çalışmalar yapma-
yı planladıklarını anlattı.  

Açılışta konuşan Türkiye Baro-
lar Birliği Başkan Yardımcısı Av. 
Berra Besler, her gün yeni yeni 
toplumsal travmalar yaşandığı-
nı söyledi. Besler şöyle devam 
etti: “Her gün şehit haberleriyle 
uyanıyoruz. Bir yanda terör,  di-
ğer yanda kadınlara şiddet ve 
çocuklara tecavüz olaylarıyla 
sarsıldığımız; insan hakları, yar-
gı bağımsızlığı, basın ve ifade 
özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği 
gibi çağdaş değerlerden hızla 

KADIN CİNEYETLERİNDE TAKDİRİ 
HAFİFLETİCİ SEBEPLER VE  

TAHRİK İNDİRİMİ
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uzaklaştığımız; ortak değerleri-
miz olan milli bayramların kut-
lamasına yasak getirildiği, laik 
eğitim sisteminin tasfiye edilmek 
istendiği, emekçilerin güvence-
siz bırakılarak bir köle düzenine 
mahkûm edilmeye çalışıldığı ve 
son olarak bütün bunlar yetmi-
yormuş gibi Federal Almanya 
Meclisinin son derece incitici 
bir üslupla siyasetçilerin değil 
ancak tarihçilerin alanına giren 
1915 olaylarının hiçbir mahke-
me tarafından tespit edilmediği 
halde ve asla kabul edemeyece-
ğimiz bir kararla ‘soykırım’ ola-
rak tanımladığı çok zor günler 
yaşıyoruz”. 

İnsanın en temel hakkı olan 
yaşama hakkının gasp edildiği-
ni, şiddetin tırmandığı, çağdaş 
değerlerin yıpratıldığı dönem-
lerde en fazla zararı çocuklar 
ve kadınların gördüğünü belir-
ten Berra Besler, Uluslar ara-
sı hukukun bütün çabalarına 
rağmen hem dünyada hem de 
ülkemizde cinsiyet ayrımcılığı-
nın, kadına yönelik insan hak-
ları ihlalleri bakımından utanç 
verici bir düzeyde olduğunu 
vurguladı. 

Cumhuriyetin temelini oluş-
turan laiklik, sosyal devlet ve 
hukuk devleti ilkeleri aşındıkça 
kadın erkek eşitliğinin gerile-
diğine işaret eden Besler, “Ka-
dınların hayatını hukukun değil, 
kadına dayatılan erkek egemen 
zihniyetin şekillendirdiği top-
lumsal bakışın hükmettiğini 

görüyoruz. İnsan hakları ihlalle-
rine, kadına yönelik her türlü ay-
rımcılığa, erkek egemen şiddete 
karşı, demokrasiye ve eşit yurt-
taşlık için bu ülkenin aydınlık 
kadınları ve erkekleriyle birlikte 
omuz omuza mücadele etmek 
zorundayız” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra 
panel oturumlarına geçildi.

Panelin ilk oturumunu, Türk 
hukukçu kadınlar Derneği Baş-
kan Yardımcısı, Kocaeli Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Pelin Güven 
yönetti. 

Bu oturumda İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Okan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Se-
rap Keskin Kiziroğlu, ‘5237 
sayılı Türk Ceza Kanununda 
Kadınlara İlişkin Hükümler’ ko-
nulu bir sunum yaptı. 

Aynı oturumda Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Nur Centel de eleşti-
rel bir yaklaşımla 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununda yer alan 
cezanın hafifletilmesi nedenle-
rine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

Panelin ikinci oturumunu İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türk Hukukçu Kadın-
lar Derneği Başkanı Av. Sürey-
ya Turan, yönetti. Bu oturum-
da Bahçeşehir Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayşe Nuhoğlu, kadına yönelik 
şiddette haksız tahrik ve iyi hal 
uygulamaları konusunu ele aldı.

Panelin son konuşmacısı Yargı-
tay Ceza Dairesi Üyesi Hatice 
Gürsoy, kadına yönelik şiddet 
ve kadın cinayetlerine ilişkin 
Yargıtay uygulamalarından ör-
nekler verdi. 

Oturum sonlarında soru-cevap 
bölümü uygulandı. 

Panel sonunda katılımcılara bi-
rer Teşekkür Belgesi verildi. 
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İstanbul Barosu ve Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
ce her yıl düzenlenen ‘İş Huku-
ku’ toplantılarının yirmi birin-
cisi 03-04 Haziran 2016 Cuma 
ve Cumartesi günleri Galatasa-
ray Üniversitesi Aydın Doğan 
salonunda yapıldı. 

Sempozyumun ilk gününde 
açılışta konuşan İstanbul Baro-
su İstanbul Barosu İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Halil ormanoğlu, 
İstanbul Barosu ile Galatasaray 
Üniversitesinin geçmişte pek 
çok alanda birlikte çalışmalar 
yaptıklarını, bunların bir yeni-
sinin daha bugün gelenekselleş-
miş İş Hukuku Sempozyumuyla 
gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Engin de konuşma-
sında,

İş hukukunda son zamanlarda 
çok hızlı değişiklikler olduğu-
nu, bu değişikliklerin neler geti-
receğini bilmekte zorlandığını, 
sonuçta ‘dinamizm iyidir’ diye 
düşündüğünü söyledi. Engin, bu 
dinamizmin sonuçlarının ne-
reye varacağını öngörmeye ça-
lışacağımız toplantımızın yine 
geçmişte olduğu gibi aydınlatıcı 
ve bilgi birikimimizi artıcı ol-
masını dilediğini bildirdi.  

Açılış konuşmalarından sonra 
Sempozyuma geçildi. İki gün se-
recek Sempozyumun ilk oturu-
munu Bahçeşehir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Can Tuncay yönetti. 
Bu oturumda Marmara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat 
‘İş Mahkemeleri Kanunu Tasa-
rısı’nın Değerlendirilmesi’ ko-
nulu bir bildiri sundu. 

İkinci oturumu İstanbul Baro-
sundan Av. Abdi Pesok yönetti. 
Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Ercüment Özkaraca ‘Özel 
İstihdam Büroları Kanun Tasa-
rısının değerlendirilmesi konu-
lu bir sunum gerçekleştirdi. 

İkinci gün ilk oturumu Do-
ğuş Üniversitesinden Prof. 
Dr. Ömer Eyrenci yönetti. Bu 
oturumda Yrd. Doç. Dr. Sezgi 
Öktem Songu, ‘İşçinin ifade Öz-
gürlüğü’ konusunu ele aldı.

Sempozyumun son oturumunu 
İstanbul Barosundan Av. Hasan 
Erdem yönetti. Bu oturumda, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesinden Yrd. Doç. 
Dr. İlke Gürsel ‘İşçinin kişisel 
verilerinin korunması’ konusu 
üzerinde durdu. 

Oturum sonlarında soru-cevap 
bölümü uygulandı.  
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LAİKLİĞİN TEORİ  
VE PRATİĞİ

İstanbul Barosu Başkanlığın-
ca düzenlenen ‘Çağdaş De-
mokrasi ve Evrensel Hukuk 

Bağlamında Laikliğin Teori ve 
Pratiği’ konulu panel, 27 Mayıs 
2016 Cuma günü saat 16.00’da 
İstanbul Barosu Kültür Merke-
zinde yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Genel sekreteri 
Av. Hüseyin Özbek, Batı dün-
yasının yüz yıllarca önce, hem 
ekonomik yatırımların hem de 
toplumsal dönüşümlerinin te-
meli olan batı aydınlanmasının, 
kiliseyle hesaplaşma sonucu 
gerçekleşebildiğini söyledi. 

Türkiye’de böyle bir süreç ya-
şanmadığını belirten Özbek,  
ancak 1800’lü yıllarda orta Av-
rupa’daki Osmanlı askeri üs-
tünlüğünün giderek sona erme-
siyle birlikte süreç içinde Batı-
nın Osmanlıya üstünlüğünün 
dinde arandığını, yani başımıza 
gelenlerin dinden, şeriattan 
saptığımız için geldiği inancının 
yaygın hale geldiğini bildirdi. 

Batıdaki modernleşmenin Os-

manlıya asıl etkisinin ve dayat-
masının sosyal alanda değil, 
askeri alanda görüldüğünü al-
tını çizen Hüseyin Özbek, “Sal-
tanatın ve hilafetin yürürlükte 
olduğu bir dönemde Türkiye mo-
dernleşmeyi sağlıklı bir biçimde 
yürütebilir miydi? Bir yanda 
medrese kültürü, diğer yanda 
modernleşme ülkeyi çağdaş uy-
garlığa kavuşturabilir miydi? Bu 
panelde bu sorulara yanıt bul-
maya çalışacağız” dedi.  

Açılış konuşmasından sonra 
paneli de yöneten Özbek, iki ko-
nuşmacı hakkında tanıtıcı bilgi-
ler verdi ve oturumu başlattı. 

İlk konuşmacı Araştırmacı-Ya-
zar osman Selim Kocahanoğ-
lu, konuşmasında Osmanlı top-
lum yapısı, medrese kültürü-
nün bu yapı üzerindeki etkileri 
üzerinde durdu. 

Batıda kilise ile devletin ayrı 
ayrı yapılar olduğunu, kilisenin 
gücünün toplumsal gelişmelere 
engel olduğunun görüldüğünü 
ve kilisenin gücünün kırılması 
için büyük bir savaş verildiği-

ni belirten Kocahanoğlu, ancak 
bundan sonradır ki, batıda ay-
dınlanma döneminin yaşandı-
ğını bildirdi. 

Osmanlının Yavuz sultan Selim 
döneminde hilafeti üstlenme-
siyle toplumsal gelişmede Batı 
ile çelişkiye düşldüğünü ve ge-
rileme döneminin başladığını 
anlatan Osman Selim Kocaha-
noğlu, uhrevi ve dünyevi yetki-
nin tek kişide birleştiğini ve bu 
durumun Cumhuriyete kadar 
devam ettiğini söyledi. 

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz, 
insan ilişkilerini, insanlaşmak 
eşittir kültür olarak niteledi 
ve Osmanlıdaki insan ilişkileri 
üzerinde durdu. Siyasal İslam-
da mantıksal çelişkilerin bu-
lunduğuna dikkat çeken Filiz, 
İslamileştirmenin şeriata, sekü-
lerizmin ise laikliğe karşı oldu-
ğunu bildirdi. 

Dini anlayışların (cemaatlerin)
oluşturduğu toplulukların sivil 
toplum olarak kabul edilmesi-
nin mümkün olmadığına dikkat 
çeken Şahin Filiz, siyasal İslam-
cılığın, insanların kültürel ve 
sanatsal yaşam alanlarını tıka-
dığını söyledi. 

Milliyetçilik kavramının muha-
fazakârlıkla bağdaşmayacağını, 
çünkü milliyetçilik kavramında 
devrimciliğin de bulunduğunun 
altını çizen Filiz, laikliğin ise 
müslümanı müslümandan ko-
rumak için var olduğunu, devle-
tin ise Müslüman olamayacağı-
nı sözlerine ekledi. 
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İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi ve İs-
tanbul Kadın Kuruluşları 
Birliğince (İKKB) düzen-

lenen ‘Medeni Kanunuma Sa-
hip Çıkıyorum’ kampanyasın-
dan toplanan bir milyonun üze-
rinde imza, 28 Haziran 2016 
Salı günü saat 10.30’da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan-
lığına gönderilmek üzere PTT 
Şişli Şubesine teslim edildi. 
İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi, Kadın ve Ço-
cuk Hakları Merkezi Koordi-
natörü Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan, Kadın Hakları Mer-
kezi Başkanı Av. Hale Akgün, 
Kadından sorumlu Devlet Eski 
Bakanlarından Av. Önay Alpa-
go ve kadın kuruluşları temsil-
cilerinin de katıldığı teslimat sı-
rasında basına bilgi veren İKKB 
Koordinatörü Av. Nazan Mo-
roğlu, Türkiye’de kadın BİREY 
olarak kabul edilinceye kadar 

mücadeleye devam edecekleri-
ni söyledi. 
Kadın ve çocuk haklarının gü-
vencesi olan kuralların göz 
ardı edilmesi karşısında 2 Ara-
lık 2016 tarihinde ‘Bir Milyon 
İmza’ hedefiyle kampanya baş-
lattıklarını belirten Nazan Mo-
roğlu, bu kampanyayla medeni 
kanunla güvence altına alınmış 
haklardan geri gidişe dikkat 
çekmek ve bununla ilgili yetki-
lileri ve kamuoyunu uyarmak 
istediklerini bildirdi. 
Türkiye Büyük millet Mecli-
si Başkanlığına yazılan yazı-
da, kampanya nedenleri ve 
TBMM’den beklentilerin dile 
getirildiğini kaydeden Moroğ-
lu, ‘Umarım yasama organınca 
dileklerimiz dikkate alınır, kadın 
ve çocuk haklarının ve çağdaş-
lığın güvencesi Medeni Kanunu-
muzla fazla oynanmaz” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yazılan yazı ve 

kampanyanın basına yansıma-
ları şöyle:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,
ANKARA.
Konu: “Medeni Kanunuma 
Sahip Çıkıyorum İmza Kam-
panyası” başlatma nedenimiz 
ve     toplanan imza örnekleri ile 
TBMM’den taleplerimiz. 
İstanbul Barosu Kadın Hak-
ları Merkezi ve İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği (İKKB) ola-
rak, Medeni Kanun’daki evlilik 
yaşı, resmi nikâh, tek eşlilik 
gibi kadın ve çocuk haklarının 
güvencesi olan kuralların son 
yıllarda göz ardı edilmesi 
karşısında, 2 Aralık 2014 tari-
hinde “1 milyon” imza hedefiy-
le “Medeni Kanunuma Sahip 
Çıkıyorum” imza kampanyası-
nı başlattık. Hedefimiz en az 1 
milyon imza toplamak, amacı-
mız Medeni Kanunla güvence 
altına alınmış hakları toplu-
ma bir kez daha hatırlatmak-
tı. Kampanyamızda 1 milyon-
dan fazla destekçiye ulaştık.
İmza kampanyamızın haklılığı, 
Anayasa Mahkemesi’nin “dini 
nikâhın ancak resmi nikâh-
tan sonra yapılabileceği, aksi 
durumun suç oluşturacağına 
ilişkin” Ceza Kanunu 230/4-
5. maddesini iptal etmesiyle 
ve özellikle “Aile Bütünlüğünü 
Olumsuz Etkileyen Unsurlar 
İle Boşanma Olaylarının Araş-
tırılması ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi İçin Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlen-

KAMPANYADA TOPLANAN BİR 
MİLYONU AŞKIN İMZA TBMM 
BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

S
O

S
Y

A
L 

E
T

K
İN

Lİ
K

LE
R

48

M
A

Y
IS

 H
A

Z
İR

A
N

  2
0

16
 /

 1
3

3



İstanbul Barosu kadın Hakları 
Merkezi ve İstanbul kadın Ku-

ruluşları Birliğince yayınlanan 
bildiride, kadınların kazanılmış 
yasal haklarının geri alınmasına 
izin verilmeyeceği belirtildi. 

Yayınlanan ortak  bildiri şöyle: 

“TBMM Aile Bütünlüğünü 
Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile 
Boşanma Olaylarının Araştırıl-
ması ve Aile kurumunun Güç-
lendirilmesi için Alınması ge-
reken Önlemlerin Belirlenmesi 
Meclis Araştırması Komisyonu” 
Raporu’nda KADINLARIN KA-
ZANILMIŞ YASAL HAKLARININ 
ADETA GERİ ALINMASI plan-
lanmaktadır.

Oysa Türkiye’nin de taraf oldu-
ğu Birleşmiş Milletler Kadının 

Statüsü Komisyonu 2016 top-
lantısı sonuç bildirisinde; “aile-
nin güçlü olması toplumsal cin-
siyet eşitliğinin sağlanmasıyla 
mümkün olur, eşitliğin sağlan-
dığı aile kurumunda bireyler 
güçlü kişiliklere sahip olur” de-
nilmektedir.

Raporda yer verilen geri adım 
örnekleri arasında;

“Evliliğin eşlerden birinin ölü-
mü ile sona ermesi halinde ev-
lilik içerisinde edinilen malların 
tasfiyesinde çocukların üstün 
yararı göz önüne alınarak sağ 
kalan eşin sadece miras payı-
nı alması; yani evliliğin ölümle 
sona ermesinde mal rejiminin 
tasfiyesi davası açılamayacağı 
yönünde mevzuatta düzenleme 
yapılması...” 

Çocuk evliliğin teşviki

Şiddete maruz kalan kadınların 
karakollara başvurmasında sha 
sınırlaması

Şiddet mağduru için verilen ko-
ruma kararları için delil veya 
belge aranması

Aileye yönelik psikolojik reh-
berlik ve danışmanlık hizmetle-
rinin diyanet aracılığı ile veril-
mesi, dini referanslı hale getiril-
mek istenmesi

Uzun yıllar verdiğimiz mücade-
leler sonunda, kadınlar yasalar-
da eşit haklara sahip olabildiler.

İKKB ve İBKHM olarak, ailenin 
güçlendirilmesi bahanesiyle bu 
hakların geri alınmasına izin 
vermeyeceğiz. 

KADINLARIN KAZANILMIŞ YASAL 
HAKLARININ ADETA GERİ ALINMASI

mesi Meclis Araştırması Ko-
misyonu” taslak raporunun 
açıklanmasıyla bir kez daha 
ortaya çıktı.

Ekte örnek olarak sunduğumuz 
ve ayrıca sosyal medya aracılı-
ğıyla da toplanan imzalarla bir-
likte 1 milyondan fazla destek 

bulan “Medeni Kanuna Sahip 
Çıkıyorum” kampanyası ile
 - Kadın erkek eşitliğinin bir 
demokrasi meselesi olarak 
dikkate alınmasını;
- Kadınların, çocukların kaza-
nılmış yasal haklarından geri 
adım atılmamasını,

-  Medeni Kanunu yok sayan 
söylem ve uygulamalara son ve-
rilmesini,
-  Evlilik yaşı kuralının uygulan-
ması, çocuk yaşta evliliklerin 
önlenmesini, 
- Tek eşlilik ve resmi nikâh Me-
deni Kanunla tanınan hakların 
güvencesidir, aksine uygulama-
lara yaptırım getirilmesini,
-  Kadını BİREY olarak gören 
zihniyetin yaygınlaştırılması-
nı, 
talep ediyor, uygulamaların ta-
kipçisi olacağımızı saygıyla su-
nuyoruz. 
Av. Nazan Moroğlu, 
İKKB Koordinatörü, Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Görevlisi
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Aile Bütünlüğünü 
Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar ile Boşanma 
Olaylarının Araştırıl-

ması ve Aile Kurumunun Güç-
lendirilmesi İçin Alınması Ge-
reken Önlemlerin Belirlenmesi 
İçin Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu’nun hazırladığı ve 
TBMM Başkanlığına sunulan 
raporu eleştiren TÜBAKKOM, 
kamuoyuna bir açıklama yayın-
ladı.

Açıklama şöyle:

14 Ocak 2016 tarihinde 
TBMM’de ‘Aile Bütünlüğünü 
Olumsuz Etkileyen Unsurlar 
ile Boşanma Olaylarının Araş-
tırılması ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi İçin Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlen-
mesi İçin Kurulan Meclis Araş-
tırma Komisyonu’ 479 sayfalık 
hazırlamış olduğu rapor 16 Ma-
yıs 2016 tarihi itibari ile meclis 
başkanlığına sunulmuştur.

Adı geçen rapor komisyonu-
muzca incelenmiş ve görülmüş-
tür ki Kadın ve Çocuk Hakları 
konusunda iyileştirilmeler ye-
rine mevcut hakların geri alımı 
sonucunu doğuracak öneriler 
içermektedir.

Son derece kaygı verici bir zih-
niyetin ürünü bu durum ka-
dının insan haklarının yılmaz 
savunucusu olmuş biz kadın 
hukukçuları dehşete düşür-
müştür.

Komisyon çalışmaları esnasın-
da da ne yazık ki konunun uz-

manı kişi ve kurumlardan uzak 
bir ekiple çalışma yapmış  ol-
maları ve özellikle  Türkiye Ba-
rolar Birliği Bünyesinde teşek-
kül etmiş hukukçu kadınlardan 
oluşan ve tüm Türkiye’de ör-
gütlenmiş en büyük kadın hak-
ları komisyonu olan TÜBAK-
KOM’un ve diğer tüm örgütlü 
Kadın Hakları Komisyonlarının 
fikir ve önerilerinin alınmamış 
olması yine bir şeyler bahane 
edilerek kadınların haklarının 
elinden alınma çabasıdır. Do-
layısı ile raporda Ceza Kanunu, 
Medeni Kanun ve 6284 sayılı 
kanunda yapılması istenen ve 
yine ortaçağdan kalma anti-de-
mokratik Torba Yasa mantığı ile 
düşünülen  değişiklik önerile-
rinden;

•	 Çocukların tecavüzcüleri ile 
evlendirilmeleri,

•	 İstanbul Sözleşmesine rağ-
men hem boşanmalarda 
hem 6284 sayılı kanuna 
dayanan başvurularda uz-
laşma ve arabuluculuk gibi 
yöntemlerin önerilmesi

•	 Şiddete maruz kalan Kadın-
ların mesai saati içerisinde 
karakollara başvurmasının 
önünün kapanması,

•	 Koruma Kararları için delile 
ve belge aranması ve buna 
dayanarak tedbir süresinin 
kısaltılması

•	 Aile Hukuku ile ilgili tüm du-
ruşmaların ‘kol kırılır, yen 
içinde kalır’ mantığı ile gizli 
yapılması 

•	 Kadını nafaka hakkının süre-
ye bağlanarak kısıtlanması 

•	 Mal paylaşımında dava açma 
süresinin kısaltılması 

•	 Ve Uluslararası sözleşmele-
re aykırı olarak danışman-
lık hizmetinin dini temeller 
esasına oturtulma önerileri 

•	 CEDAW ve İstanbul Sözleş-
meleri ışığında Kadın hak-
ları, kadına yönelik şiddetin 
ortadan kaldırılması, ayrım-
cılık karşıtlığı ve kadının 
güçlendirilmesi ilkelerine 
tamamıyla  aykırı  bu komis-
yon raporu kabul edilemez.

Ülkemizde son zamanlarda sis-
temli bir şekilde yürütülen ka-
dın aleyhine oluşturulan algı, 
yapılan açıklamalar ve uygula-
malar bizleri son derece üzse 
de asla yıldıramayacaktır.

Bu bağlamda TÜBAKKOM  ola-
rak  bir kez daha ifade etmek 
isteriz ki  Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilke ve dev-
rimleri ışığında laik, demokra-
tik ve sosyal hukuk devletinin 
aydınlık yolundan  bir an dahi 
sapmadan hakkı teslim edilme-
miş tek bir kadın kalmayıncaya 
kadar bu büyük mücadeleye de-
vam edeceğimizi bildiririz.

TÜBAKKoM 13. Dönem  
Sözcülüğü 

KADIN HAKLARINI KORUMADA 
SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
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Milli Mücadelenin işa-
ret fişeğinin atıldığı 
19 Mayıs 1919’un 
97. yıldönümünü 

coşkuyla kutluyoruz. 1914 – 
1918  1. Paylaşım Savaşının 
çıkış nedeni “Şark Meselesi” 
idi. Emperyalizmin “Doğu So-
runun Çözümü” çözümü ile 
kastettiği Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun parçalanması ve payla-
şılmasıydı. 

Paylaşım savaşının galibiyet 
ödülü ilan edilen Osmanlı İm-
paratorluğunun savaşın dışın-
da kalması imkansızdı. Alman-
ya-Avusturya-Macaristan ittifa-
kının yanında yer alış, çaresizce 
savaşa sürüklenen Osmanlı im-
paratorluğu için kaçınılmaz bir 
mecburiyetin sonucuydu.

30 Ekim 1918 tarihli Mond-
ros Mütarekesi, savaştan yenik 
çıkan Osmanlıya dayatılacak 
idam fermanının, yani Sevr’in 
önsözü olarak tasarlanmış-
tı. Koşulları çok ağır olan bu 
ateşkesin üzerinden iki hafta 
geçmeden başkent İstanbul İn-
giliz-Fransız bağlaşıklarınca 13 
Kasım 1918’de işgal edilecek-
tir! 

Tarihin garip bir tecellisi olarak, 
büyük savaşın yetenekli komu-
tanı Mustafa Kemal Paşa da 13 
Kasım 1918’de İstanbul’a ayak 
basmıştır. Boğaza demirlemiş 
55 parçalık bağlaşık donanma-
sının tehditkar namluları İstan-
bul’un iki yakasına çevrilmiş-
tir. Mustafa Kemal, işgalcilerin 

mağrur zırhlılarının arasından 
karşıya geçerken tarihi andını 
içer: “Geldikleri gibi giderler.”

13 Kasım 1918 – 16 Mayıs 1919 
arası 6 ay, Mustafa Kemal’e İs-
tanbul merkezli bir kurtuluşun 
mümkün olamayacağını gös-
terecektir! Gazete çıkarmak, 
bakanlar kuruluna girmek da-
hil tüm girişimler sonuçsuz 
kalmıştır. İstanbul’da sonuçsuz 
kalan yoğun mesai kurtuluşun 
adresini de göstermiştir.

16 Mayıs 1919 da başlayan yol-
culuğun istikameti kurtuluşun 
kaynağına, Anadolu’ya doğru-
dur. 19 Mayıs 1919 Samsun’a 
ayak basış, kutsal savaşın cere-
yan edeceği kutsal topraklara 
atılan ilk adım olarak tarihe ge-
çecektir! 

Anadolu yoksul ve perişandır. 
Gençlerini, eli silah tutan yetiş-
kinlerini Balkan Savaşlarında, 
ardından kopan Büyük Savaşın 
çeşitli cephelerine kaybetmiş-
tir. Çanakkale’den, Yemen’den, 
Kafkaslardan, Sarıkamış’tan, 
Basra’dan, Bağdat’tan, Sina’dan, 
Arap çöllerinden, Filistin’den 
Mehmetlerin çok azı geri dö-
nebilmiştir. Dönenleri de viran 
haneler, kimi kimsesi kalma-
mış yetimler, öksüzler, yaşama 
umudunu neredeyse yitirmiş 
bir halk beklemektedir. 

Kurtuluşun ve kuruluşun önde-
ri Mustafa Kemal, Nutuk’ta 19 
Mayıs 1919 ilk adımda ülkenin 
genel görünümünü ve halkın 

perişan durumunu anlattıktan 
sonra, bütün olumsuzluklara 
rağmen işgalden ve yok oluştan 
kurtuluşun tek çaresinin sa-
vaşmak ve direnmek olduğunu 
söyleyecektir!

19 Mayıs 1919; Büyük harpten 
yenik çıkmış, ekonomik gücü-
nü tamamen, insan kaynağını 
büyük ölçüde kaybetmiş bir 
milletin tam da öldü denirken 
yeniden dirilişinin, bütün haş-
metiyle tekrar ayağa kalkışının 
miladıdır. Anadolu coğrafya-
sından, son vatanından da ko-
vulmak istenen, sonsuza kadar 
yok edilmek istenen bir milletin 
kurtuluş destanının başladığı 
tarihtir.

Doğu Sorununun güncellenmi-
şinden başka bir şey olmayan 
BOP’ u dayatanlar, Türk mille-
tinin ölüm fermanı Sevr’i yeni-
den gündeme getirenler hiç he-
veslenmesinler. İngiliz sığıntısı 
Vahdettin’in, Hain Damat Fe-
rit’in, Kürdistan Teali Cemiye-
ti’nin, İslam Teali Cemiyeti’nin, 
İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin 
ortalıkta cirit atan manevi mi-
rasçıları da boşuna Post mo-
dern Mütareke rüyaları görme-
sinler.

Geçmişte başaramadınız. Yine 
başaramayacaksınız. Türk Hal-
kı 19 Mayısın onurlu mirasına 
sahip çıkacak, Mustafa Kemal’in 
Kurtuluşa atılan adımlarını iz-
lemeyi sürdürecektir.  

KURTULUŞUN İLK ADIMI 19 MAYIS 
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19 Mayıs 1919 
Mustafa Kemal 
Paşa’nın 9. Ordu 
Müfettişliği gö-

reviyle Samsun’a ayak basış ta-
rihidir. İstanbul Hükümeti tara-
fından kendisine verilen görev 
bölgedeki kargaşayı önlemek 
ve yöredeki silah ve cephanenin 
İstanbul’a naklini sağlamaktı. 
İtilaf güçleri böylece örgütleyip 
kışkırttıkları Pontus kalkışması 
arifesinde yöredeki Türk halkı-
nı silahsız, savunmasız bırak-
mak istiyordu.

Mustafa Kemal Paşa Mütareke 
Hükümetinin ve İtilaf güçleri-
nin arzusunun tersine depo-
lardaki silahı halka dağıtacak, 
Pontus çetelerine ve olası işgale 
karşı yöre halkının Müdafaa-i 
Hukuk temelinde sivil, Kuvay-ı 
Milliye temelinde silahlı direni-
şini örgütlemeye soyunacaktır.

Anadolu merkezli bir direni-
şin önderliğine soyunduğunu 
anlayan İşgalcilerin İstanbul 
Hükümeti üzerindeki baskıyı 
iyice artırması üzerine Mustafa 
Kemal Paşa 8 Haziranda İstan-
bul’a çağrılır. O ise bu çağrıya 
uymayarak 12 Haziran 1919’da 
Amasya’ya hareket eder. Amas-
ya’da ülkenin işgali, İstanbul 
Hükümeti’nin teslimiyetçi tav-
rı, kurtuluş çareleri konuşulur. 
20 Haziran 1919’da Amasya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
düzenlediği mitingde Mustafa 
Kemal Paşa “ milli silkinme ile 

felaketlerin son bulacağını” ifa-
de eder. 

21 Haziran 1919 akşamı Ali 
Fuat Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Al-
bay Refet Bele, Kurmay Başkanı 
Köprülü Kazım, Hüsrev Bey’in 
de katıldığı son toplantıda 
Amasya Tamimi olarak tarihe 
geçecek olan İhtilal Manifesto-
su kaleme alınır. Amasya Genel-
gesi 23 Temmuzda Erzurum’ da 
ve 4 Eylülde Sivas’ta toplanıp 
kurtuluşun düşünsel ve örgüt-
sel inşasının gerçekleştirilece-
ği Kongrelerin de hem öncülü 
hem de çağrıcısı olması bakı-
mından son derece önemlidir.

“Vatanın bütünlüğü ve milletin 
istiklali tehlikededir” cümlesiy-
le başlayan genelgede İstanbul 
Hükümetinin üstlenmiş olduğu 
görevi yerine getirememesi-
nin milletimizi yok olmuş gibi 

VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE MİLLETİN 
İSTİKLALİ TEHLİKEDEDİR. 

MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM 
VE KARARI KURTARACAKTIR...

21 HAZİRAN 2016 
AMASYA GENELGESİ  

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

gösterdiğine işaret edildikten 
sonra “ Milletin istiklalini yine 
milletin azim ve kararı kurta-
racaktır” cümlesinin gelmesi 
kurtuluşun temel gücüne, yani 
halka işaret eden bir ihtilal bil-
dirisidir.

Amasya Genelgesi ile Anadolu 
İhtilal’inin koordinatları belir-
lenmiş, İstanbul hükümetleri 
ile köprüler atılmış, gücünü 
Türk Milleti’nden alan, Anado-
lu’nun bağrında filizlenen bir 
devrimin işaret fişeği atılmış, 
temel ilkeleri belirlenmiştir.

İstanbul Barosu işgal edilen ül-
kenin özgür yaşamak isteyen 
halkının başkaldırısını dünyaya 
ilan edişinin 97. yıldönümünde 
bağımsızlık mirasının özenli ve 
duyarlı takipçisi olacağını ka-
muoyuna saygıyla duyurur.
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İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi yeni eğitim dönemine, 
09 Nisan 2016 Pazartesi günü 
saat 13.00’da İstanbul Adalet 
Sarayı Konferans Salonunda 
düzenlenen törenle başlandı. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Muazzez 
Yılmaz, Avukatlık stajı uygula-
masının, Türkiye Barolar Bir-
liğinin 2001 yılında çıkardığı 
Avukatlık Staj Yönetmeliği ile 
belirlendiğini ve stajın genel 
ilkelerinin yönetmeliğinin ilk 
maddesiyle vurgulandığını bil-
dirdi. Yönetmeliğin ilk maddesi 
şöyle: 

“Bu yönetmeliğe göre avukatlık 
stajının amacı hukuk bilgilerini 
bilimsel verilerden ayrılmaksı-
zın ve bilimin yöntemlerini kul-
lanarak somut olaylara uygu-
layabilen yargılama süresince 
yargılama faaliyetinin yönetimi-
ne ve kararın oluşumuna etkin 
biçimde katılabilen meslek ilk ve 
kurallarına bağlı hak ve özgür-
lüğün yaşama geçmesi için uğ-
raş veren, insan haklarına say-
gılı demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğü ilkesinden ayrılmayan 
bağımsız ve özgür avukatların 
yetişmesi için hukuksal, eğitsel 
ve sanatsal olanakların kullanıl-
ması olarak belirlenmiştir”.

Konuşmasında staj eğitim dö-
neminde uygulanacak program 
ve prosedür hakkında açıkla-
malarda bulunan Yılmaz, ko-
nuşmasının kalan bölümünde 
demokratik ülkelerdeki staj 
eğitimi, stajyerlerin dikkat et-
mesi gereken hususlar, stajyer-
lerin hakları ve uymaları gere-
ken kurallar hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi. 

SEM YENİ EĞİTİM DÖNEMİ  
AÇILIŞI YAPILDI

İlk derste konuşan İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av.
MehmetDurakoğlu konuşma-
sında, avukatlığı bir usta çırak 
ilişkisi, bir bayrak koşusu ola-
rak niteledi. 

Meslek sevgisini babasından 
aldığını belirten Durakoğlu, bir 
avukat için en önemli şeyin bil-
gi açlığı olduğunu ve bu açlığın 
hiç bitmediğini söyledi. Baba-
sından kalan Erika marka dak-
tilosuyla mesleğe giriş günleri, 
darbe dönemleri, bu dönemler-
de yaşanan acılarla ilgili geniş 
bir perspektif çizen Mehmet 
Durakoğlu konuşmasını şöyle 
tamamladı:  “Biliyorum ki hukuk 
tarihini avukatlar yazar ve ben 
o tarihin yazılmasında avukat 
olarak etkin bir rol almayabili-
rim, yoksa borçlanırım. Adalet 
adına, hukuk adına, savunma 
adına mücadele edenler var, 
içerde yatanlar, yaşamını karar-
tanlar ve bu uğurda ölenler var, 
borçlanırım onlara. Borçlanma-
dan yaşamak gerektiğini düşü-
nüyorum”.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin Anadolu Yakasında-
ki  yeni dönem açılışı, 27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 
13.30’da Anadolu Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçek-

leştirildi.

SEM Yürütme Kurulu Üyeleri Av. Seyit usta, Av. Elif Görgülü ve 
Stajyer Av. Gülün İzgi’nin katıldığı açılışa konuk konuşmacı ola-
rak İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Prof. Dr. Serap Kes-
kin Kiziroğlu katıldı.

SEM Yürütme Kurulu Üyeleri Av. Elif Görgülü ve Av. Seyit us-
ta’nın eğitim programı ve dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin 
bilgi verdiği açılışta Av. Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu stajyer 
avukatlara İstanbul Barosu’nun tarihini anlattı.

ANADOLU 
YAKASINDA  
SEM AÇILIŞ 

DERSİ 
VERİLDİ
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İstanbul Barosu Sağlık Huku-
ku Merkezi ve (HAYAD) Hasta 
ve Hasta Yakını Hakları Der-
neği’nin ortaklaşa düzenlediği  
“Hasta Hakları” konulu III. Eği-
tim Semineri; 08 Mayıs 2016, 
Pazar günü saat 10.00-17.00 
arasında İstanbul Barosu Staj 
Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 

Eğitim Semineri; İstanbul Ba-
rosu Sağlık Hukuku Merkezi 
Başkanı Av. Ümit Erdem’in; Se-
miner içeriği, kapsamı ve amacı 
ile birlikte Sağlık Hukuku Mer-
kezi’nin vizyon ve misyonuna, 
önceki ve planlanan faaliyetle-
rine ilişkin bilgiler içeren Açılış 
Konuşması ile başladı.

Seminer’in ilk bölümünde; Sağ-
lık Hukuku Merkezi Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan 
Sert tarafından; hasta hakları 

ile ilgili tanım ve kapsam, hasta 
hakları nelerdir? Hasta hakları 
ile ilgili uluslararası belgeler ve 
içerikleri, Türkiye’de hasta hak-
ları ile ilgili yasal düzenlemeler 
ve içeriği başlıklı sunumlar ger-
çekleştirildi.

Eğitim’in ikinci bölümünde; 
İstanbul Barosu Sağlık Huku-
ku Merkezi Genel Sekreteri Av. 
Funda Işık Özcan, Sağlık Huku-
ku Merkezi Hasta Hakları Takip 
Birimi Sorumlusu Av. Şükran 
Keleş Yurttaş ile Sağlık Huku-
ku Merkezi Üyeleri Av. Ayşegül 
Gökdoğan, Av. M. Barış Gökçe, 
Stj.  Av. Yakup Gökhan Doğra-
macı’nın koordinatörlüklerin-
de; hasta hakları ile ilgili şikâ-
yetlerin değerlendirilmesi, ör-
nek vaka çözümlemeleri, olgu 
sunumları ve atölye çalışması 
yapıldı.

Eğitim Semineri sonunda; Av. 
Sinem Kabaoğlu, Av. Buket 
Gün, Av. Nurdan Gülşan, Av. 
Hasan Basri Tatar, Av. Sefa 
Kadir Furuncu, Av. Nilay Yıl-
maz, Av. Sida Yıldız, Av. Aysu 
Ece Ertürk, Av. Cansu Mutlu, 
Av. Can Yavuz,  Av. Ayşe Kur-
toğlu Başsaka, Av. Burcu Ayaz, 
Av. Merve Feride Erdoğan, Av. 
Merve Yıldızoğlu, Av. Işın Er-
dem, Av. Yeşim Yeşiloğlu, Av. 
zeynep Bozkurt, Av. Simge 
oğuz, Av. Fadime Demirel, 
Öğr. Gör. Gözde zeytin Çağrı, 
Stj. Av. Begüm Kocamaz, Stj. 
Av. Neslihan Bayram, Stj. Av. 
Hazal İriz, zeynep Cemre De-
mirtaş ve İlkyaz Yılmaz’a bi-
rer “Katılım Belgesi” verildi.

HASTA HAKLARI  
III. EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI
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ÜREME HAKLARI 5. EĞİTİM SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Barosu Sağlık Huku-
ku Merkezi’nce “Üreme Hakla-
rı” konulu bir Eğitim Semineri 
düzenlendi. Seminer; 21 Ma-
yıs 2016, Cumartesi günü saat 
09.30-17.00 arasında İstanbul 
Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde 
yapıldı. 

Eğitim Semineri; Sağlık Hukuku 
Merkezi Başkan Yardımcısı Av. 
Gültezer Hatırnaz Erol’un; Se-
miner kapsamı ve amacı ile bir-
likte Sağlık Hukuku Merkezi’nin 
vizyon ve misyonuna, önceki ve 
planlanan faaliyetlerine ilişkin 
bilgiler içeren Açılış Konuşması 
ile başladı.

Seminer’in ilk bölümünde; Sağ-
lık Hukuku Merkezi Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan 
Sert, “Üreme Hakları” konulu 
interaktif bir eğitim verdi. Eği-
timde; üreme haklarının içeriği, 
üreme hakları ile ilgili uluslara-
rası belgeler ve ulusal mevzuat 
ele alındı. 

Seminer ’in ikinci bölümünde; 
Sağlık Hukuku Merkezi Genel 
Sekreteri Av. Funda Işık Öz-
can ile Sağlık Hukuku Merkezi 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dilek Ek-
mekçi, Av. Çağrı Ş. uluslu, Av. 
Burcu Tayanç ve Av. Burcu Öz-
toprak’ın koordinatörlüklerin-
de; örnek vaka çözümlemeleri, 
olgu sunumları ve atölye çalış-
ması yapıldı.

Eğitim Semineri sonunda; Av. 
Behice Tuğçehan Erdoğan, 
Av. Kübra Aydın, Av. Özge 
Kartal, Av. Rojda Yıldız, Av. 
Şebnem Köksal, Av. Pınar Öz-
çelik, Av. Ayşe Gül Aybek, Av. 
Ebru Özbay, Av. volkan Yalçın-
kaya, Av. Ömer Çiftçi, Av. Ah-
met Sait Büyükçapar, Av. Suat 
Ateş, Av. Ferat Çağıl, Av. Fatma 
Demirel, Stj. Av. Ezgi oğuz, Stj. 
Av. Hazal İriz, Stj. Av. Aslı Naz 
Esmer, Stj. Av. Mesut Yılmaz 
İstif, İlkyaz Yılmaz, Burcu Ar-
kan’a birer “Katılım Belgesi” 
verildi.
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Amerikan Barolar Birli-
ği’nden bir heyet 23 Ma-
yıs 2016 pazartesi günü 

saat 16.00 da İstanbul Barosu-
nu ziyaret etti. Ziyaret, İstanbul 
Barosunun Sosyal Tesisi Baro 
Bahçede gerçekleşti.

ABA Heyeti ziyaret sırasında İs-
tanbul Barosu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkanı Av. A.Metin Uracin 
ile görüştüler. Ziyaretten sonra 
heyet üyeleriyle bir toplantı ya-
pıldı.

Amerikan Barolar Birliği Dış 
İlişkiler Merkezi Başkanı Lisa J. 
Savitt tarafından yönetilen top-
lantıda Amerikan Barolar Bir-
liği Başkanı Paulette Brown, 
Amerikan Baroları hakkında,  
Kore Barosu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkan Yardımcısı Avu-
kat Eric Eunyong Yang, Kore 
Baroları hakkında bilgi sundu, 
Toplantıda İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Başkanı Av. A.
Metin uracin İstanbul Barosu 

hakkında bilgi verdi ayrıca ‘Öz-
gürlüğü Savunmak, Adaleti Ta-
kip’ temalı bir konuşma yaptı.

Toplantıya heyette yer alan 
Minneapolis, MN Distict Court 
Judge (Hakim) Cara Lee Neville, 
ABA, Uluslar arası Hukuk Bölü-
mü bir sonraki dönem seçilmiş 
başkanı (Chair –Elect) Sara P. 
Sandford,  Court Consultant, 

ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMAK, 
ADALETİ TAKİP

Hon. Louraine C. Arkfeld,  ABA 
Dış İlişkiler Merkezi bir sonraki 
dönem seçilmiş başkanı (Chair 
–Elect), Bellarmine Üniversi-
tesi School of Business Dekanı. 
Dean of Bellarmine Üniversi-
tey School of Business Robert 
l. Brown, Ph.D. Kore Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Başkan Yar-
dımcısı Attorney at Law Eric 
Eunyong Yang, UK London So-
licitor Adam B. Farlow, yanı 
sıra EDF- Renewable Energy 
YK Başkan Yardımcısı ve Danış-
manı Robert f. Miller, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği-TOB-
B,Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Larry d. White, İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Üyesi Stj Av. Ezgi Gönenç Ay-
kol,  Amerikan Barolar Birliği 
ve İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi Üyesi Av. Sefa Güven, 
Av. Şenol  Kalfa, İstanbul Barosu 
Dış İlişkiler Merkezi Koordina-
törü Ece Basmacı Karalar  da 
katıldı.
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İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi tarafından düzen-
lenen ‘Dil ve Hukuk’ konulu 

toplantı 14 Mayıs 2016 Cumar-
tesi günü saat 15.00’de  baro-
muzun Kanlıca’daki sosyal tesi-
si Baro Bahçede yapıldı.
Toplantı sunumunu İstanbul 
Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Üyesi Stj. Av. Ezgi Gönenç Aykol, 
açılış konuşması İstanbul Baro-
su E. Meclis Başkan Vekili, TBB 
Delegesi Av. Nizar Özkaya  tara-
fından yapıldı. Toplantıyı, İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Başkanı Av. A.Metin Uracin yö-
netti.
Toplantıda İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Üyesi Stj. Av. 

ZAMANE - DİL VE HUKUK 

Kübra Sezer, Dil ve Zaman ko-
nusuna değerlendirdi. 

Toplantının ikinci konuşmacısı 
İstanbul Barosu Avrupa Birliği 
Eş –Başkanı Av. Murat Cem So-
fuoğlu konuşmasını mahkeme 
kararları ve Avukatların dilek-
çelerinden örnekler okuyarak 
Dil ve Hukuk konusunu değer-
lendirdi. 

Toplantıda İstanbul Barosu E. 
Meclis Başkan Vekili, TBB De-

legesi Av. Nizar Özkaya tara-
fından yapılan konuşmada Dil 
ve Gençlik konusu ele alınarak 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Üyesi Stj. Av.
Harika Şahin yaptığı konuşma-
da ‘Eski Yunan’dan günümüze 
savunma mesleğini dil ve ifade 
açısından değerlendirdi. 

Toplantı Soru – Cevap bölü-
münden sonra sona erdi.
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Uluslar arası Avukatlar 
Birliği (UIA) ve İstan-
bul Barosunca dü-
zenlenen ‘Sığınmacı 

ve Mülteci Krizine Hukuki Çö-
zümler’ konulu toplantı,  20-21 
Mayıs 2016 tarihinde Samsun 
Barosu Konferans Salonunda 
yapıldı.

Toplantının açılışında, UIA Baş-
kanı Jacques uettwıller,  İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Başkanı Av. A.Metin uracin, 
Samsun Barosu Başkanı Av. 
Kerami GÜRBÜZ, Uluslarara-
sı Avukatlar Birliği ve Türkiye 
Barolar Birliği Genel Sekreteri 
Av. Güneş Gürseler, UIA Mil-
li Komite Başkanı Av. Prof. Dr. 
Berin Ergin, Samsun Belediye 

Başkanı birer konuşma yaptılar. 
Toplantının sunumu ise İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Koordinatörü Ece Basmacı Ka-
ralar tarafından yapıldı. 

Toplantı, iki gün süresince sekiz 
oturum halinde yapıldı.  Sunu-
mu Sorbon Ünversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunu Burcu os-
manoğlu tarafından yapılan 
Transit Geçiş Sırasında Mülte-
cilerin İdaresinde Hukuki Çö-
zümler temalı ilk oturumda 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Faruk 
Kerem Giray, Yabancılar ve 
Uluslar arası Koruma Kanunu 
Kapsamında Transit Geçişte 
Mültecilerin Hukuki Koruma 
Önlemleri konusunda, İstanbul 

Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Başkanı Av. A.Metin uracin, 
Yabancılar ve Uluslar arası Ko-
ruma Kanununda İlerlemeler 
ve Coğrafi Sınırlama konulu ko-
nuşmalar yaptılar. 

Toplantının ikinci oturumunda 
Birleşik Krallıklar/ Londra’dan 
Solicitors Laura Devıne ve Yu-
nanistan’ın Atina Barosundan 
Uluslararası Avukatlar Birliği 
Hukukun Üstünlüğü Bölümü 
Başkan Yardımcısı Av. Sotiris 
Felıos  ‘ Mültecilerin Geçici Ko-
ruma Sırasında Geliş ve Varış 
Ülkelerindeki Hukuki Sorunla-
rı’ konulu tebliğler sundu.

Toplantı, İspanya Madrid Ulus-
lar arası Avukatlar Birliği İn-

SIĞINMACI VE MÜLTECİ KRİZİNDE 
HUKUKİ ÇÖZÜMLER 
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san Hakları Başkan Yardımcı-
sı Avukat Abagados Angela 
Diaz –Bastien vargas zaniga 
tarafından sunulan ‘BM Cenev-
re Konvansiyonu Kapsamında 
Mültecilerin Hukuki Durumu’, ‘ 
Uluslararası Sözleşmeler Kap-
samında Mülteciler’ konulu teb-
liğlerle devam etti. 

Atina Barosundan Uluslararası 
Avukatlar Birliği Hukukun Üs-
tünlüğü Bölümü Başkan Yar-
dımcısı Av. Sotiris Felios’un 
yönettiği oturumda, Budapeşte 
Barosundan Dr. Avukat Sze-
cskay Adrienn Tar, ‘Avrupa 
Birliği ve Macar Hukuku Kapsa-
mında Mültecilerin Korunması’  
konulu bir konuşma yaptı. 

Londra’dan Solicitors Laura 
Devıne tarafından yönetilen 
oturumda, İstanbul Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Özge Yıldız 
Hakkakul ‘Türk Hukuku Kap-
samında Yabancıların Çalışma 
Hakkı ‘ konulu Power Point 
sunumu yaptı. Aynı oturumda 
İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi Başkanı Av. A.Metin 
uracin, Yabancılar ve Ulusla-
rarası Koruma Kanununu kap-
samında Sığınmacı ve Mülteci-
lerin Çalışma Hakları ile Pratik 
Uygulamalar’ konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Madrid Uluslararası Avukatlar 
Birliği İnsan Hakları Başkan 
Yardımcısı Avukat Abagados 
Angela Diaz –Bastien vargas 
zaniga tarafından yönetilen 
oturumda, İstanbul Barosun-
dan Avukat Ferah Balluff ile 
İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi Başkanı Av. A.Metin 
uracin tarafından ‘Organ Ka-
çakçılığı’ konusunda ayrıntılı 
açıklamalar yapıldı. 

İstanbul Barosundan Avukat 
Ferah Balluff’un yönettiği otu-
rumda,  Selanik Barosu avukat-
larından George Tsauusis ve 
Nikos Areyrıou, Paris Baro-
sundan Av. Paskal Petrel, İs-
tanbul Barosu avukatlarından 
Duygu Akan uluslar arası koru-

ma ve insan kaçakçılığı konulu 
sunumlar gerçekleştirdiler.

 Toplantının son oturumunu 
Uluslararası Avukatlar Birliği 
Başkanlık Danışmanı Ankara 
Barosu Üyesi Av. Yonca Yücel 
yönetti. Bu oturumda,  Samsun 
Barosundan Av. Lemi Keleş ‘ 
Türkiye’de Mülteci Sorunu ve 
Orta –Doğuda İstikrarsızlık’ 
Samsun Barosu Yönetim Koru-
lu Üyesi ve Samsun Barosu Dış 
İlişkiler Bölümü Koordinatörü 
Av. Ömercan Karacan ‘ Mülteci 
ve Sığınmacıların Geldikleri Ül-
kedeki Sosyal Alanda Sorunları’ 
konulu konuşmalar yaptılar. 

Toplantı Kapanış Konuşmala-
rıyla sona erdi.
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ODUNUN KURUSU SUYUN DURUSU

O
duna giderken köyden 
kuşluk vakti çıkar, oğul 
uşak, öküz eşek yola 
revan olurduk. Erken 
çıkan yol alır, erken ev-
lenen döl alır misali gün 
ensemizi kızdırmadan 

yokuşa vurup uçsuz bucaksız 
ağaç denizine dalıverirdik. Or-
manın gün vuran yerlerinde 
sabah çiğinin buharı göğe yük-
selirken değişik şekillere girer, 
masal dünyasının figürlerine 
dönüşürdü. Gün görmeyen yer-
ler ise yağmur yağmışçasına 
ıpıslak dururdu.  

Her adımla biraz daha uzaklaş-
tığımız Yazı Köyü’nün gittikçe 
küçülen evlerini, harmanları, 
tarlaları iki de bir geri dönüp 
seyretmekten tuhaf bir keyif 
duyardım. Kayın ormanının bi-
timiyle çam deryasına dalarken 
köy temelli kaybolur, gökyüzün-
den gayrısı görünmez olurdu.  

Özbel yaylasını aşıp ormanın 
derinliklerine girdikçe çamla-
rın, köknarların uğultusu daha 
bir artar, iki yana salınan ulu 
ağaçlar anlaşılmaz bir dilden 
durmaksızın homurdanırdı. Da-
ğın yücelerine çıktıkça, gökçe-
oğlak kuşunun;  “ oğul oğul gitti 
gitti”  çığlığı, dağ güvercinleri-
nin boğuk sesleriyle içimdeki 

ürperti büsbütün artar, babama 
daha bir yaklaşırdım.

O ise dost hanesine konmuş 
itibarlı konuğun rahatlığı için-
de yolun önünü ardını, etrafı 
kollayarak yürürken ormanla 
karşılıklı tek kelam etmeksizin 
süren derin bir sohbetin hazzı-
nı yaşardı. 

İlk gördüğünü baltasıyla devir-
meyip, ağaç denizi içinde odun-
luk ağaç arayan babama çok 
kızardım. Tahsin Çavuş’la yan 
yana yürürken farklı düşlerin, 
başka âlemlerin insanları ola-
rak birbirimize ne kadar uzak-
tık. Ben tez elden hazırlana-
cak odunla ikindiyi bulmadan 
köye inip, gün batımına kadar 
harmanlarda koşup oynamayı 
düşlerdim.  Babamsa daha köy-
den çıkarken tasarladığı yere 
gelmeden asla mola vermezdi. 
Ormanın, doğanın onun için ne 
anlama geldiğini bilemediğim 
deli toy yıllarımdı. 

Babamın öküzlere oha, eşeğe 
çüş demesiyle menzile ulaştığı-
mızı anlardım. Yükümüzü indi-
rip azığımızı hayvanların uza-
namayacağı bir dala astıktan 
sonra azıcık soluklanırdık. Kısa 
süren molanın ardından Tah-
sin Çavuş etrafı kolaçan etme-

ye başlar, behlediği ağaçların 
etrafını dolanır, dipten doruğa 
inceler, baltanın tersiyle hafif-
ten vurduğu ağaca kulağını ya-
pıştırıp sesini dinlerdi. O günkü 
kısmetimiz gövdesini, dallarını, 
kabuğunu iyice gözden geçirip 
elle de muayene ettikten sonra 
belli olurdu. 

Babamın ağırkanlılığı, sakinliği, 
ağaçları hekim misali muaye-
nesi beni hepten usandırırdı. 
Ormanı yüzlerce yıldır ayakla-
rının basmadığı yer kalmamış 
Yörük atalarının kutsal mirası 
bellediğini bilemediğim yıllar-
dı.  Hastalıklı, vadesi dolmuş, öz 
suyu çekilmiş ağaçlara ayağın 
kuru denir. Tanrının toprağa sa-
lıp can verdiği ağaçlar gün ge-
lip ömür tamam olunca ayakta 
ölürler.  Tahsin Çavuş gibilerin 
ayağı kurulara doğanın hükmü-
nü icra edip bir çeşit defin me-
rasimi yaptığını anlayabilmem 
için epey zaman geçmesi gere-
kiyormuş. 

Ayağın kuru da olsa ağaç balta-
ya direnir, her vuruşta çıkardığı 
inilti ormanın yankısıyla bü-
yüyerek geri dönerdi. Son dar-
bede inilti büsbütün yükselir, 
diğer ağaçlara çarparak yıkılır-
kenki feryadı ayaktakilerle yaslı 
figanlı bir helalleşmenin yerine 
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Av. HÜSEYİN ÖZBEK
İstanbul Barosu Genel Sekreteri

geçerdi.  Yıl yıla ulandıkça başı 
göğe erecek gibi hep yukarıları 
gözleyen ağacın yerle ilk buluş-
ması çok acı olurdu. Gövdesiyle, 
dallarıyla gacırdayarak ilk dü-
şüşün ardından ortalığı kapla-
yan toz duman arasında sanki 
yeniden ayaklanmaya çabalar-
dı. Birkaç yekinmeden sonra 
olduğu yere sessizce uzanır, 
kadere rıza gösterip kendisini 
Koca Çavuş’un baltasına teslim 
ederdi.

Babam balta sapıyla ölçtüğü 
ağacın gövdesini öküz araba-
sına yüklenebilecek parçalara 
ayırırdı. Eşeğin hakkı ise ağacın 
dallarıydı. Tahsin Çavuş ökü-
zün, eşeğin harcını bilir, taşıya-
bileceğinden fazlasını asla yük-
lemezdi. 

Öküzlerin, eşeğin yükünü ayrı 
ayrı istifledikten sonra azığı in-
dirip yer sofrasını kurardık. Biri 
yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar misali, öküzlerin, eşeğin 
yemini, samanını ihmal etmez, 
Tanrının verdiğini hakça payla-
şırdık. 

Ocağımızı yakıp, bacamızı tüt-
türecek hane hakkımızı teklif-
siz verip bizi gözü tok ev sahi-
bi misali uğurlayan ormanla 
helalleşip yola çıkardık. Dönüş 

hep yokuş aşağı olurdu. Yükünü 
almış eşeğimiz, koşulu öküzle-
rimiz köyün yolunu gözü kapalı 
bilirlerdi. Zifiri karanlığa kaldı-
ğımızda bile o şaşmaz sezgile-
riyle yoldan milim ayrılmadan, 
erinip yüksünmeden yüklerini 
menzile ulaştırırlardı. 

Yazı Köy harmanlarında cirit 
atma hayalim İkipoyralı’ya, 
Tokmaklı’ya varmadan sona 
ererdi. Bakacak doruğundan 
aşağı sarkarken Çoban yıldızı-
nın ardından diğerleri de ışı-
maya başlar,  çocuk gözümde 
ağaçların kimi kurda, kimi boz 
ayıya dönüşürdü. Babam her 
zamanki sükûneti içinde öküz-
lere “gâh” eşeğe “çüş” diyerek 
yola devam eder, korkumun far-
kına varmamış gibi davranırdı. 

Çölmekçiler yokuşundan aşağı 
sarkarken Yazı köyünün cılız 
ışıkları görünmeye, köpek hav-
lamaları duyulmaya başlardı. 
Yanan ocakların duman kokusu 
burnumuza kadar gelince acık-
tığımı hisseder, anamın sıcak 
ekmeğini, oğmaç çorbasını düş-
lerdim. Hayvanlar da köye yak-
laştıkça gayrete gelir hızlanır-
lardı. Onlar da can taşıyorlardı. 
Çift çubuk öküzün boynuzunda 
döner, ekimden dikime, sürüm-
den ambara her iş onların bo-

yunlarına binerdi. Ocağımızın, 
evimizin emektarlarının ye-
mine samanına, nalına mıhına 
durmak ta bize düşerdi. Bun-
dan gayrısının nankörlük oldu-
ğunu her köylü bilir, sofradaki 
ekmeğinin aşının emektarının 
hakkını bir tamam gözetirdi.

Köyün üst başından girdiğimiz-
de anam çoktan aşağı inmiş, 
kardeşlerimle geliğimizin kapı-
sını açmış olurdu. Önce eşeğin 
yükü yıkılır teri soğumadan 
semeri alınmazdı. Öküzlere oha 
dedikten sonra boyunduruktan 
boşandırılır, biraz soluklandık-
tan sonra oluğa suya götürülür-
dü. Hayvanlar ahırda yerlerine 
bağlanıp, samanı katığı veril-
meden yukarı çıkılmazdı.

Dünyanın en güzel yemeği 
herkes için anasının yemeği-
dir. Oğmaç çorbası olsun, arpa 
yarması olsun o mübarek elle-
rin yaptığı aşımızı, ekmeğimizi 
keyifle yerken daha sofradan 
kalkmadan uyku omuzlarıma 
çöker, gözlerim kapanamaya 
başlardı. Sofradan döşeğe zor 
gider, uzanır uzanmaz Zümrü-
düankanın kanadına atlayıp Kaf 
dağının ardındaki düşler âlemi-
ne dalardım. 
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YARGITAYA GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 8.89 11.11 5.33 5.22 9.59 5.50
Şubat 9.23 10.96 4.72 6.11 8.79 5.61
Mart 9.36 10.79 4.23 6.95 8.03 5.64
Nisan 9.17 10.72 3.74 7.89 7.36 5.47
Mayıs 9.21 10.57 3.27 8.66 6.98 5.19

Haziran 9.42 10.24 3.18 9.03 6.74
Temmuz 9.59 9.88 3.23 9.26 6.43
Ağustos 9.76 9.33 3.39 9.55 6.14

Eylül 10.03 8.60 3.58 9.84 5.92
Ekim 10.26 7.80 3.93 10.11 5.58

Kasım 10.72 6.98 4.10 10.32 5.33
Aralık 11.09 6.09 4.48 10.25 5.28

Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde 
 Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak 0.38 0.18 3.32 0.33 0.55 0.56 1.65 1.98 1.10 1.82

Şubat -0.09 0.13 1.38 1.20 -0.20 0.56 0.30 0.43 0.71  - 0.02

Mart 0.36 0.81 0.74 1.05 0.40 0.41 0.66 1.13 1.19  - 0.04

Nisan 0.08 -0.51 0.09 1.43  0.52 1.52 0.42 1.34 1.63 0.78

Mayıs 0.53 1.00 -0.52 1.11 1.48 -0.21 0.15 0.40 0.56 0.58

Haziran -1.49 1.46 0.06 0.25 -0.90 0.76 0.31 -0.51

Temmuz -0.31 0.99 0.73 -0.32 -0.23 0.31 0.45 0.09

Ağustos 0.26 0.04 0.42 0.98 0.56 -0.10 0.09 0.40

Eylül 1.03 0.88 0.85 1.53 1.03 0.77 0.14 0.89

Ekim 0.17 0.69 0.92 -0.20 1.96 1.80 1.90 1.55

Kasım 1.66 0.62 -0.97 -1.42 0.38 0.01 0.18 0.67

Aralık 0.12 1.11 -0.76 -0.33 0.38 0.46 -0.44 0.21

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

AYLAR
ÜFE TÜFE

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak 0.38 1.88 3.32 0.33 0.55 0.56 1.65 1.98 1.10 1.82

Şubat 0.29 0.31 4.75 1.53 0.34 1.13 1.95 2.41 1.82 1.80

Mart 0.65 0.50 5.52 2.60 0.75 1.55 2.63 3.57 3.03 1.75

Nisan 0.73 -0.01 5.61 4.06 1.27 3.09 3.06 4.96 4.71 2.55

Mayıs 1.27 0.99 5.06 5.22 2.77 2.87 3.21 5.38 5.30 3.15

Haziran -0.24 2.46 5.12 5.49 1.95 4.00 5.70 4.76

Temmuz -0.56 3.48 5.89 5.15 1.71 4.32 6.18 4.85

Ağustos -0.30 3.52 6.33 6.19 2.28 4.21 6.28 5.27

Eylül 0.72 4.43 7.24 7.81 -3.34 5.01 6.43 6.21

Ekim 0.90 5.15 8.22 7.59 5.36 6.90 8.45 7.86

Kasım 2.58 5.80 7.18 6.06 5.76 6.91 8.65 8.58

Aralık 2.45 6.97 6.36 5.71 6.16 7.40 8.17 8.81

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

AYLAR
ÜFE TÜFE

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak 11.13 1.88 10.72 3.28 5.94 10.61 7.31 7.75 7.24 9.58

Şubat 9.15 1.84 12.40 3.10 4.47 10.43 7.63 7.89 7.55 8.78

Mart 8.22 2.30 12.31 3.41 3.80 10.43 7.29 8.39 7.61 7.46

Nisan 7.65 1.70 12.98 4.80 2.87 11.14 6.13 9.38 7.91 6.57

Mayıs 8.06 2.17 11.28 6.52 3.25 8.28 6.51 9.66 8.09 6.58

Haziran 6.44 5.23 9.75 6.73 8.87 8.30 9.16 7.20

Temmuz 6.13 6.61 9.46 5.62 9.07 8.88 9.32 6.81

Ağustos 4.56 6.38 9.88 6.21 8.88 8.17 9.54 7.14

Eylül 4.03 6.23 9.84 6.92 9.19 7.88 8.86 7.95

Ekim 2.57 6.77 10.10 5.74 7.80 7.71 8.96 7.58

Kasım 3.60 5.67 8.36 5.25 6.37 7.32 9.15 8.10

Aralık 2.45 6.97 6.36 5.71 6.16 7.40 8.17 8.81

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

AYLAR
ÜFE TÜFE

2012 2013 2014 2105 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ocak 11.11 5.33 5.22 9.59 5.50 6.95 8.62 7.53 8.80 7.87

Şubat 10.96 4.72 6.11 8.79 5.61 7.48 8.33 7.60 8.77 7.97

Mart 10.79 4.23 6.95 8.03 5.64 8.02 8.08 7.70 8.70 7.96

Nisan 10.72 3.74 7.89 7.36 5.47 8.59 7.66 7.97 8.57 7.84

Mayıs 10.57 3.27 8.66 6.98 5.19 8.68 7.51 8.23 8.45 7.71

Haziran 10.24 3.18 9.03 6.74 8.89 7.47 8.31 8.28

Temmuz 9.88 3.23 9.26 6.43 9.11 7.47 8.35 8.07

Ağustos 9.33 3.39 9.55 6.14 9.29 7.42 8.46 7.88

Eylül 8.65 3.58 9.84 5.92 9.53 7.32 8.54 7.80

Ekim 7.80 3.93 10.11 5.58 9.53 7.32 8.65 7.69

Kasım 6.98 4.10 10.32 5.33 9.26 7.39 8.80 7.61

Aralık 6.09 4.48 10.25 5.28 8.89 7.49 8.85 7.67
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A vukat Bürolarında İş Sağ-
lığı ve Güvenliğiyle ilgili 
uzman çalıştırma veya bu 

konuda avukatın ya da çalışanı-
nın eğitim alma yükümlülüğüne 
ilişkin yasa hükümleri avukat 
büroları için 1 Temmuz 2016 ta-
rihinde yürürlüğe giriyor. İşyer-
lerinde İşveren veya İşveren Vekili 
tarafından yürütülecek İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi’ne 
ilişkin ilk sınav 14.08.2016 tari-
hinde yapılacak olup, bu sınava gi-
rebilmek için Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi bürolarına 
06.06.2016-24.06.2016 tarihleri 
arasında başvurulabilecektir.

Türkiye Barolar Birliğinin ko-
nuya ilişkin olarak 16 Haziran 
2016 tarih ve 2016/36 nolu du-
yurusu şöyle:

Bilindiği üzere 30.06.2012 tarih-
li ve 28339 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanununun 
9. maddesi uyarınca İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin işyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği ile İşyeri Tehlike 
Sınıfları Listesi 26.12.2012 tarih-
li ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun uyarınca; işyer-
lerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi 
için işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yüküm-
lülükleri düzenlenmektedir.

Kanunun 6. maddesine göre ve yü-
rürlük maddesinde belirtilen süre-
ler dikkate alınarak, Kanun kapsa-
mında yer alan işyerlerinin tama-
mında, çalışan sayısına ve işyeri-
nin tehlike sınıfına göre tam süreli 
veya kısmi süreli olmak üzere en 
az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilen mevzuat kap-
samında avukatlık büroları da az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerin-
den kabul edilmiş ve az tehlikeli 
sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı 
olan diğer işyerleri gibi avukatlık 
büroları açısından da 01.07.2016 
tarihinde yürürlüğe gireceği hü-
küm altına alınmıştır.

Ayrıca, 6331 sayılı Yasa’nın 6/1-
a) maddesi uyarınca “İşyerlerin-
de İşveren veya İşveren Vekili 
Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin 
Yönetmelik” 29.06.2015 tarih ve 
29401 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Yönetmelik ile ondan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde, iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerinin işveren veya 
işveren vekili tarafından yürütü-
lebilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlenmiştir. Yönetmeliğin 5/1-
m maddesine göre, “Bu Yönetme-
likte belirtilen eğitimi tamamlayan 
işveren veya işveren vekilleri, iş sağ-
lığı ve güvenliği mevzuatında iş gü-
venliği uzmanı veya işyeri hekimine 
verilen görevleri, 7 ve 8 inci madde-
lerde belirtilenler hariç olmak üze-
re yürütebilir. ” , 5/2-m maddesine 
göre ise, “Bu Yönetmelik kapsamın-
da işveren veya işveren vekilleri, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını ya da bir kısmını hizmet 
alımı yoluyla da temin edebilir. ”

İşbu düzenlemeler uyarınca çalı-
şan sayısı 10’dan az olan avukat-
lık bürolarında işveren avukat ya 
da onun yetkilendireceği vekili bu 
konuya ilişkin eğitim almak ve sı-
navda başarılı olmak kaydıyla iş-
yerlerinde iş güvenliği uzmanının 
görevlerini ifa edebilecektir. Çalı-
şan sayısı 10’dan az olan avukatlık 
bürolarında işveren ya da vekili bu 
eğitimleri almadığı ya da sınavda 
başarılı olamadığı durumlarda, ay-

rıca çalışan sayısı 10’dan fazla olan 
avukatlık bürolarında her halükar-
da bu sektörde hizmet veren kişi 
ya da firmalardan ücret karşılığı 
iş güvenliği hizmeti almak gerek-
mektedir.

Bu kapsamda, Anadolu Üniversi-
tesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı arasında İşyerlerinde 
İşveren veya İşveren Vekili tara-
fından Yürütülecek İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav 
ve Belgelendirme işbirliği proto-
kolü imzalanmıştır. Konuya ilişkin 
ayrıntılı bilgiye http://esertifika.
anadolu.edu.tr/program/14/isve-
ren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagli-
gi-ve- guvenligi adresinden ulaşıla-
bilir. Bu linkte yer alan bilgiden an-
laşılacağı üzere, İşyerlerinde İşve-
ren veya İşveren Vekili tarafından 
yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Eğitimi’ne ilişkin ilk sı-
nav 14.08.2016 tarihinde yapıla-
cak olup, bu sınava girebilmek için 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi bürolarına 06.06.2016-
24.06.2016 tarihleri arasında baş-
vurulabilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrul-
tusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın 
avukatlık büroları yönünden yü-
rürlük tarihi 01.07.2016 olduğu 
hususunu bilgilerinize sunar, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nundan kaynaklanan yükümlülük-
lerin yerine getirilmemesi halinde 
idari para cezalarının öngörülmesi 
sebebiyle, meslektaşlarımızın idari 
yaptırımlarla karşı karşıya kalma-
maları için konunun Baronuz men-
subu meslektaşlarımıza da duyu-
rulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYzİoĞLu 
Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı

AVUKAT BÜROLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
YASA HÜKÜMLERİ 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
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Türkiye Barolar Birliğince 
genç meslektaşlarımıza 

kazanç istisnası uygulanması 
amacıyla Gelir İdaresi Genel 
Müdürlüğüne yapılan başvuru-
ya gelen yanıtla ilgili bir duyuru 
yayınladı. 

TBB’nin 12 Mayıs 2016 tarih ve 
2016/30 nolu duyuru şöyle:

10 Şubat 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren 6663 Sayılı Gelir Ver-
gisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun’un 1. maddesiyle Gelir Ver-

gisi Kanunu’nun mükerrer 20. 
maddesinde belirtilen düzen-
lemeden genç meslektaşlarımı-
zın da yararlanması yönünde 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı nezdinde yapmış 
olduğumuz yazışmaya alınan 
yanıtın bir örneği ekte gönde-
rilmiştir.

Söz konusu yazıda; yapılan dü-
zenleme ile ticari, zirai veya 
mesleki faaliyeti nedeniyle ad-
larına ilk defa gelir vergisi mü-
kellefiyeti tesis olunan ve mü-
kellefiyet başlangıç tarihi itiba-

riyle 29 yaşını doldurmamış 
tam mükellef gerçek kişilerin, 
faaliyete başladıkları takvim 
yılından itibaren üç vergilen-
dirme dönemi boyunca elde et-
tikleri bu kazançlarının 75.000 
TL’sına kadar olan kısmının 
maddede belirtilen şartlarla 
gelir vergisinden müstesna tu-
tulduğu, 10.02.2016 tarihinden 
önce işe başlayan mükelleflerin 
bu istisnadan yararlanmaları-
nın mümkün olmadığı bildiril-
mektedir.
Not: Ayrıntılı bilgi TBB WEB 
sitesinde.

Yayın hayatına 19 Mart 2015 tarihinde “Türkiye’nin Hukuk 
Etkinlikleri Platformu” adı altında başlayan ‘TÜRKİYE 

HUKUK’ adlı internet sitesi, Mart 2015 -2016 döneminde 
yayımladığı hukuk etkinlikleri nedeniyle Türkiye genelinde 
en çok etkinlik düzenleyen İstanbul Barosu›nu  ‘Yılın Barosu 
2015’ ödülünün sahibi olarak belirledi.

“Hukuka Yön Verenler” adı altında 8 dalda hukuk dünyası-
nın en aktif isimlerince belirlenen ödül, TÜRKİYE HUKUK 
adına Yayın Koordinatörü Evren Soyuçok tarafından 16 
Haziran 2016 Perşembe günü Baro Başkanımız Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal’a sunuldu. 

DOSYA
GENÇ AVUKATLARA KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ

BAROMUZA “TÜRKİYE HUKUK”  
İNTERNET SİTESİNDEN ÖDÜL

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREĞİ  
İSTANBUL BAROSU 2016 İÇTETKİKLERİ YAPILDI

İç tetkiklere İstanbul Barosu Kalite Danışmanı Mine Nazife MEMİŞLER, Kalite Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Av. İbrahim ÖZTÜRK, Başkan Yardımcısı Av. Melek AYDEMİR YALÇIN, Kurul Sekreteri Av. Sai-
me Nilgün ÜNSAL ile Üyeler Av. Neşe TÜKENMEZ YOLDAŞ, Av. Meral ÖZKAYA katılmışlardır.

2016 Yılı Mart - Nisan aylarında yapılan iç tetkikler; İstanbul Adliyesi Çağlayan Yerleşkesi’nde; Evrak 
kayıt, Sigorta, Disiplin, CMK, Avukat Hakları Merkezi, Şikâyet Servisi, Merkez - Komisyon ve Kurullar 
Sekretaryası iç tetkikten geçirildi.

Beyoğlu yerleşkesinde; İdari İşler, Satın Alma, Bilgi İşlem, Adli Yardım ve CMK iç tetkikleri yapıldı.
Bakırköy Yerleşkesi’nde; Evrak Kayıt (yeni açıldı), CMK, Adli Yardım, Kütüphane iç tetkikleri yapıldı. 
Çocuk yuvası incelendi.  Büyükçekmece Adli Yardım Bürosunun iç tetkiki yapıldı.
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Kefalet sözleşmesi, 
01.07.2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan 
6098 sayılı Türk Borç-

lar Kanunu’nda (bundan sonra 
kısaca “TBK” olarak anılacaktır) 
en fazla değişikliğe uğrayan ve 
en fazla tartışma yaratan alan-
lardan bir tanesidir. Ben aşağı-
da kefalet sözleşmesinin geçer-
lilik koşullarına, sona ermesine 
ve uygulama alanına ilişkin ola-
rak getirilen yeni düzenlemele-
ri ve bunların sözleşmelerdeki 
kefalet uygulamasına etkilerini 
değerlendirmeye çalışacağım. 1

TBK.m.581’de, kefalet sözleş-
mesi -yapılan yerinde bazı kü-
çük değişiklikler ile-, kefilin 
alacaklıya karşı, borçlunun bor-
cunu ifa etmemesinin sonuç-
larından kişisel olarak sorum-
lu olmayı üstlendiği sözleşme 
olarak tanımlanmıştır. TBK’nda 
kefalet sözleşmesinin geçerlilik 
koşulları kapsamında kefalet 
sözleşmesinin şekline ve eşin 
rızasına ilişkin önemli yenilik-
ler getirildiğini görüyoruz. 

I- Kefalet sözleşmesinin şekli: 

TBK.m. 583/I uyarınca, kefi-
lin, adi yazılı şekilde yapılması 
zorunlu olan kefalet sözleş-
mesinde, sorumlu olduğu aza-
mi miktarı, kefalet tarihini2 ve 

1 Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Sözleşmeli Öğretim Üyesi, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli 
Öğretim Üyesi.  

2 TBK.m. 589/III uyarınca kefil, -söz-
leşmede aksi kararlaştırılmadık-

müteselsil kefil sıfatıyla veya 
bu anlama gelen herhangi bir 
ifadeyle yükümlülük altına gir-
diğini kendi el yazısıyla belirt-
mesi şarttır. 

TTK.m.7/II uyarınca ticari 
borçlara kefalet halinde, aksi 
kanunda veya sözleşmede ön-
görülmedikçe, müteselsil ke-
falet sözkonusu olur. Öğretide 
bu hüküm ile kefilin müteselsil 
kefil sıfatıyla yükümlülük altına 
girdiğini el yazısıyla belirtmesi 
gerektiğine ilişkin TBK.m.583/I 
hükmünün birlikte nasıl değer-
lendirileceği konusunda görüş 
ayrılığı mevcuttur. Ticari borç-
larda da kefilin müteselsil kefil 
sıfatıyla yükümlülük altına gir-
diğini el yazısıyla belirtmesi ge-
rektiğini kabul edenler bulun-
makla birlikte, ben TTK.m.7/II 
hükmünde ticari işlere özel bir 
yasal teselsül karinesi sözko-
nusu olduğu için, bu karinenin 
uygulanabilmesi için kefilin el 
yazısıyla müteselsil kefil sıfatıy-
la yükümlülük altına girdiğini 
belirtmesine gerek olmadığı, 
kefilin bu olasılıkta zaten yasa 
gereği müteselsil kefil sıfatıyla 
yükümlülük altına girdiği kanı-
sında olduğumu belirtmek isti-

ça- borçlunun sadece kefalet söz-
leşmesinin kurulmasından sonraki 
borçlarından sorumlu olduğu ve 
süreli kefalette, sürenin sona ere-
ceği ve kefilin borçtan kurtulacağı 
tarih ile gerçek kişilerce verilen 
her türlü kefalette 10 yıllık azami 
süre, kefalet tarihi esas alınarak 
belirleneceği için kefalet tarihi 
önem taşımaktadır.   

yorum. Ancak uygulamada avu-
kat meslektaşlarıma, risk alma-
mak için, bu konuda Yargıtay’ın 
yerleşik görüşü oluşana kadar, 
ticari borçlara kefalette de ke-
filin müteselsil kefil sıfatıyla 
yükümlülük altına girdiğini el 
yazısıyla belirtmesini sağlama-
larını tavsiye ederim.   

Öğretide bir meslekdaşımız, 
tüzel kişilerin kendi el yazıları 
olamayacağı için, el yazısı ile 
belirtilme koşulunun tüzel kişi 
kefiller bakımından aranmama-
sı gerektiğini savunmaktadır. 
Ancak bazı hususların kefilin 
el yazısı ile belirtilmesi koşulu-
nun, hangi tehlikeyi (sözkonu-
su hususların sözleşmede boş 
bırakılarak sonradan alacaklı 
tarafından doldurulması teh-
likesini) bertaraf etmek için 
getirildiğini ve aynı tehlikenin 
tüzel kişi kefiller açısından da 
aynen mevcut olduğunu dik-
kate aldığımızda, el yazısı ile 
belirtme koşulunun tüzel kişi 
kefiller bakımından da aranma-
sı gerektiği kanısındayım. Za-
ten TMK.m.50/I uyarınca tüzel 
kişinin iradesi organları aracı-
lığıyla açıklanır. Bizler öğrenci-
lerimize bu hükmü açıklarken, 
organları tüzel kişinin eli, kolu, 
ağzıdırlar deriz.  İşte bu neden-
ledir ki tüzel kişinin yetkilileri 
tüzel kişinin eli olarak kendi el 
yazıları ile bu hususları kefalet 
sözleşmesinde belirtecekler-
dir. Kaldı ki TBK tasarısı’nı ha-
zırlayan komisyonun bir üyesi 
olarak, komisyonun bu konuda 

KEfALET SöZLEŞMESİNİN 
GEÇERLİLİK KOŞULLARI, SONA 
ERMESİ VE UYGULAMA ALANI 

PROF. DR. ATİLLA ALTOP
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gerçek kişi kefiller ile tüzel kişi 
kefiller arasında ayırım yapma 
niyetinin asla sözkonusu olma-
dığını rahatlıkla söyleyebilirim. 

Keza kefil bir tüzel kişi ise ve 
tüzel kişi adına hukuken geçerli 
bir kefalet sözleşmesi yapıla-
bilmesi için birden fazla kişinin 
birlikte imzaları gerekli ise, bu 
takdirde sözkonusu üç hususu 
birlikte imza yetkisine sahip 
kişilerden sadece bir tanesinin 
el yazısı ile yazması yeterli ola-
caktır; yoksa bazı meslekdaşla-
rımızın ileri sürdüğü gibi, her 
üçünün de ayrı ayrı el yazıları 
ile yazmalarının gerekmediği 
kanısındayım.   

Kendi adına kefil olma ko-
nusunda bir üçüncü kişiye 
TBK.m.504/III uyarınca özel 
yetki verilmesi ve diğer tara-
fa veya bir üçüncü kişiye kefil 
olma vaadinde bulunulması da 
aynı şekil koşullarına bağlıdır. 

Kefalet sözleşmesinde sonra-
dan yapılan ve kefilin sorum-
luluğunu artıran değişiklikler, 
kefalet için öngörülen şekle 
uyulmadıkça hüküm doğurmaz. 
Buna karşılık kefilin sorumlulu-
ğunu azaltan değişikliklerin bu 
şekle uyularak yapılması gerek-
mez.  

Bu hüküm ile, uygulamada 
özellikle finans kuruluşlarının, 
azami miktarı, tarihi ve kefalet 
türünü boş bırakarak kefillere 
kefalet sözleşmelerini imzalat-
tıktan sonra, takibe geçtikleri 
anda miktar hanesi ile tarih ve 
kefalet türünü doldurmalarının 
ve bu suretle kefilleri sözleşme-
yi imzaladıkları anda miktarını 
bilmedikleri bir miktarda so-
rumluluk altına sokmalarının, 
sorumluluk süresini, kapsamını 
ve kefalet türünü kefil aleyhine 
farklılaştırmalarının önlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu hükmü, uy-
gulamada maalesef sıkça karşı-
laşılan keyfiliği ve suiistimalleri 

önleyebilecek çok yerinde bir 
düzenleme olarak gördüğümü 
özellikle belirtmek istiyorum.   

Herhangi bir nedenle yazı ya-
zamayan kefalet sözleşmesi-
ni noterde düzenleme şekilde 
yapabilecekleri ve –yukarıda 
belirtilen risklere karşı en az 
el yazısıyla belirtme kadar gü-
vence sağladığı için- bunun 
evleviyetle hukuken geçerli sa-
yılması gerektiği kanısındayım. 
Keza kefil olacak kişinin, yazı 
yazabilmekle birlikte –gerekli 
ücretleri ödemeyi de göze ala-
rak- tercihini noterde düzenle-
me şeklinde kefalet sözleşmesi 
yapma yönünde kullanması du-
rumunda, kefalet sözleşmesinin 
geçerli sayılması için, sorumlu 
olduğu azami miktarı, kefalet 
tarihini ve müteselsil kefil sı-
fatıyla veya bu anlama gelen 
herhangi bir ifadeyle yükümlü-
lük altına girdiğini kendi el ya-
zısıyla belirtmesinin kesinlikle 
gerekli olmadığı, bu üç hususun 
noter tarafından resen düzen-
lenen kefalet sözleşmesi met-
ninde yer almasının yeterli sa-
yılması gerektiği kanısındayım. 
Aynı şekilde noterde resen dü-
zenlenecek yetki belgelerinde 
(vekaletnamelerde), sözkonusu 
üç hususun noter tarafından 
resen düzenlenen metinde yer 
almasının yeterli olacağı, ayrı-
ca kefalet için özel yetki veren 
kişinin el yazısı ile yazılmasının 
gerekli olmadığı kanısındayım. 

Bu görüşün aksini savunarak, 
noterde resen düzenlenen kefa-
let sözleşmelerini –bu üç husu-
sun kefilin el yazısı ile belirtil-
mediği gerekçesiyle-  hukuken 
geçersiz saymak, hem bu yeni 
düzenlemenin konuluş amacı-
nı gözden kaçırmak ve dikkate 
almamak, hem de daha ağır bir 
şekil şartına uyularak yapılan 
bir sözleşmeyi geçersiz sayar-
ken, daha hafif bir şekil şartına 
uyularak yapılan sözleşmeyi ise 

geçerli kılmak gibi bir çelişkiye 
düşmek anlamına gelecektir. 
Kaldı ki TBK Tasarısı’nı hazır-
layan Komisyon’da kefalet söz-
leşmelerinin noterde düzenlen-
mesi de gündeme gelmiş, ancak 
hem noter ücretinden kaynak-
lanacak ek maliyet hem de hem 
alacaklının hem de kefilin note-
re gitme zorunluluğunun yara-
tacağı sıkıntı dikkate alınarak, 
bu şekil yerine el yazısı şekli 
kabul edilmiştir.

Ancak konuşmacı olarak katıl-
dığım bazı toplantılarda noter-
lerin de bu konuda tereddütler 
yaşadıklarını ve resen düzenle-
dikleri kefalet sözleşmelerinde, 
kefilden, sorumlu olduğu azami 
miktarı, kefalet tarihini ve mü-
teselsil kefil sıfatıyla veya bu an-
lama gelen herhangi bir ifadey-
le yükümlülük altına girdiğini 
kendi el yazısıyla belirtmesini 
talep ettiklerini öğrendim. Ada-
let Bakanlığı’nın veya Türkiye 
Noterler Birliği’nin yayınlaya-
cağı bir genelge ile noterlerin 
yaşadıkları bu tereddütü acilen 
ortadan kaldırmasının çok ya-
rarlı olacağı kanısındayım. 

Keza verdiğim eğitimlerde ve 
konuşmacı olarak katıldığım 
bazı toplantılarda bazı Yargıtay 
üyelerinin de, noterde resen 
düzenlenen kefalet sözleşme-
lerinde bu üç hususun kefilin 
el yazısı ile belirtilmemesi du-
rumunda, kefalet sözleşmesi-
nin geçersiz olacağı görüşünde 
olduklarına şahit olduğum için, 
uygulamada avukat meslektaş-
larıma, risk almamak için, bu 
konuda Yargıtay’ın yerleşik gö-
rüşü oluşana kadar, noterde dü-
zenlenen kefalet sözleşmelerin-
de de, kefilin sorumlu olduğu 
azami miktarı, kefalet tarihini 
ve müteselsil kefil sıfatıyla yü-
kümlülük altına girdiğini kendi 
el yazısıyla belirtmesini sağla-
malarını tavsiye ederim.
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Herhangi bir tereddüte dü-
şülmesini önlemek amacıyla 
belirtmek isterim ki, TBK’nun 
yürürlüğe girdiği 01.07.2012 
tarihinden önce verilmiş olan 
kefaletlerde, kefilin, sorumlu 
olduğu azami miktarı, kefalet 
tarihini ve müteselsil kefil sıfa-
tıyla veya bu anlama gelen her-
hangi bir ifadeyle yükümlülük 
altına girdiğini kendi el yazısıy-
la belirtmiş olması aranmaya-
caktır.   

II- Eşin rızası : 

TBK.m.584/I hükmü uyarınca, 
eşlerden biri mahkemece veril-
miş bir ayrılık kararı olmadıkça 
veya yasal olarak ayrı yaşama 
hakkı doğmadıkça, ancak diğe-
rinin yazılı rızasıyla kefil olabi-
lir. Eski Medeni Kanun’un 162.
maddesinin 2.fıkrasında “bo-
şanma veya ayrılık davası ikame 
edildikten sonra, karı kocadan 
her biri, dava devam ettikçe, 
diğerinden ayrı yaşama hakkı-
nı haizdir” hükmü yer almakta 
idi. Yeni TMK’nda böyle açık 
bir hüküm yer almamakla bir-
likte, TMK.m.197/I’de yer alan 
“eşlerden biri, ortak hayat sebe-
biyle kişiliği, ekonomik güvenliği 
veya ailenin huzuru ciddi biçim-
de tehlikeye düştüğü sürece ayrı 
yaşama hakkına sahiptir” hük-
mü ile TBK.m.169’da yer alan 
“boşanma veya ayrılık davası 
açılınca hakim, davanın devamı 
süresince gerekli olan, özellikle 
eşlerin barınmasına, geçimine, 
eşlerin mallarının yönetimine ve 
çocukların bakım ve korunması-
na ilişkin geçici önlemleri re’sen 
alır” hükmünün birlikte değer-
lendirilmesi sonucunda, boşan-
ma ve ayrılık davası açılması 
durumunda eşlerin ayrı yaşama 
hakkına sahip olduklarının ka-
bul edilmesi ve artık kefil olmak 
için diğer eşin rızasının alınma-
sına gerek olmayacağı kanısına 
vardığımı belirtmek istiyorum. .

Eşin bu rızayı, sözleşmenin 
kurulmasından önce ya da en 
geç kurulması anında verilmiş 
olması şarttır. Sözleşmenin ku-
rulmasından sonra eşin verece-
ği icazet, kefalet sözleşmesinin 
geçersizliğini ortadan kaldır-
mayacaktır.  

Eşin ehliyetsiz olması duru-
munda, eşin yasal temsilcisinin 
ehliyetsiz eş adına rıza verebi-
leceği; zira eşin vereceği rıza-
nın kişiye sıkı surette bağlı bir 
hak olmadığı ve yasal temsilci-
nin vereceği rıza ehliyetsiz eşin 
değil, onun eşinin kefil olması 
için verileceğinden bu işlemin 
TMK.m.449 kapsamındaki ya-
sak işlem olarak da değerlendi-
rilemeyeceği kanısındayım. 

Kefalet sözleşmesi kurmak için 
bir üçüncü kişiye özel temsil 
yetkisi verilmesi sırasında, bu 
yetkiyi veren kişi o aşamada he-
nüz borç altına girmediğinden, 
eşinin yazılı rızasını bu aşama-
da almasının gerekmediği, tem-
silcinin üçüncü kişi alacaklı ile 
kefalet sözleşmesini kurduğu 
sırada alınması gerektiği kanı-
sındayım. Buna karşılık kefalet 
sözleşmesi yapma vaadinde 
bulunan kişi o anda borç altına 
girdiğinden, eşinin yazılı rızası-
nın bu aşamada alınması gerek-
tiği kanısına vardım.

Eşinin bir başkasından olan ala-
cağı için eşi ile kefalet sözleş-
mesi yapanın, eşinin yazılı rı-
zasını alması gerekmeyecektir; 
zira eşi zaten alacaklı sıfatıyla 
kefalet sözleşmesini imzalaya-
rak rızasını açıklamış olmakta-
dır. Buna karşılık eşinin üçün-
cü bir kişiye olan borcu için 
üçüncü kişi alacaklı ile kefalet 
sözleşmesi yapanın eşinin rıza-
sının aranması gerektiği kanı-
sındayım. Zira ilk bakışta böyle 
bir sözleşmenin borçlu kişinin 
lehine olacağı düşünülebilirse 
de, borçlu eşin, eşinin kendisi-

ne kefil olması durumunda aile 
üzerindeki yükün artacağını 
düşünerek, eşinin kendisi lehi-
ne kefil olmamasını istemekte 
menfaati olabilir. 

TBK’nun 584 maddesine 
28.03.2013 tarihli ve 6455 sa-
yılı “Gümrük Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’un 77. 
maddesi ile 11.04.2013 tarihi 
itibariyle aşağıdaki fıkra ile, ti-
caret hayatındaki bazı kefalet 
sözleşmelerinde eşin yazılı rı-
zasının aranmayacağı kararlaş-
tırılmıştır :   

“Ticaret siciline kayıtlı ticari 
işletmenin sahibi veya ticaret 
şirketinin ortak ya da yöneticisi 
tarafından işletme veya şirketle 
ilgili olarak verilecek kefaletler, 
mesleki faaliyetleri ile ilgili ola-
rak esnaf ve sanatkârlar siciline 
kayıtlı esnaf veya sanatkârlar 
tarafından verilecek kefaletler, 
27/12/2006 tarihli ve 5570 sa-
yılı Kamu Sermayeli Bankalar 
Tarafından Yürütülen Faiz Des-
tekli Kredi Kullandırılmasına 
Dair Kanun kapsamında kullanı-
lacak kredilerde verilecek kefa-
letler ile tarım kredi, tarım satış 
ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve 
kefalet kooperatifleri ile kamu 
kurum ve kuruluşlarınca koope-
ratif ortaklarına kullandırılacak 
kredilerde verilecek kefaletler 
için eşin rızası aranmaz.”3

3   Kefalet sözleşmesinin geçerliliği için 
eşin yazılı rızasını zorunlu kılan hük-
mün özellikle ticaret hayatında sıkıntı 
yaratacağını düşünen Komisyon, bunu 
kısmen önleyebilmek için TBK Tasarı-
sı’nın ilk halinde şu  hükme yer vermiş-
ti : 

 “Kefalet, ticaret siciline kayıtlı bir iş-
letmenin sahibi; bir kollektif ortaklığın 
ortağı, bir komandit ortaklığın sınırsız 
sorumlu ortağı; bir anonim ortaklığın 
yöneticisi veya müdürü, bir sermayesi 
paylara bölünmüş komandit ortaklığın 
müdürü veya bir limited ortaklığın yö-
netici ortağı tarafından işletmeyle ilgili 
olarak verilmişse, eşin rızası aranmaz.”

 TBMM’ndeki görüşmeler sonucunda 
bu fıkra yasa metninden çıkarılmış; 
ancak uygulamadaki yaygın şikayetler 
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TBK.m.584/II hükmü uyarınca, 
kefalet sözleşmesinde sonra-
dan yapılan ve kefilin sorum-
lu olacağı miktarın artmasına 
veya âdi kefaletin müteselsil 
kefalete dönüşmesine ya da 
kefil yararına olan güvencele-
rin önemli ölçüde azalmasına 
sebep olmayan değişiklikler 
için de eşin rızası gerekmez. 
Bu bağlamda belirtmek isterim 
ki, borcun dış üstlenilmesinde, 
TBK.m.198/II uyarınca, kefilin 
sorumluluğunun devam etmesi 
için kefilin borcun üstlenilmesi-
ne yazılı olarak rıza göstermesi 
gerekmekte olup, sadece borç-
lunun değişmesi, kefilin sorum-
luluğunu miktar bakımından 
artırmamakla birlikte, –örneğin 
üstlenenin mali durumunun 
devreden borçludan daha kötü 
olması durumunda olduğu gibi- 
kefilin durumunu olumsuz yön-
de etkileyebileceği için, böyle 
bir durumda kefilin eşinin de 
yazılı rızasının alınması gerek-
tiği kanısındayım.

Eşin dürüstlük kuralına aykırı 
olarak bu izni vermekten kaçın-
ması durumunda, kefil olmak 
istemeyen eşin, -aile konutuna 
ilişkin TMK.m.194/II’de oldu-
ğu gibi, diğer eşin mahkemeye 
başvurarak, yargıçtan izin ala-
bileceğine ilişkin bir hükme yer 
verilmemiş ise de- TMK.m.2’de-
ki genel hüküm çerçevesinde 
ve hatta TMK.m.194/II hük-
münden de kıyasen yararlana-
rak, yargıçtan izin alınmasının 
mümkün olduğunu kabul et-
mek gerektiği kanısındayım. 
Ancak bazı meslekdaşlarımın, 
bunun mümkün olmadığını ve 
böyle bir olasılıkta kefil olmak 
isteyen eşin, ya kefil olmaktan 
vazgeçmesi ya da boşanması 

sonucunda TBK’nun yürürlüğe girme-
sinden çok kısa bir süre (yaklaşık 9 ay) 
sonra aynı TBMM çok daha kapsamlı 
bir istisna hükmünü yasalaştırmak 
durumunda kalmıştır. Bu istisnanın ge-
reksiz ölçüde geniş tutulduğu kanısın-
dayım.   

gerektiğini ileri sürdüklerini de 
belirtmek isterim. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 
tarafından, Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürlüklerine gönde-
rilen 08.10.2012 tarihli yazıda, 
ipotek veren üçüncü kişinin 
aynı zamanda kefil de olduğunu 
belirten –tapuda düzenlenen- 
ipotek resmi senetlerinde –ki 
bu durum ile çok sık karşıla-
şılmaktadır-, kefaletin şekline, 
türüne, tarihine, kefil olma eh-
liyetine ve eşin rızasına ilişkin 
hükümlerin yerine getirildiği-
nin kontrol edilmesi ve ipotek 
alanlardan (banka ve diğer kre-
di kuruluşlarından) bu hususla-
rın gereğinin yerine getirildiği-
ne ilişkin yazılı beyan alınması 
ve işlemden kaynaklanacak 
hukuki sorumluluğun bu kuru-
luşlarca üstlenildiğinin de bu 
beyanda yer alması istenmek-
tedir. Ancak tapu daireleri, ipo-
tek veren 3.kişi aynı zamanda 
kefil olmasa bile, bu taahhüdü 
almadan ipotek resmi senedini 
düzenlemiyorlardı. Bunun üze-
rine Başkanlık, ikinci bir yazı 
ile bu taahhüdün sadece ipotek 
veren 3.kişinin aynı zamanda 
kefil olduğunun ipotek resmi 
senedinde belirtildiği durum-
larda alınması gerektiğini, buna 
karşılık ipotek veren 3.kişinin 
aynı zamanda kefil olmadığı 
durumlarda, böyle bir taahhüt 
alınmasına gerek olmadığını 
bildirmiştir.    

Herhangi bir tereddüte düşül-
mesini önlemek amacıyla be-
lirtmek isterim ki, evli olan ger-
çek kişiler tarafından TBK’nun 
yürürlüğe girdiği 01.07.2012 
tarihinden önce verilmiş olan 
kefaletlerde, eşin rızasının alın-
mış olması aranmayacaktır. 

III- Kefaletin sona ermesi:

1- Kanun gereği sona erme :

A- TBK.m.598 hükmünde, kefa-
let sözleşmesinin kanun gereği 
kendiliğinden sona ereceği üç 
farklı hal düzenlenmiştir : 

a)  TBK.m. 598/I hükmü uya-
rınca, fer’ilik ilkesinin bir sonu-
cu olarak, hangi sebeple olursa 
olsun, asıl borç sona erince, ke-
fil de borcundan kurtulur. 

b) TBK.m.598/II hükmüne 
göre, borçlu ve kefil sıfatı aynı 
kişide birleşmiş olursa, alacaklı 
için kefaletten doğan özel ya-
rarlar saklı kalır. 

c) TBK.m.598/III hükmüne 
göre, bir gerçek kişi tarafından 
verilmiş olan her türlü kefalet, 
buna ilişkin sözleşmenin kurul-
masından başlayarak on yılın 
geçmesiyle kendiliğinden orta-
dan kalkar. Tüzel kişiler tarafın-
dan verilen kefaletlerde, böyle 
bir yasal üst süre sınırlaması 
olmadığından, tüzel kişiler çok 
daha uzun süreler için kefil ola-
bileceklerdir. TBK.m.598/IV 
hükmüne göre, kefalet, on yıl-
dan fazla bir süre için verilmiş 
olsa bile, uzatılmış veya yeni bir 
kefalet verilmiş olmadıkça kefil, 
ancak on yıllık süre doluncaya 
kadar takip edilebilir. Ülkemiz-
de özellikle konut finansmanı 
alanında 10 yıldan daha uzun 
süreli (15 ve hatta 20 yıllık) 
krediler verildiği dikkate alın-
dığında, 10 yıllık sürenin sorun 
yaratabileceği dikkate alınarak, 
konut kredilerinde azami süre-
nin –İsviçre’de olduğu gibi- 20 
yıl olarak belirlenmesinin daha 
iyi olacağı kanısındayım.

22.04.1926 tarihli ve 818 sayılı 
eski Borçlar Kanunu’nda böyle 
bir yasal üst süre sınırlaması 
mevcut olmadığından, TBK’nun 
yürürlüğe girmesinden önce 
verilmiş kefaletler bakımından, 
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ilk bakışta 6101 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü 
Ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun’un 6.maddesindeki “Bu 
Kanunun 5 inci maddesi, uygun 
düştüğü ölçüde, Türk Borçlar 
Kanununda öngörülen diğer 
süreler hakkında da uygulanır” 
şeklindeki yollama hükmü uya-
rınca aynı kanunun 5.maddesi-
nin 2.fıkrasındaki “Türk Borçlar 
Kanunu ile hak düşürücü süre 
veya özel bir zamanaşımı süresi 
ilk defa öngörülmüş olup da baş-
langıç tarihi itibariyle bu süre 
dolmuşsa, hak sahipleri Türk 
Borçlar Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayarak bir 
yıllık ek süreden yararlanırlar” 
hükmünün uygulanacağı düşü-
nülebilir. Böyle bir durumda;

•  10 yıllık azami süre TBK’nun 
yürürlüğe girdiği tarihte dol-
muşsa, kefalet 1 yıl daha devam 
edecek olup, taraflar bu bir yıl 
içerisinde kefalet sözleşmesi-
nin süresini –en fazla 10 yıl için 
olmak üzere- uzatabilecekler-
dir. 

• Şayet 10 yıllık azami süre 
TBK’nun yürürlüğe girdiği ta-
rihte henüz dolmamışsa bakiye 
sürenin sonuna kadar kefalet 
devam edecek ve taraflar 10.yıl 
içerisinde kefalet sözleşmesi-
nin süresini –en fazla 10 yıl için 
olmak üzere- uzatabilecekler-
dir. 

Ancak, TBK’nun yürürlüğe 
girdiği tarihte 10 yıllık azami 
sürenin dolmasına çok az bir 
süre kalmışsa –örneğin birkaç 
gün- alacaklı her bakımdan çok 
zor durumda kalacak ve bu kısa 
sürede kefili ikna ederek uza-
tımı sağlayamadığı takdirde, 
şahsi teminatını yitirecektir. 
Aynı sıkıntı bir yıllık süre açı-
sından da sözkonusu olabile-
cektir. Bu nedenle benim şahsi 
görüşüm, 5.madde hükmünün 
kefalet sözleşmesindeki azami 

süre bakımından uygun düş-
mediğini kabul ederek, kira 
sözleşmelerinde 10 yıllık uza-
ma süresi sonunda kiralayana 
sözleşmeyi sebep göstermek-
sizin feshetme hakkı tanıyan 
TBK.m.347/I hükmüne ilişkin 
6101 sayılı Türk Borçlar Kanu-
nu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanun’un Geçici 
2.maddesi hükmünün kıyasen 
uygulanacağını ve böylece; 

• TBK’nun yürürlüğe girdiği 
tarihte 10 yıllık azami sürenin 
beş yıldan daha azı dolmuş ise, 
kefaletin kalan süre kadar de-
vam edeceğini, 

• TBK’nun yürürlüğe girdiği 
tarihte 10 yıllık azami sürenin 
beş yıldan daha fazlası dolmuş 
ancak tamamı dolmamış ise, 
kefaletin 5 yıl daha devam ede-
ceğini, 

• TBK’nun yürürlüğe girdi-
ği tarihte 10 yıllık azami süre 
dolmuş ise, kefaletin 2 yıl daha 
devam edeceğinikabul etmenin 
uygun olacağıdır. 

TBK.m.598/V hükmü uyarınca, 
kefalet süresi, en erken kefale-
tin sona ermesinden bir yıl önce 
yapılmak kaydıyla, kefilin kefa-
let sözleşmesinin şekline uygun 
yazılı açıklamasıyla, azamî on 
yıllık yeni bir dönem için uza-
tılabilir. Öğretide bazı yazarlar 
sadece bir kez uzatma yapıla-
bileceğini ileri sürmekteyseler 
de, ben hükümden böyle bir an-
lam çıkarılamayacağını ve kefi-
lin isterse kefalet süresini –her 
seferinde azami 10’ar sene için 
olmak kaydıyla- birden fazla 
kez uzatabileceği kanısındayım.  

B- TBK.m.600 uyarınca, süreli 
kefalette kefil, sürenin sonunda 
borcundan kurtulur.4

4 Oysa eski Borçlar Kanunu m.493 ve 
ZGB.Pr.510/III uyarınca, belirli süreli 
kefalette kefil, alacaklının sürenin sona 
ermesini takip eden bir ay (dört hafta) 
içerisinde hukuken geçerli olarak ken-

2- Kefilin talebi ve alacak-
lının hareketsiz kalması ile 
sona erme :

Süreli olmayan kefalette kefil ; 

a) asıl borç muaccel olunca, 
TBK.m.601/I hükmü uyarınca, 
adi kefalette her zaman ve mü-
teselsil kefalette ise, kanunun 
öngördüğü hâllerde, alacaklı-
dan, bir ay içinde borçluya karşı 
dava ve takip haklarını kullan-
masını, varsa rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla takibe geç-
mesini ve ara vermeden takibe 
devam etmesini isteyebilir, 

b) asıl borç, alacaklının borçlu-
ya yapacağı bildirim sonucunda 
muaccel olacaksa, TBK.m.601/
II hükmü uyarınca, kefalet söz-
leşmesinin kurulduğu tarihten 
bir yıl sonra alacaklıdan, bu 
bildirimi yapmasını ve borç bu 
suretle muaccel olunca, yukarı-
daki fıkra hükümleri uyarınca 
takip ve dava haklarını kullan-
masını isteyebilir.

Alacaklı, kefilin bu istemlerini 
yerine getirmezse, TBK.m.601/
III hükmü uyarınca, kefil bor-
cundan kurtulur. 

3- Kefaletten dönme :

TBK.m.599/I hükmü uyarınca, 
gelecekte doğacak bir borca ke-
falette, borçlunun borcun doğu-
mundan önceki mali durumu, 
kefalet sözleşmesinin yapıl-
masından sonra önemli ölçüde 

disinden bir talepte bulunmazsa ve hu-
kuki yolu önemli kesintiler olmaksızın 
devam ettirmezse, borcundan kurtulur. 
ZGB.Pr.510/IV uyarınca, bu tarihte ala-
cak henüz muaccel değilse, o takdirde 
kefil, ancak ayni teminat vermek sure-
tiyle kefaletten kurtulabilir ve bunu ih-
mal ederse, kefalet, ZGB.Pr.510/V uya-
rınca, -azami miktara ilişkin düzenleme 
saklı kalmak kaydıyla- sanki asıl borcun 
muaccel olduğu ana kadar kararlaştırıl-
mış gibi devam eder. Ancak TBK’nda 
–bence isabetli olarak- bu hususlar dik-
kate alınmaksızın, belirli sürenin sona 
ermesi kefalet sözleşmesinde de mut-
lak bir sona erme sebebi olarak kabul 
edilmiştir. 
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bozulmuşsa veya mali duru-
munun, kefalet sırasında ke-
filin iyiniyetle varsaydığından 
çok daha kötü olduğu ortaya 
çıkmışsa, kefil alacaklıya yazılı 
bir bildirimde bulunarak, borç 
doğmadığı sürece her zaman 
kefalet sözleşmesinden döne-
bilir. 

Ancak TBK.m.599/II hükmü 
uyarınca, sözleşmeden bu su-
retle dönerek kefalet borcun-
dan kurtulan kefil, alacaklının 
kefalete güvenmesi sebebiyle 
uğradığı zararı gidermekle yü-
kümlüdür5.

Iv- uygulama alanı :

1- Genel olarak :

TBK.m.603 uyarınca, kefaletin 
şekline, kefil olma ehliyetine ve 
eşin rızasına ilişkin hükümler, 
gerçek kişilerce, kişisel güvence 
verilmesine ilişkin olarak başka 
ad altında yapılan diğer sözleş-
melere de uygulanır. 

Maddenin gerekçesinde de bu 
hüküm ile, kefili koruyucu hü-
kümlerden kurtulmak amacıy-
la başka adlar altında kişisel 
güvence alınmasının –diğer bir 
ifadeyle yasanın dolanılması-
nın- önlenmesinin amaçlandığı 
belirtilmiştir6. 

Bu hüküm uyarınca, kefalet söz-
leşmesi yerine garanti sözleş-
mesi (TBK.m.128’deki üçüncü 
kişinin fiilini üstlenme sözleş-

5 Unutulmaması gerekir ki bu tazminat, 
hiçbir zaman kefilin sorumlu olacağı 
azami miktarı aşamaz.  

6 “Tasarının tek fıkradan oluşan 603 üncü 
maddesinde, kefalet hükümlerinin uygula-
ma alanının genişletilmesi düzenlenmek-
tedir.

 Madde kefili koruyucu hükümlerden 
kurtulmak amacıyla, başka adlar altın-
da yaptıkları sözleşmelere de kefalet hü-
kümlerinin uygulanacağını belirtmekte-
dir. Böylece, mesela kefalet sözleşmesi 
yerine, üçüncü kişinin fiilini üstlenme 
sözleşmesi yapılmasında olduğu gibi, 
alacaklıların kefili koruyucu hükümler-
den kurtulmalarının ve bunları dolan-
malarının önlenmesi amaçlanmıştır.”  

mesi) yapılması veya teminat 
verme amacıyla borca veya söz-
leşmeye katılma durumlarında 
da, bu kişisel güvencelerin ge-
çerli olabilmesi için, kişisel gü-
vence veren kişinin (garantör, 
üçüncü kişinin fiilini üstlenen, 
borca veya sözleşmeye katı-
lan), verdiği kişisel güvencenin 
miktarını ve sözleşme tarihi-
ni kendi el yazısı ile yazması, 
evli ise eşinin yazılı rızasının 
en geç sözleşmenin yapıldığı 
tarihte alınması ve kefil olma 
ehliyetine sahip olması gerekir. 
Salt teminat vermek amacıy-
la, borcu doğuran sözleşme ve 
borcun konusu ile aslında doğ-
rudan hiçbir ilgisi olmayan bir 
kişinin sözkonusu sözleşmeyi 
–örneğin bir anonim şirketin 
yaptığı üretim için gerekli bir 
hammaddeyi satın almak için 
kurduğu alım-satım sözleşme-
sini anonim şirketin %90 his-
sesine sahip yönetim kurulu 
başkanının- müteselsil borçlu 
sıfatıyla imzalaması durumun-
da bile, TBK.m.603 hükmünün 
uygulanması ve sözleşmeyi mü-
teselsil borçlu olarak imzalayan 
kişinin verdiği kişisel güvence-
nin miktarını ve sözleşme tari-
hini kendi el yazısı ile yazması, 
evli ise eşinin yazılı rızasının 
en geç sözleşmenin yapıldığı 
tarihte alınması ve kefil olma 
ehliyetine sahip olması gerek-
tiği kanısındayım. Böylece uy-
gulamada karşılaşıldığı üzere, 
bazı finans kuruluşlarının, ya-
sanın kefili koruyucu emredici 
hükümlerinden kurtulabilmek 
amacıyla, bir gerçek kişi ile ke-
falet sözleşmesi yapmak yerine 
garanti sözleşmesi yapması du-
rumunda, garanti sözleşmesine 
de kefalete ilişkin hükümler 
uygulanacak ve bu suretle bu 
gerçek kişilerin de yasanın ke-
fili koruyucu emredici hüküm-
lerinden yararlanmaları sağlan-
mış olacaktır.

2- Aval verilmesi durumunda :    

Güvence amacıyla kambi-
yo senedi alınmasına ilişkin 
TBK’nun getirdiği bir yenilik 
veya değişiklik sözkonusu de-
ğil. Ancak kambiyo senedine 
bir gerçek kişiden aval alınması 
durumunda, bir kişisel güvence 
verilmesi söz konusu olduğun-
dan, TBK.m.603 hükmünün uy-
gulanması gerekip gerekmedi-
ği, diğer bir ifadeyle kefaletin 
şekline, kefil olma ehliyetine ve 
eşin rızasına ilişkin hükümle-
rin, TBK.m.603 hükmü uyarın-
ca, gerçek kişilerce verilen aval-
lere de uygulanması gerekip ge-
rekmediği konusunda öğretide 
farklı görüşlerin ileri sürüldü-
ğünü görmekteyiz. Şöyle ki; 

•  Bir görüşe göre, aval gibi 
kanunda açıkça şekli ve uygu-
lanacak hükümleri düzenlen-
miş olan kişisel güvenceler, 
TBK.m.603 kapsamı dışında 
kalmakta olup, avalin şekli 
TTK.m.701 hükmü çerçevesin-
de değerlendirilecek ve kefalet 
sözleşmesine özgü şekil kural-
ları, kefilin ehliyeti ve eşin rıza-
sı gerçek kişiler tarafından aval 
verilmesinde aranmayacaktır7.

•  Buna karşılık bir başka yazar, 
TBK.m.603 hükmünün mutlak 
ve istisnasız ifadesi ve madde 
gerekçesi karşısında, bir kişi-
sel güvence olduğu tartışmasız 
olan avalin de bu hükmün kap-
samına sokulması gerektiğini, 
her ne kadar bu sonuç uygula-
mada ciddi güçlükler yaratacak 
ve kıymetli evrak metni üzerine 
bu unsurların elle yazılması tu-
haf olacaksa da, kanun koyu-
cunun “kıymetli evraka ilişkin 
hükümler saklıdır” şeklinde bir 
istisna tanımamış olmasının, 
hükmün gerçek kişi tarafından 
verilen aval için de uygulanma-

7  REİSoĞLu, Seza, Türk Kefalet Hukuku, 
Ankara 2013, s.323; BAHTİYAR, 
Mehmet, Kıymetli Evrak Hukuku, 
İstanbul 2013, s.80-81.
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sını gerekli kıldığını belirtmek-
tedirler8.

• Bazı kişiler ise, aval uygulama-
sıyla, TBK.’nun kefaletin şekline 
ilişkin 583 vd. maddelerindeki 
emredici hükümlerin bertaraf 
edilmesinin mümkün olmadığı-
nı vurgulamakta, ancak kefale-
tin şekline, kefil olma ehliyetine 
ve eşin rızasına ilişkin hüküm-
lerin gerçek kişiler tarafından 
aval verilmesi işlemine uygu-
lanması gerektiğine ilişkin de 
açık bir beyanda bulunmamak-
tadırlar9.

•  Bir başka kişi ise, kefil olmada 
eşin izninin aranması suretiyle, 
eşlerin düşüncesizce giriştikle-
ri kefaletler ile hatır kefaletleri-
nin verdiği ekonomik yıkımlara 
karşı evlilik birliğinin ve ailenin 
korunmasının amaçlandığını 
ve buna ilişkin TBK.m.584/I 
hükmünün emredici nitelikte 
olduğunu belirttikten sonra, 
TBK.m.603 hükmü uyarınca bir 

8 BARLAS, Nami, Yeni Türk Borçlar 
Kanununda Kefalet Sözleşmesi Konu-
sunda Getirilen Yenilikler, Yeni Türk 
Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret 
Kanunu Sempozyumu, Derleyen: Prof.
Dr.Çiğdem Kırca, İstanbul 2013, s.230. 
– Benzer görüşte olan diğer yazarlar-
dan ELÇİN GRASSİNGER, Gülçin (Türk 
Borçlar Kanununda Kefalet Sözleşme-
sindeki Esaslı Değişiklikler, Yeni Borç-
lar Kanunu’nun Değerlendirilmesi Ve 
Değişikliklerin Uygulamaya Yansımala-
rı, Seminer, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 
İstanbul 2012, s.61), madde gerekçe-
si dikkate alındığında, TTK. veya sair 
kanunlarda yer alan teminat maksadı 
güden işlemlerin de TBK.m.603 kapsa-
mında değerlendirileceğini belirtirken, 
GÜMÜŞ, Mustafa Alper (6098 Sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar 
Hukuku Özel Hükümler, C.II, 2.bası, 
İstanbul 2012, s.329-330) ise, kişisel 
teminat niteliği taşıyan garanti sözleş-
mesi, teminat amaçlı borca katılma, te-
minat amaçlı müteselsil borçluluk, aval 
verme ve kredi emrinin de TBK.m.603 
hükmünün kapsamında yer aldığını be-
lirtmiştir.  

9  ÖzTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 
17.bası, Ankara 2012, s.170; PuLAŞLI, 
Hasan, Yeni Türk Ticaret Kanununa 
Göre ve 6273 Sayılı Kanunla Değişik 
Çek Kanunu’nun Yorumu İle Kıymetli 
Evrak Hukukunun Esasları, 2.Baskı, An-
kara 2012, s.167.

kişisel güvence olan aval işle-
minde de eşin izninin aranması 
gerektiğini vurgulamaktadır10.   

•  Diğer bazı kişiler ise, avalin 
şeklinin TTK.’nun 701.madde-
sinde özel olarak düzenlendi-
ğinden kefaletin şekline ilişkin 
TBK.’nun 583.maddesinin bura-
da uygulanamayacağını, aval ve-
renin aval içindir veya bununla 
eş anlamlı bir ifade kullanarak 
poliçe veya bonoyu imzalama-
sının aval için yeterli olacağını, 
ancak bu halde de TBK.m.603 
uyarınca kefaletle ilgili ehliyet 
sınırlamasının uygulanması ge-
rektiğini ve en geç aval verildiği 
anda aval verenin eşinin yazılı 
rızasının alınması gerektiğini, 
ancak bu şekilde kefalete ilişkin 
ehliyet sınırlamasının dolanıl-
masının engellenebileceğini be-
lirtmektedirler11. 

•  Nihayet bazı yazarlar ise, ava-
lin şeklinin TTK.’nun 701.mad-
desinde özel olarak düzenlen-
diğinden kefaletin şekline iliş-
kin TBK.’nun 583.maddesinin 
burada uygulanamayacağını 
belirtmekte; buna karşılık eşin 
rızasının aval işleminde gerek-
li olup olmadığı konusunda bir 
görüş beyan etmemektedirler12. 

Uygulamada Yargıtay kararla-
rında da farklı görüşlerin be-
nimsendiğini görüyoruz. Şöyle 
ki; 

10  KIRCA, İsmail, Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı – Kefalette Eşin İzni, Prof.Dr.
Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, 
s.437-438.

11  ÖzEN, Burak, 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleş-
mesi, 3.bası, İstanbul 2014, s.47, 53-54; 
ACAR, Özlem, Türk Borçlar Hukukun-
da Müteselsil Kefalet Sözleşmesi, İstan-
bul 2015, s.67.

12 BAŞ, Ece, 6098 Sayılı Türk Borçlar Ka-
nunu’nda Kefalet Sözleşmesinin Geçer-
lilik Şartlarına İlişkin Bazı Yenilikler, 
İÜHFD c.70 S.2 İstanbul 2012, s.141; 
GÜNDÜz, Ş.Deren, 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleş-
mesinin Şekli, İstanbul 2015, s.174.

• Yargıtay 11.HD., 25.04.2014 
tarihli ve 2104/1231 E. 
2014/7837 K. sayılı kararın-
da13, ‘aval’in kambiyo senedi ile 
sorumluluk altına girmiş kişi 
lehine, kişisel güvence sağla-
mak amacı taşıyan bir kurum 
olduğunu, bu nedenle –öğreti-
deki baskın görüş tarafından da 
kabul edildiği üzere- kefalette 
eşin rızasına ilişkin hükümlerin 
TBK.’nun 603.maddesi uyarınca 
‘aval’de de uygulanması gerek-
tiğini açıkça kabul ve beyan et-
miştir. 

• Buna karşılık Yargıtay 
12.HD., 27.06.2013 tarihli ve 
2013/10055 E. 2013/24337 
K. sayılı14, 04.07.2013 tarihli ve 
2013/16400 E. 2013/25100 K. 
sayılı15, 11.05.2015 tarihli ve 
2015/11249 E. 2015/13095 K. 
sayılı16 kararlarında, TTK.’nda 

13  “…6098 sayılı TBK’nın 584 maddesi uya-
rınca eşlerden biri mahkemece verilmiş 
bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal 
olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, 
ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil ola-
bilecek olup, aynı Kanun’un 603.mad-
desine göre kefaletin şekline, kefil olma 
ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hüküm-
ler, gerçek kişilerce, kişisel güvence ve-
rilmesine ilişkin olarak başka ad altında 
yapılan diğer sözleşmelere de uygula-
nacaktır. ‘Aval’ de poliçe ile sorumluluk 
altına girmiş kişi lehine, şahsi teminat 
sağlamak amacı taşıyan bir müessese 
olup kişisel güvence verilmesinin kıy-
metli evrak hukukundaki görünümüdür. 
Şahsi teminat sağlayan akitlere ve özel-
likle de kefalete benzemesi yönünden 
avale ‘poliçe kefaleti’ ismi de verilmek-
tedir…Bu nedenle, kefalette eşin rızasına 
ilişkin hükümlerin TBK’nın 603.maddesi 
uyarınca ‘aval’de de uygulanması gerek-
mekte olup, doktrinde baskın görüş de 
bu doğrultudadır…”      

14  “…Türk Ticaret kanununda özel hüküm-
ler olması sebebiyle kambiyo senetlerin-
de B.K.nun 584. ve 603. maddeleri uygu-
lanamaz…”

15 “…Türk Ticaret Kanunu’nda taahhüt 
altına girmek için eşin rızası koşulu dü-
zenlenmemiştir. Kıymetli evraklar 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3. (6762 
sayılı TTK.nun 3.) maddesine göre ticari 
iş sayıldıklarından, Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri karşısında genel hüküm sa-
yılan Borçlar Kanunu 584.maddesinin 
somut olayda uygulama yeri yoktur…”

16 “…Türk Ticaret Kanunu’nda özel hüküm-
ler olması nedeniyle kambiyo senetlerin-
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özel hükümler ile düzenlenmiş 
olan ve ticari iş sayılan kambiyo 
senetlerinde genel hüküm nite-
liğindeki TBK.’nun 584. ve 603.
maddeleri hükümlerinin uygu-
lanamayacağını kabul ve beyan 
etmiştir.

• Yargıtay 19.HD. de 16.10.2014 
tarihli ve 2014/12290 E. 
2014/15241 K. sayılı kararın-
da17, TTK’nda aval taahhüdü 
altına girmek için eşin rızasının 
aranmadığını, TTK.m.3 hükmü-
ne göre ticari iş sayılan kambi-
yo senetlerine TTK. hükümleri 
karşısında genel hüküm sayılan 
TBK.’nun 584.maddesi hükmü-
nün uygulanamayacağını kabul 
ve beyan etmiştir.

Herşeyden önce bir kişisel gü-
vence olduğu -yukarıda belirt-
tiğim üzere- tartışmasız kabul 
edilen aval’in TBK.m.603 hük-
münün kapsamına tereddütsüz 
dahil olduğu kanısındayım. Her 
ne kadar TBK.m.603 hükmün-
de gerçek kişilerce, kişisel gü-
vence verilmesine ilişkin olarak 
başka ad altında yapılan diğer 
sözleşmelerden söz edilmekte 
olup, aval ise tek taraflı bir hu-
kuki işlem ise de, bunun vardı-
ğım sonucu değiştirmeyeceğini 
özellikle vurgulamak istiyorum. 
Zira;

•  Öncelikle sözkonusu TBK.’nu 
–ve ilgili 603.madde hükmü-

de BK’nun 584. ve 603.maddeleri uygu-
lanamaz…”

17  “…Mahkemece, toplanan delillere göre, 
uyuşmazlığın kambiyo senedinden 
kaynaklandığı, TTK’da taahhüt altına 
girmek için eşin rızası koşulunun dü-
zenlenmediği, kıymetli evrakın TTK’nun 
3.maddesine göre ticari iş sayıldıkların-
dan TTK hükümleri karşısında genel hü-
küm sayılan BK’nun 584.maddesinin so-
mut olayda uygulama yerinin bulunma-
dığı, davacının konumunun aval veren 
niteliğinde olduğu gerekçeleriyle dava-
nın reddine karar verilmiş hüküm dava-
cı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki 
yazılara kararın dayandığı delillerle ge-
rektirici sebeplerle, delillerin takdirinde 
bir isabetsizlik bulunmamasına göre…
kanuna uygun bulunana hükmün onan-
masına…oybirliğiyle karar verildi…” 

nü- hazırlayan komisyonun bir 
üyesi olarak belirtmek isterim 
ki, aslında bu hüküm ile, gerçek 
kişilerce, kişisel güvence veril-
mesine ilişkin olarak başka ad 
altında yapılan her türlü huku-
ki işleme kefaletin şekline, kefil 
olma ehliyetine ve eşin rızasına 
ilişkin hükümlerin uygulanma-
sı gerektiğinin düzenlenmek 
istendiğini, ancak kefaletin bir 
sözleşme olması nedeniyle seh-
ven “hukuki işlem” yerine “söz-
leşme” ifadesinin kullanıldığını, 
diğer bir ifadeyle “sözleşme” 
ifadesinin kullanılmasının, tek 
taraflı hukuki işlemleri hükmün 
kapsamı dışında bırakmaya yö-
nelik bilinçli bir terminolojik 
tercihi yansıtmadığı, bu neden-
le de “sözleşme” ifadesinin “hu-
kuki işlem” olarak anlaşılması 
gerektiği kanısındayım18. 

•  Kaldı ki kefaletin şekline, kefil 
olma ehliyetine ve eşin rızası-
na ilişkin hükümlerin ayrı ayrı 
konuluş amaçları ve özellikle 
de 603.madde hükmünün ge-
rekçesinde belirtilen yasanın 
dolanılmasını engelleme amacı 
düşünüldüğünde, kanun koyu-
cunun sadece gerçek kişilerce, 
kişisel güvence verilmesine iliş-
kin olarak başka ad altında ya-
pılan sözleşmelere bu hüküm-
lerin uygulanmasını istediğini, 
buna karşılık tek taraflı hukuki 
işlemlere uygulanmasını iste-
mediğini kabul etmenin man-
tıklı bir açıklamasının kesinlik-
le olmadığı, zira gerçek kişiler-
ce kişisel güvencenin sözleşme 
ile ya da tek taraflı bir hukuki 
işlemle verilmesinin güvenceyi 
veren gerçek kişilerin ve onla-
rın ailelerinin korunması amaç-
larının gerçekleştirilebilmesi 
bakımdan hiçbir farklılık ya-
ratmadığı ve yasanın tek taraflı 
hukuki işlemle de rahatlıkla do-
lanılabileceği kanısındayım.       

18  Aynı görüşte bak. ÖzEN, s.54.

TBK.m.603’de belirtilen kefa-
letin şekline, kefil olma ehliye-
tine ve eşin rızasına ilişkin hü-
kümlerin, gerçek kişilerce aval 
verilmesi işlemine nasıl etki 
yapacaklarını ayrı ayrı ele alıp 
incelemek istiyorum. Öncelik-
le kefil olma ehliyetine ilişkin 
hükmü ele alacak olursak; yu-
karıda I/2 altında açıkladığım 
üzere, -TMK.m.449 ve 342/III 
hükümlerinin birlikte uygulan-
ması sonucunda- vesayet veya 
velayet altındaki kişinin kefil 
olma ehliyeti bulunmadığından, 
ancak ayırt etme gücüne sahip, 
ergin ve kısıtlanmamış tam eh-
liyetli kişiler kefil olabilmekte-
dir. Buna karşılık aval bir kam-
biyo taahhüdü olduğundan19, 
TMK.m.462/520 uyarınca vasi-
nin, sulh hakiminin iznini ala-
rak vesayet altındaki kişi adına 
aval verme hakkına sahip oldu-
ğu kabul edilmektedir21. Ancak 
TMK.m.449 hükmü -TBK.m.603 
hükmü uyarınca- gerçek kişiler-
ce aval verilmesi işleminde de 
uygulanacağından, hukuken ge-
çerli bir aval verilebilmesi için, 
aval veren gerçek kişinin, ayırt 
etme gücüne sahip, ergin ve kı-
sıtlanmamış –diğer bir ifadeyle 
tam ehliyetli- olması gerek-
mektedir22. Bu sayede, kanun 
koyucunun, TMK.m.449’daki 
yasaklama hükmü ile, tam eh-
liyetli olmayan kişilerin, yasal 

19 PoRoY, Reha/TEKİNALP, Ünal, Kıy-
metli Evrak Hukuku Esasları, 20.bası, 
İstanbul 2010, s.179; ÜLGEN, Hüse-
yin/HELvACI, Mehmet/KENDİGE-
LEN, Abuzer/KAYA, Arslan, Kıymetli 
Evrak Hukuku, 7.bası, İstanbul 2013, 
s.171; PuLAŞLI, s.165; KENDİGELEN, 
Abuzer, Çek Hukuku, 4.bası, İstanbul 
2007, s.129.

20  “Aşağıdaki hallerde vesayet makamının 
izni gereklidir:…

      5. Kambiyo taahhüdü altına girme,…”.

21  REİSoĞLu, s.136; ACAR, s.63.

22 Benzer görüşte olan GÜMÜŞ (s.330) 
de, gerçek kişiler tarafından verilen 
teminatların, TBK.m.603 hükmü çer-
çevesinde, TMK.m.449’da yer alan tam 
ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetsizler için 
yasak işlemlere dahil olduklarını kabul 
etmektedir. 
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temsilcileri tarafından karşı-
lıksız borç altına sokulmalarını 
engelleme amacını da eksiksiz 
gerçekleştirebilmek mümkün 
olabilecektir.    

Kefaletin şekline ilişkin olarak 
TBK.m.583/I hükmünde yer 
alan geçerlik koşullarını ayrı 
ayrı değerlendirmek istiyorum:

•  Kefilin sorumlu olacağı azami 
miktarın onun elyazısı ile yazıl-
masına ilişkin hükmün, gerçek 
kişilerce aval verilmesi işlemin-
de de uygulanması gerektiği 
kanısındayım. Zira bu hükmün 
konuluş amacı, kefilin sorumlu 
olacağı azami miktarın kefalet 
sözleşmesi yapılırken boş bı-
rakılıp, daha sonra kefile karşı 
takibe geçilirken alacaklı tara-
fından tek taraflı doldurulma-
sını ve bu suretle kefilin düşün-
düğünden çok daha yüksek bir 
borç altına sokulmasını önle-
mektir. Özellikle kefalete ilişkin 
koruyucu hükümleri dolanabil-
mek amacıyla, kişisel güvence 
verecek üçüncü kişi ile kefalet 
sözleşmesi yapmak yerine, on-
dan borçlu tarafından düzenle-
nen bir kambiyo senedine aval 
vermesinin istendiği durum-
larda, aval işlemi gerçekleştiri-
lirken –diğer bir ifadeyle aval 
verenin kambiyo senedinin ön 
yüzüne imzası alınırken- aval 
verilen kambiyo senedinde be-
del kısmı boş bırakılarak daha 
sonra aval verene karşı takibe 
geçilirken senet hamili tarafın-
dan tek taraflı olarak doldurul-
ması yoluna gidilmesi mümkün 
olduğundan, yasanın bu şekilde 
dolanılmasına engel olunabil-
mesi için, aval işleminde de aval 
veren gerçek kişinin imzasının 
yanına kendi el yazısıyla sorum-
lu olacağı azami miktarı yazma-
sının da bir geçerlik koşulu ola-
rak aranmasının uygun olacağı 
kanısındayım. Aksi takdirde 
TBK.m.603 hükmünün gerek-
çesinde açıkça vurgulanan ya-

sanın dolanılmasının önlenme-
si amacına ulaşılması mümkün 
olamayacaktır. Diğer taraftan 
TTK.m.1 hükmü uyarınca, TTK, 
TMK’nun ve onun 5.kitabı olan 
TBK’nun ayrılmaz bir parçası 
olduğuna göre, aval işleminin 
TTK.’nda düzenlenmiş olması 
ve bu nedenle de ticari iş sayıl-
ması, TBK.’nun kefaletin şekline 
ilişkin emredici nitelikteki hü-
kümlerinin aval işlemine uygu-
lanmasına kesinlikle engel ola-
mayacağı kanısındayım.    

•  Kefil, TBK.m.589/III hükmü 
uyarınca, sözleşmede aksi açık-
ça kararlaştırılmadıkça, borçlu-
nun sadece kefalet sözleşme-
sinin kurulmasından sonraki 
borçlarından sorumlu olacağı 
için, kefalet tarihi, kefilin so-
rumluluğun kapsamı bakımın-
dan çok büyük bir önem taşı-
maktadır. İşte kefalet tarihinin 
kefilin el yazısı ile yazılmasına 
ilişkin hükmün konuluş amacı, 
kefalet tarihinin kefalet sözleş-
mesi yapılırken boş bırakılıp, 
daha sonra alacaklı tarafından 
çok daha önceki bir tarih olarak 
tek taraflı doldurulmasını ve bu 
suretle kefilin -TBK.m.589/III 
hükmü uyarınca- sorumlu ol-
maması gereken borçlardan da 
sorumlu tutulmasını önlemek-
tir. Aval veren kişi ise yasa gere-
ği sadece aval verdiği kambiyo 
senedinden kaynaklanan bor-
çtan sorumlu olacağı -ve yuka-
rıda açıkladığım türden bir teh-
like ile karşılaşması mümkün 
olmadığı- için, aval işleminde, 
aval verenin el yazısı ile tarih 
yazılmasının bir geçerlik koşu-
lu olarak aranmaması gerektiği 
kanısındayım.   

•  Müteselsil kefil sıfatıyla borç 
altına girmek isteyen kefilin, bu 
iradesini kefalet sözleşmesinde 
kendi el yazısı ile belirtmesi ge-
rektiğine ilişkin hükmün, ger-
çek kişilerce aval verilmesi iş-
leminde uygulanmaması gerek-

tiği kanısındayım. Zira bu hük-
mün konuluş amacı, kefaletin 
türünün kefalet sözleşmesi ya-
pılırken boş bırakılıp, daha son-
ra alacaklı tarafından tek taraflı 
olarak müteselsil kefalet olarak 
doldurulmasını ve bu suretle 
adi kefil olduğunu zanneden 
kefilin daha sonra takip aşama-
sında müteselsil kefil olarak so-
rumlu tutulmasını önlemektir. 
Oysa ki aval veren gerçek kişi, 
-yukarıda II/1,e altında açıkla-
dığım üzere- TTK.m.702/I uya-
rınca, lehine aval verdiği kam-
biyo senedi borçlusu gibi, diğer 
kambiyo senedi borçluları ile 
birlikte senet lehdarı alacaklıya 
karşı –yasa gereği- müteselsi-
len sorumlu olduğundan, aval 
verenin müteselsilen sorumlu 
tutulabilmesi için, ayrıca müte-
selsil ibaresini el yazısı ile yaz-
masına kesinlikle gerek bulun-
madığı kanısındayım. 

Aval verecek gerçek kişinin evli 
olması durumunda, eşin rızası-
nın gerekip gerekmeyeceği ve 
bu rızanın nasıl verileceği ko-
nusuna gelince; 

•  Aval verecek gerçek kişi şayet 
evli ise, avalin hukuken geçer-
li olabilmesi için, TBK.m.603 
hükmü uyarınca uygulanacak 
TBK.m.584/I hükmü doğrultu-
sunda, mahkemece verilmiş bir 
ayrılık kararı olmadıkça veya 
yasal olarak ayrı yaşama hakkı 
doğmadıkça, eşinin aval veril-
mesinden önce ya da en geç aval 
verilmesi işlemi sırasında yazılı 
olarak bu aval işlemine rıza 
vermesi gerektiği kanısında-
yım. Zira kefalet sözleşmesinde 
eşin rızasının aranmasına iliş-
kin bu hükmün konuluş amacı, 
Anayasa Mahkemesi’nin yuka-
rıda dn.8’de yer alan kararın-
da belirtildiği üzere, eşlerden 
birinin tek başına düşüncesizce 
verdiği kefaletlerin ailenin mal-
varlığının tüketilmesine, bunun 
sonucunda da ailedeki huzur 
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ve mutluluğun bozulmasına ve 
nihayetinde de aile birliğinin 
dağılmasına sebep olmasını 
engelleyebilme olup, bu amaca 
ulaşılabilmesi için de, sadece 
kefalet sözleşmelerinde değil, 
bu hükmü dolanabilmek için 
kefalet yerine evli kişilerden 
alınacak diğer kişisel güven-
celerde de diğer eşin rızasının 
aranmasını gereklidir.  

• Eşin yazılı rızasının mutlaka 
kambiyo senedi üzerinde olma-
sı gerekmediği; ayrı bir belge 
olarak da verilebileceği kanı-
sındayım. Her iki olasılıkta da, 
eşin rızasını aval verilmesinden 
önce ya da en geç aval veril-
mesi işlemi sırasında verdiğini 
kanıtlayabilmekte sıkıntı çekil-
memesi amacıyla, rızanın hangi 
tarihte verildiğinin de belirtil-
mesinde büyük yarar olduğu-
nu belirtmek istiyorum. Diğer 
taraftan, kambiyo senedinin 
yetkili hamili alacaklının, aval 
veren evli kişiye karşı açtığı da-
vada, mahkeme, -ehliyetsizlik 
bir def’i olmayıp itiraz olduğu 
için- aval verenin eşinin zama-
nında verilmiş yazılı rızasının 
var olup olmadığını resen araş-
tırmakla yükümlüdür; bu husu-
sun aval veren tarafından def’i 
olarak ileri sürülmesini bekle-
mesi gerekmez23.   

•  Ancak 11.04.2013 tarihli ve 
28615 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
28.03.2013 tarihli ve 6455 sayılı 
Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un 77.maddesi ile 

23 Aynı görüşte bak. ÖzEN, s.55 dn.112. 
– Yargıtay 12.HD., 27.06.2013 tarihli 
ve 2013/10055 E. 2013/24337 K. sa-
yılı kararında, kanımca hatalı olarak, 
TBK.m.584 hükmünün –diğer bir ifa-
deyle eşin rızasının varlığının- mah-
kemece re’sen değerlendirilmesinin 
mümkün olmadığını belirtmiştir : “…
Kaldı ki borçlunun bu yönde bir şikayeti 
olmadığı halde B.K.584.madde hükmü-
nün mahkemece resen değerlendirilmesi 
de mümkün değildir…”. 

TBK.m.584’e eklenen üçüncü 
fıkra uyarınca, ticaret siciline 
kayıtlı ticari işletmenin sahibi 
veya ticaret şirketinin ortak ya 
da yöneticisi tarafından işletme 
veya şirketle ilgili olarak veri-
lecek kefaletler24, mesleki faa-
liyetleri ile ilgili olarak esnaf ve 
sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf 
veya sanatkârlar tarafından ve-
rilecek kefaletler, 27.12.2006 
tarihli ve 5570 sayılı Kamu 
Sermayeli Bankalar Tarafından 
Yürütülen Faiz Destekli Kredi 
Kullandırılmasına Dair Kanun 
kapsamında kullanılacak kre-
dilerde verilecek kefaletler ile 
tarım kredi, tarım satış ve esnaf 
ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifleri ile kamu kurum 
ve kuruluşlarınca kooperatif 
ortaklarına kullandırılacak kre-
dilerde verilecek kefaletler için 
eşin rızası aranmaz25. Aynı is-
tisnaların aval veren evli kişinin 
24 Yargıtay 12.HD.’nin 16.03.2015 tarihli 

ve 2014/31820 E. 2015/5930 K. sayılı 
kararında, şirket yöneticisinin işletme 
veya şirketle ilgili olarak vereceği ke-
faletlerde eşin rızasının aranmayacağı 
açıkça kabul ve beyan edilmiştir : “…So-
mut olayda, şirket yetkilisi şirket adına 
icra kefaletinde bulunduğundan Borç-
lar Kanunu’nda 28.03.2013 tarihinde 
yapılan Değişik 584/3 madde hükmün-
de belirtildiği gibi, şirket yöneticisinin 
(temsilci) işletme veya şirketle ilgili ola-
rak vereceği kefaletlerde eşin rızasının 
aranmayacağı düzenlenmiş olduğun-
dan, bu olayda eşin rızası aranmaz…” 

25  Komisyon tarafından hazırlanan ilk 
TBK Tasarısı’nda, ticaret hayatında 
karşılaşılabilecek sıkıntılar dikkate alı-
narak, evli bir kişinin kefaletinde diğer 
eşin rızasının aranmayacağı istisnai 
durumlara ilişkin şu hükme yer veril-
mişti: “Kefalet, ticaret siciline kayıtlı bir 
işletmenin sahibi; bir kollektif ortaklığın 
ortağı, bir komandit ortaklığın sınırsız 
sorumlu ortağı; bir anonim ortaklığın 
yöneticisi veya müdürü, bir sermayesi 
paylara bölünmüş komandit ortaklı-
ğın müdürü veya bir limited ortaklığın 
yönetici ortağı tarafından işletmeyle 
ilgili olarak verilmişse, eşin rızası aran-
maz”. Bu hüküm Bakanlık tarafından 
Tasarı’dan çıkarılmış ve TBMM’ne gön-
derilen metinde herhangi bir istisna 
hükmüne yer verilmemiş ve Tasarı o 
şekilde kanunlaşmıştır. Ancak uygula-
mada kısa sürede ortaya çıkan sıkıntı-
lar karşısında, TBK’nun yürürlüğe gir-
mesinden 8 ay sonra daha da kapsamlı 
bir istisna hükmü konulmuştur. 

eşinden alınacak rıza açısından 
da geçerli olduğunu, uygulama-
da aval verilmesi işleminde bu 
istisnaların daha sık karşımıza 
çıkacağını ve bu durumlarda 
evli kişinin vereceği avalin ge-
çerliliği için, eşin yazılı rızası-
nın alınmasına gerek olmayaca-
ğını vurgulamak istiyorum.

Yaptığım bu kişisel değerlen-
dirme sonrasında, öğretide ve 
özellikle de uygulamada Yar-
gıtay kararlarındaki farklı gö-
rüşler arasında bir uzlaşma 
sağlanana kadar, avukat mes-
lektaşlarıma, risk almamak 
için, kambiyo senetlerine ger-
çek kişiden alınacak avallerde 
de TBK.m.603 hükmüne uygun 
davranılmasına özen gösterme-
lerini tavsiye ettiğimi vurgula-
mak istiyorum. 
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KEfALET SöZLEŞMESİNDE ALAcAKLININ 
BORÇLUYA İHTAR GöNDERME YÜKÜMLÜLÜğÜ, 

ON YILLIK SÜRE SINIRLAMASI VE KEfİLİN 
KEfALET SöZLEŞMESİNDEN DöNMESİ

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ACARÜNAL 1

01.07.2012 tarihinde yürürlü-
ğe girmiş olan 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nda (bundan 
sonra kısaca “TBK” olarak anı-
lacaktır) Kefalet sözleşmesine 
ilişkin hükümlerde çok faz-
la değişikliğe gidilmiştir. Ben 
aşağıda,kefalet sözleşmesinde 
alacaklının borçluya ihtar gön-
derme yükümlülüğüne, on yıl-
lık süre sınırlamasına ve kefilin 
kefalet sözleşmesinden dön-
mesine ilişkin olarak getirilen 
yeni düzenlemeleri ve bunların 
sözleşmelerdeki kefalet uygula-
masına etkilerini değerlendire-
ceğim. 1

I- TBK md. 586/f.1 HÜKMÜN-
DE DÜzENLENEN İHTAR YÜ-
KÜMLÜLÜĞÜ

Müteselsil kefalet sözleşmesi 
TBK md. 586 hükmünde dü-
zenlenmiştir. 6098 sayılı TBK 
ile getirilen bu yeni hüküm, 818 
sayılı mülga Borçlar Kanunu’n-
da bulunmamaktaydı. Buna 
göre 818 sayılı Borçlar Kanunu 
zamanında alacaklı, asıl borç 
ve kefalet borcu muaccel oldu-
ğu takdirde ister borçluyu is-
terse de müteselsil kefili takip 
edebilmekteydi. İfada geciken 
borçluya alacaklı tarafından bir 
ihtar gönderilmesi gerekme-
mekteydi. Bu kapsamda borçlu 
ifada geciktiği ve kefalet borcu 
da muaccel olduğu takdirde 

1 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

ve kefilin ileri sürebileceği asıl 
borçluya ya da kendisine ait 
herhangi bir savunma imkanı 
bulunmaması durumunda, ala-
caklı doğrudan müteselsil ke-
fili takip edebilmekteydi. 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
ise alacaklıya borçluya ihtarda 
bulunma yükümlülüğü getiril-
miştir2. 

2 Yarg. 11. HD’nin T. 12.07.2013, E. 
2013/9225, K. 2013/14683 sayılı kara-
rına göre “… 6098 sayılı TBK’nın “mü-
teselsil kefalet” karar başlıklı 586/1. 
maddesinde alacaklının borçluyu takip 
etmeden veya taşınmaz rehnini paraya 
çevirmeden kefili takip edebileceği, an-
cak bunun için borçlunun ifada gecik-
mesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya 
açıkça ödeme güçsüzlüğü içerisinde ol-
ması koşullarından birisinin gerçekleş-
tirilmiş olması öngörülmüştür. Madde 
metninden de açıkça anlaşıldığı üzere 
TBK’nın yürürlüğe girmesinden önce 
asıl borçluya başvurulmadan mütesel-
sil kefile gidilebilmesi mümkün iken, 
TBK’nın anılan düzenlenmesi ile bunun 
artık mümkün olmadığı, müteselsil ke-
file başvurulabilmesi için asıl borçluya 
veya taşınmaz rehnine başvurulması ve 
şayet bu yolla alacağın tahsili mümkün 
olmaz ise bu takdirde kefile müracaat 
edilmesi gerekmektedir. Yasa koyucu-
nun buradaki amacı asıl borçluya veya 
rehne başvurulmadan kefile başvurula-
mayacağıdır. 

 Somut olaydaki uyuşmazlık bakımın-
dan müteselsil kefillere başvurulabil-
mesinin koşulu asıl borçlunun ifada 
gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalma-
sı olup, dosya içeriğinden de alacaklı 
bankanın hesabı kat ettikten sonra 
asıl borçlu ve müteselsil kefillere teb-
liğinden itibaren 24 saat süre vermek 
suretiyle alacağının ödenmesini is-
teyen ihtar gönderdiği, bu ihtarların 
29.11.2012 tarihinde asıl borçlu ve 
kefillere tebliğ edildiği ve alacaklı ve-
kilinin 06.12.2012 tarihinde ihtiyati 
haciz talebinde bulunduğu anlaşılmak-
tadır. Borçlu ifada geciktiğine ve ala-
caklı tarafça tanınan 24 saatlik sürede 
borçlu tarafından herhangi bir ödeme 

Alacaklının borçluya ihtar gön-
derme yükümlülüğünün doğ-
ması için öncelikle asıl borcun 
muaccel olması ve buna rağmen 
borçlunun borcunu ifa etmemiş 
olması gerekir. Burada borç-
lunun ifada gecikmesi demek, 
TBK md. 117 vd. hükümleri 
kapsamında borçlunun temer-
rüde düşmesi demek değildir. 
O halde alacaklının müteselsil 
kefili takip edebilmek için önce 
asıl borçluyu temerrüde düşür-
mesi gerekmeyecektir. Dolayı-
sıyla alacaklının müteselsil kefi-
li takip edebilmesi için borçluya 
TBK md. 586/f.1 kapsamında 
göndereceği ihtarın, temerrüt 
ihtarı olması da şart değildir3. 

yapılmadığı iddia edildiğine göre mah-
kemece TBK’nın 586/1. maddesinde 
öngörülen kefile müracaat edebilme 
koşulunun gerçekleştiği, ayrıca kefile 
ihtara gerek bulunmadığı nazara alınıp, 
müteselsil kefiller bakımından da ihti-
yati haciz talebinin kabulü gerekirken, 
reddi doğru olmamış, bozmayı gerek-
tirmiştir”. 

3 BARLAS, Nami, Yeni Türk Borçlar Kanu-
nunda Kefalet Sözleşmesi Konusunda 
Getirilen Yenilikler, Yeni Türk Borçlar 
Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu 
Sempozyumu, Makaleler, Tebliğler, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2013, 
(Bundan sonra “BARLAS, Yenilikler” 
olarak anılacaktır), s. 223; ÖZEN, Bu-
rak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, İs-
tanbul 2014 (Bundan sonra “ÖZEN, 
Kefalet” olarak anılacaktır), s. 318; 
ÖZEN, Burak, Borçlar Kanunu Tasarısı 
m. 586 Hükmünün Müteselsil Kefalete 
İlişkin Getirdiği Düzenleme, Erzincan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C. X, S. 3-4, Aralık 2006 (Bundan sonra 
“ÖZEN, Müteselsil” olarak anılacaktır), 
s. 486; YAVUZ, Cevdet /ACAR, Faruk/ 
ÖZEN, Burak, Türk Borçlar Hukuku 
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Bu çerçevede asıl borçlu temer-
rüde düşmüş olmasa bile, ala-
caklı tarafından borçluya gön-
derilecek bir ihtar sonrası kefil 
takip edilebilecektir. Bu durum 
özellikle borçluyu temerrüde 
düşürmek için ihtara gerek ol-
mayan durumlarda önem arz 
edecektir. TBK md. 117/f.24 
hükmünde sayılan hallerde 
borçluyu temerrüde düşür-
mek için ihtara gerek olmasa 
da alacaklının müteselsil kefile 
başvurabilmesi için borçluya 
ihtar göndermesi gerekecektir5. 
Ancak alacaklı, ifada geciken 
borçluya temerrüt ihtarı gön-
dermişse, o zaman müteselsil 
kefilin sorumluluğuna gidebil-
mek için borçluya bir ihtar daha 
göndermesi gerekmeyecektir.

TBK md. 586/f.1 hükmüne 
göre, alacaklının borçluya yal-
nızca ihtarda bulunması yeterli 
olmayacak aynı zamanda ihta-
rın sonuçsuz kalması da gere-
kecektir. Bu çerçevede ihtarın 
sonuçsuz kaldığının kabulü için 
iş hayatındaki yaygın anlayışa 
göre makul bir sürenin geçme-
si gereklidir6. Söz konusu süre 

Özel Hükümler, İstanbul 2014, s. 1394; 
GÜMÜŞ, M. Alper, Borçlar Hukuku Özel 
Hükümler C. II, İstanbul 2012, s. 347; 
ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre, 
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, An-
kara 2013, s. 674; AYAN, Serkan, Kefalet 
Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu, 
Ankara 2013, s. 277. 

4  TBK md. 117/f.2’deki düzenlemeye 
göre “Borcun ifa edileceği gün, birlik-
te belirlenmiş veya sözleşmede saklı 
tutulan bir hakka dayanarak taraflar-
dan biri usulüne uygun bir bildirimde 
bulunmak suretiyle belirlemişse, bu 
günün geçmesiyle; haksız fiilde fiilin 
işlendiği, sebepsiz zenginleşmede ise 
zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte 
borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak 
sebepsiz zenginleşmenin iyiniyetli ol-
duğu hallerde temerrüt için bildirim 
şarttır”.

5  ÖZEN, Kefalet, s. 319-320; GÜMÜŞ, C. 
II, s. 347; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 1394; 
AYAN, s. 278.

6  Aynı yönde REİSOĞLU, Seza, Türk Ke-
falet Hukuku, Ankara 2013,s. 170;GÜ-
MÜŞ, C. II, s. 348

ihtarda belirtilebilir ancak ih-
tarın geçerliliği için belli bir 
süre içermesi zorunlu değildir7. 
İhtarın bir süre içermemesi ha-
linde ise iş hayatındaki yaygın 
anlayış doğrultusunda makul 
bir sürenin geçmesi, ihtarın 
sonuçsuz kaldığının göstergesi 
olacaktır. Ancak borçlu açıkça 
ifada bulunmayacağını belirt-
mişse, o takdirde ihtarın sonuç-
suz kaldığını kabul etmek için 
makul bir sürenin geçmesini 
beklemek gerekmeyecektir. 

Alacaklının asıl borç muaccel 
olmadan önce borçluya ihtar 
göndermesi halinde, ihtar şar-
tı yerine gelmiş olmayacaktır. 
Böyle bir durumda alacaklının 
borç muaccel olduktan sonra 
borçluya tekrar ihtar gönder-
mesi gerekir8.

TBK md. 586/f.1 hükmünde 
yer alan ihtar zorunluluğuna 
ilişkin uygulamada sıklıkla kar-
şılaşılan ve uyuşmazlıklara se-
bep olan bir husus, hesap kat 
ihtarnamesi çerçevesinde kar-
şımıza çıkmaktadır. Bankalar, 
kredi ödemelerinin vadesinde 
yapılmaması halinde, borçluya 
hesap kat ihtarnamesi göndere-
rek vadesi gelmemiş tüm kredi 
borçlarını muaccel hale getirip 
müteselsil kefilin sorumluluğu-
na gitmeyi tercih etmektedir-
ler. Buradaki hukuki problem, 
hesap kat ihtarnamesinin gön-
derilmesiyle TBK md. 586/f.1 
hükmünde düzenlenen ihtar 
yükümlülüğünün yerine gelip 
gelmediğine ilişkindir. Yargı-
tay, banka tarafından borçluya 
gönderilen hesap kat ihtarna-
mesini TBK md. 586/f.1 hükmü 
kapsamında değerlendirmekte 
ve müteselsil kefilin sorumlulu-

7 REİSOĞLU, s. 170; ÖZEN, Kefalet, s. 
299;GÜMÜŞ, C. II, s. 348; YAVUZ/ACAR/
ÖZEN, s. 1395

8 ÖZEN, Kefalet, s. 320.

ğuna gitmek isteyen bankanın 
borçluya başka bir ihtar gön-
dermesine gerek olmadığını ka-
bul etmektedir9. 

Fikrimizce, vadesi gelmemiş 
kredi borçlarını vadeden önce 
muaccel hale getiren hesap kat 
ihtarnamesinin, müteselsil ke-
filin sorumluluğuna gitmek için 
yeterli olup olmadığını tespit 
etmek için öncelikle TBK md. 
590/f.3 hükmü kapsamında bir 
değerlendirme yapmak gerekir. 
TBK md. 590/f.3’deki düzenle-
meye göre asıl borcun muaccel 
olması, alacaklı ya da borçlu-
nun önceden süre içeren bir 
bildirimde bulunmasına bağlı 
ise, söz konusu bildirimin kefi-
le de yapılması gerekmektedir. 
Hükümde geçen bildirim yü-
kümlülüğü, asıl borcun muaccel 
kılınmasına ilişkindir. Dolayı-
sıyla alacaklı öncelikle hesap 
kat ihtarnamesini asıl borçluya 

9 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 
T. 1.10.2015, E. 2015/7754, 
K.2015/22680 sayılı kararı şu şekil-
dedir: “Somut olayda, Ankara 18.No-
terliği’nin 04.06.2014 tarihli hesap 
kat ihtarının, borçlu şirketin kredi 
sözleşmesindeki adresine gönderildiği 
görülmüştür. Buna göre ihtarnamenin 
adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi olarak 
kabul edilecektir. Bu durumda takip ta-
rihinden önce alacaklı tarafından asıl 
borçluya ihtarname gönderildiğine ve 
ihtar sonuçsuz kaldığına göre, mütesel-
sil kefil olan muteriz borçlu yönünden 
TBK.nun 586. maddesinde öngörülen 
takip koşulunun gerçekleştiğinin kabu-
lü gerekir. O halde, mahkemece, şikaye-
tin kabulü yerine yazılı gerekçe ile red-
di yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin T. 
10.2.2014, E. 2014/1085, K.2014/2166 
sayılı kararına göre, “Talep, banka kredi 
sözleşmesinden kaynaklanan alacağa 
yöneliki htiyati haciz kararıverilmesi 
istemine ilişkindir. İ.İ.K’nın 68/b mad-
desine göre, hesap özetinin adrese 
ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Somu-
tuyuşmazlıkta, kat ihtarı asıl borçlunun 
sözleşmede gösterilen adresine tebliğe 
çıkarılmış; ancak adreste bulunamadı-
ğından bahisle tebligat yapılamamıştır. 
Bu durumda mahkemece, T.B.K.nın 
586/1 maddesinde düzenlenen ifada-
gecikme ve ihtarın sonuçsuz kalması 
koşulu gerçekleşmiş bulunduğundan 
talebin kabulü gerekirken reddine ka-
rar verilmesi doğru olmamıştır.”
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TBK md. 586/f.1 hükmüne 
göre asıl borçlu açıkça ödeme 
güçsüzlüğü içinde ise alacaklı 
borçluya ihtar göndermesi ge-
rek olmadan müteselsil kefili 
takip edebilecektir. Ancak ihtar 
zorunluluğunun ortadan kalk-
ması ve bu doğrultuda müte-
selsil kefilin takip edilebilmesi 
için asıl borcun muaccel olması 
ve borçlunun ifada gecikmesi 
gerekmektedir. Borçlunun iflas 
etmesi ya da borçlu hakkında 
konkordato mehli verilmesi 
durumlarında borçlunun açık-
ça bir ödeme güçsüzlüğü için-
de bulunduğuna kuşku yoktur. 
Bu çerçevede borçlu iflas etti-
ği ya da hakkında konkordato 
mehli verildiği hallerde alacak-
lı, borçluya herhangi bir ihtar 
göndermeden müteselsil kefile 
başvurabilecektir. Bunun dışın-
da borçlu hakkında kesin aciz 
belgesi alınması da borçlunun 
ödeme güçsüzlüğünün bir gös-
tergesi olduğundan böyle bir 
durumda da alacaklının borç-
luya ihtar gönderme zorunlulu-
ğu ortadan kalkacaktır13. Kesin 
aciz belgesini mutlaka mütesel-
sil kefalet sözleşmesinin tarafı 
olan alacaklının alması gerek-
mez. Borçluyu takip eden başka 
bir alacaklının aldığı kesin aciz 
belgesi de borçlunun ödeme 
güçsüzlüğü içinde bulunduğu-
nun ispatı olacaktır14. 

TBK md. 586/f.1’deki düzen-
lemede ihtar şartının ortadan 
kalkmasının koşulu olarak yal-
nızca borçlunun açıkça ödeme 
güçsüzlüğü içinde olması be-
lirtilse de doktrinde asıl borç-
lu aleyhine Türkiye’de takibin 
imkansız hale gelmesi veya 
çok güç olması durumunda da 

13 REİSOĞLU, s. 170; ÖZEN, Kefalet, s. 321; 
ÖZEN, Müteselsil, s. 489;GÜMÜŞ, C. II, s. 
348

14  ÖZEN, Kefalet, s. 321; ÖZEN, Müteselsil, 
s. 489;GÜMÜŞ, C. II, s. 348.

alacaklının borçluya ihtarda 
bulunmadan müteselsil kefili 
takip edebileceği ifade edilmek-
tedir. Zira alacaklının borçluyu 
takip etmesine gerek olmadan 
adi kefile başvurabileceği bir 
imkan da borçluyu Türkiye’de 
takip etmenin imkansız ya da 
çok güç olmasıdır. Alacaklı söz 
konusu durumda adi kefile baş-
vurabildiğine göre aynı sonucu 
müteselsil kefalet sözleşmesin-
de de kabulü etmek gerekir15. 

II- KEFALET SÖzLEŞMESİN-
DEKİ oN YILLIK SÜRE SINIR-
LAMASI

1- Genel olarak :

6098 sayılı Türk Borçlar Ka-
nunu’na getirilen yeni bir hü-
kümle, gerçek kişiler tarafından 
verilen kefaletler için belli bir 
süre sınırlaması öngörülmüş-
tür. Buna göre gerçek kişiler 
tarafından verilen kefaletler, 
kefalet sözleşmesinin kurulma-
sından başlayarak on yılın geç-
mesiyle kendiliğinden ortadan 
kalkmaktadır. Kanun koyucu bu 
düzenlemede, kefillerin özellik-
le hatır amaçlı ve üzerinde çok 
düşünmeden borç altına girme-
lerini göz önüne alarak kişilik 
hakkını ihlal edecek uzunlukta 
kefalet sözleşmesi yapılmasının 
önüne geçmek istemiştir16. 

TBK md. 598 hükmü ile geti-

15 REİSOĞLU, s. 170; ÖZEN, Kefalet, s. 321; 
ÖZEN, Müteselsil, s. 489-490; GÜMÜŞ, 
C. II, s. 348.

16 ÖZEN, Kefalet, s. 574;ELÇİN GRAS-
SİNGER, Gülçin,Yeni Borçlar Kanunu 
Hükümleri Çerçevesinde Kefilin Def’i 
– İtirazları ve Kefalet Sözleşmesinin 
Sona Ermesi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a 
Armağan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Ka-
nunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Sem-
pozyum No: III, Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları 
Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel 
Sayısı, İstanbul 2011, s. 132; GÜMÜŞ, 
C. II, s. 382; ÇINAR, Ömer, Türk Borçlar 
Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğu-
nun Sona Ermesi, İstanbul 2013, s. 64.

gönderecek ve müteselsil kefile 
de bir bildirimde bulunacaktır. 
Müteselsil kefile bildirimde bu-
lunulmadığı takdirde, kefil için 
asıl borcun muaccel hale gel-
diğinden söz edilemeyecektir. 
Ancak hesap kat ihtarnamesine 
ilişkin bildirimin kefile gönde-
rilmesi de kanaatimizce mü-
teselsil kefilin sorumluluğuna 
başvurabilmek için yeterli de-
ğildir10. Hesap kat ihtarnamesi-
nin gönderilmesiyle borç muac-
cel hale gelecek ve ihtarnamede 
belirtilen sürenin dolmasıyla 
TBK md. 586/f.1 hükmünde yer 
alan borçlunun ifada gecikmesi 
koşulu yerine gelmiş olacaktır. 
Sürenin dolmasına karşın ifada 
bulunmayan borçluya alacaklı 
banka tarafından bir ihtar daha 
gönderilecek ve bu ihtarın da 
sonuçsuz kalması gerekecektir. 
Bu şartlar gerçekleşmeden ala-
caklı müteselsil kefilin sorum-
luluğuna giderse, müteselsil ke-
fil ifadan kaçınabilecektir. 

Alacaklı tarafından borçluya 
yapılacak ihtar, geçerlilik bakı-
mından herhangi bir şekle tabi 
değildir. Ancak ispat kolaylı-
ğı bakımından yazılı şekilde 
yapılması yerinde olacaktır11. 
İhtarda alacaklının borçludan 
ifada bulunmasını talep etmesi 
yeterlidir.

TBK md. 586/f.1 hükmünde yer 
alan ihtar şartı emredici nitelik-
tedir12. Bu kapsamda müteselsil 
kefilin ihtar şartından önceden 
feragat ederek asıl borç muac-
cel olduğu takdirde alacaklının 
kendisini takip edebileceğini 
belirtmesi geçersiz kabul edile-
cektir.

10  Aynı yönde AYAN, s. 281. 

11  ÖZEN, Kefalet, s. 320; REİSOĞLU, s. 
170;GÜMÜŞ, C. II, s. 348

12 ÖZEN, Kefalet, s. 319; ZEVKLİLER/
GÖKYAYLA, s. 674.
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rilen on yıllık süre sınırlaması 
emredici niteliktedir. Bu neden-
le alacaklı ve kefil anlaşmış ol-
salar bile on yıldan uzun süreli 
kefalet sözleşmesi yapamazlar. 
Ancak taraflar dilerse TBK md. 
598/f.5 hükmü çerçevesinde 
süre uzatımı yapabilirler. Ala-
caklı ve kefilin on yıldan daha 
uzun süreli kefalet sözleşmesi 
yapmaları durumunda ise ke-
falet sözleşmesi kesin hüküm-
süz olmayacaktır. Böyle bir du-
rumda kısmi hükümsüzlük söz 
konusu olacaktır. Zira TBK md. 
598/f.4 hükmünde, kefalet on 
yıldan daha uzun süreli verilmiş 
olsa bile kefilin ancak on yıl-
lık süre doluncaya kadar takip 
edilebileceği düzenlenmiştir. O 
halde kefalet sözleşmesinin on 
yılı aşan kısmı hükümsüz sayı-
lacak ve kefilin sorumluluğu on 
yılla sınırlandırılmış olacaktır17. 

Kefaletten doğan borçların on 
yıllık sürenin sonunda kendi-
liğinden ortadan kalkmasına 
ilişkin düzenleme, yalnızca 
gerçek kişi kefiller bakımından 
uygulama alanı bulacaktır. Bu 
nedenle tüzel kişi kefiller için 
kefalet sözleşmesinin on yıllık 
süre sonunda biteceği söylene-
meyecektir18.

TBK md. 598 hükmünde öngö-
rülen süre zamanaşımı süresi 
değildir. Söz konusu süre hak 
düşürücü bir süredir. Zira TBK 
md. 598/f.3’deki düzenleme-
de, kefalet sözleşmesinin ku-
rulmasından başlayarak on yıl 
17 ÖZEN, Kefalet, s. 576;ELÇİN GRASSİN-

GER, s. 133; GÜMÜŞ, C. II, s. 383; ÇINAR, 
s. 62-63.

18 DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat, Kefalet 
Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler 
Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri, 
İstanbul 2009, s. 455; ELÇİN GRASSİN-
GER, s. 132; ÖZEN, Burak, 6098 Sayılı 
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde 
Kefilin Sorumluluğunun Kefalet Sözleş-
mesine Özgü sebeplerle Sona Ermesi, 
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Temmuz 2011, C. 10, 
Y. 10, S. 2, s. 69 (Bundan sonra “ÖZEN, 
Sona Erme” olarak anılacaktır); ÇINAR, 
s. 64.

geçmekle kendiliğinden orta-
dan kalkacağı ifade edilmiştir. 
Alacaklının on yıllık süre içeri-
sinde kefile karşı olan hakkını 
kullanmaması, hakkın kaybına 
yol açacaktır. Süre zamanaşımı 
süresi olmadığından, kesilmesi 
ya da durması söz konusu ol-
mayacaktır19. 

2- on Yıllık Sürenin Başlangı-
cı ve uzatılması :

TBK md. 583/f.3 hükmüne göre 
on yıllık sürenin başlangıcı, ke-
falet sözleşmesinin kurulma anı 
olacaktır20. Ancak sözleşmenin 
kurulma anı bakımından TBK 
md. 1 hükmü göz önüne alına-
caktır. Dolayısıyla sözleşmenin 
hazır olanlar veya olmayanlar 
arasında yapılmış olması fark-
lılık gösterecektir. Hazır olan-
lar arasında sözleşme, kefalet 
sözleşmesi için öngörülen şekil 
kuralına uygun olarak hazır-
lanmış önerinin kabul edildiği 
anda kurulmuş olacaktır. Hazır 
olmayanlar bakımından ise ke-
fil öneride bulunamayacak ve 
kabul beyanının mutlaka kefil 
tarafından verilmesi gereke-
cektir. Dolayısıyla on yıllık süre, 
kefilin kabul beyanında el yazı-
sıyla yazdığı kefalet tarihinden 
itibaren başlayacaktır.

Kefilin sorumlu olacağı sürenin 
başlangıcı açısından, asıl bor-
cun doğup doğmamış olması 
bir önem arz etmemektedir. 
Dolayısıyla müstakbel bir borca 
kefalet halinde de on yıllık sü-
renin başlangıcı, kefalet sözleş-
mesinin kurulma anı olacaktır. 
On yıllık süre dolmasına karşın 
asıl borç hala muaccel olmamış 
olsa bile, kefilin kefalet borcu 
ortadan kalkacaktır21.
19  GÜMÜŞ, C. II, s. 383; ÖZEN, Kefalet, s. 

578; ÇINAR, s. 62, dipnot 211.

20 ÖZEN, Kefalet, s. 578;GÜMÜŞ, C. II, s. 
383; ÇINAR, s. 66.

21 ÖZEN, Kefalet, s. 577; ÖZEN, Sona Erme, 
s. 70;ÇINAR, s. 65.

Tarafların kefalet sözleşmesi 
değil de kefalet ön sözleşmesi 
yapması halinde, on yıllık sü-
renin başlangıcının kefalet ön 
sözleşmesinin mi yoksa kefa-
let sözleşmesinin kurulma anı 
olacağı konusunda kanunda bir 
açıklık yoktur. On yıllık sürenin 
başlangıcının kefalet sözleş-
mesinin kurulma anı olduğuna 
karar verilirse, alacaklı kefille 
kefalet ön sözleşmesi yapmayı 
tercih edecektir. Zira bu şekil-
de kefilin on yıldan daha uzun 
süre sorumlu tutulması müm-
kün olabilecektir. Bu nedenle 
doktrinde haklı olarak, on yıllık 
sürenin başlangıcının kefalet 
ön sözleşmesi olması gerektiği 
ve asıl kefalet sözleşmesi yapıl-
dığında da yeni bir on yıllık sü-
renin işlemeyeceği kabul edil-
mektedir22.

TBK md. 598/f.4’deki düzen-
lemeye göre “Kefalet, on yıldan 
fazla bir süre için verilmiş olsa 
bile, uzatılmış veya yeni bir ke-
falet verilmiş olmadıkça kefil, 
ancak on yıllık süre doluncaya 
kadar takip edilebilir”. Söz ko-
nusu hüküm göstermektedir 
ki, kefilin sorumluluğu bakı-
mından her ne kadar on yıllık 
bir süre öngörülmüş olsa da 
sürenin uzatımı mümkün ola-
bilecektir. TBK md. 598/f.5’de 
ise süre uzatımının koşulları 
yer almaktadır. Buna göre “Ke-
falet süresi, en erken kefaletin 
sona ermesinden bir yıl önce 
yapılmak kaydıyla, kefilin kefa-
let sözleşmesinin şekline uygun 
yazılı açıklamasıyla, azami on 
yıllık yeni bir dönem için uzatı-
labilir”. O halde taraflar kefalet 
sözleşmesinin süresini uzat-
mak istedikleri takdirde, süre 
uzatımını en erken kefalet söz-
leşmesinin sona ermesinden 
bir yıl önce yapabileceklerdir. 

22  ÖZEN, Kefalet, s. 579;GÜMÜŞ, C. II, s. 
383; ÇINAR, s. 67.
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Bu şekilde kefilin daha erken 
bir zamanda süre uzatımını 
kabul etmesi engellenmiş ola-
caktır. Zira sürenin dolmasına 
yakın bir süreçte kefilin üst-
lendiği rizikonun ağırlığını an-
laması ve buna uygun hareket 
etmesi sağlanmış olmaktadır. 
Uzatmanın yapılabileceği en 
erken tarih, kefalet sözleşme-
sinin sona ermesinden bir yıl 
önceki zaman olduğuna göre, 
sözleşmenin kurulmasından 
itibaren dokuz yıllık bir sürenin 
dolmuş olması gerekecektir. 
O halde onuncu yılın işlemeye 
başladığı ilk günden, onuncu 
yılın dolacağı güne kadar uzat-
ma yapılabilecektir. Uzatmanın 
yapılabilmesi için kefilin yazılı 
açıklaması gerekmektedir. An-
cak söz konusu yazılı açıklama-
da kefilin imzasının bulunması 
yeterli olmayacak, açıklamanın 
kefalet sözleşmesinin şekline 
uygun olması gerekecektir. Bu 
bağlamda kefil, sorumlu olacağı 
azami miktarı, uzatma tarihini 
ve müteselsil kefil ibaresini el 
yazısıyla yazacaktır. Eşin rıza-
sının gerekip gerekmeyeceği 
konusunda TBK md. 598’de bir 
düzenleme yoktur. Doktrinde 
eşin rızasının TBK md. 584/f.2 
kapsamında değerlendirile-
ceği ve bu doğrultuda kefalet 
sözleşmesinin uzaması, kefilin 
sorumlu olacağı miktarın art-
masına ya da mevcut güvence-
lerin önemli ölçüde azalmasına 
sebep oluyorsa, eşin rızasının 
alınması gerektiği ifade edil-
mektedir. Buna göre süre uza-
dığı takdirde, örneğin bir rehin 
hakkı sona erecek ya da birlik-
te kefalet halinde kefillerden 
birinin sorumluluğu bitecekse 
eşin rızası alınmalıdır23. Fikri-
mizce süre uzatımına gidilmesi 
halinde her koşulda eşin yazılı 
rızası alınmalıdır. Bu çerçevede 
23 REİSOĞLU, s. 297;ÖZEN, Kefalet, s. 580; 

GÜMÜŞ, C. II, s. 384; ÇINAR, s. 70.

yalnızca kefilin sorumlu olacağı 
miktarın artması ya da mevcut 
güvencelerin önemli ölçüde 
azalması hallerinde değil, uzat-
manın olduğu her durumda 
eşin rızası aranmalıdır. Zira eşin 
rızasının aranmasının temelin-
de yatan düşünce ailenin eko-
nomik birliğinin korunmasıdır. 
Sürenin uzatılmasıyla, kefil üze-
rindeki sorumluluk sona ermek 
yerine varlığını sürdürmeye de-
vam edecektir. Bu doğrultuda 
kefilin sorumluluğunun sona 
ermek yerine devam etmesi, 
başlı başına sorumluluğunun 
artırılması olarak kabul edil-
melidir. Kanun koyucu kefalet 
sözleşmesinin yapılırken veya 
kefilin sorumluluğu artırılırken 
ailenin ekonomik bütünlüğünü 
göz önüne alarak eşin rızasını 
arıyorsa, süre uzatımında da 
aynı ilke doğrultusunda hare-
ket edilmelidir. 

TBK md. 598/f.5’de öngörülen 
süre uzatımı en fazla on yıllık 
yeni bir dönem için söz konusu 
olabilir. Bu sebeple süre uzatımı 
bir defaya mahsustur. Başka bir 
deyişle kefilin sorumlu olacağı 
azami süre yirmi yılı geçeme-
yecektir. On yıllık uzama süresi-
nin tamamlanmasının ardından 
kefalet sözleşmesi kendiliğin-
den sona erecektir24.

TBK md. 598/f.4’deki düzenle-
me gereğince süre uzatımının 
mümkün olması yanında ala-
caklının kefilin sorumluluğuna 
başvurabilmesi için bir diğer 
imkan da yeni bir kefalet söz-
leşmesi yapılmasıdır. Hüküm-
de uzatmanın yapılabileceği 
süre bakımından bir sınırla-
ma getirilmiş ancak yeni bir 
kefalet sözleşmesi yapılması 
bakımından aynı esas benim-
senmemiştir. O halde taraflar, 

24 ELÇİN GRASSİNGER, s. 133; GÜMÜŞ, C. 
II, s. 384; ÖZEN, Kefalet, s. 581.

on yıllık süre dolmadan önceki 
herhangi bir zamanda yeni bir 
kefalet sözleşmesi yapabilirler. 
Ancak yeni bir kefalet sözleş-
mesi yapılması halinde, kefalet 
sözleşmesine özgü şekil kural-
larına uyulacak ve eşin rızası 
alınacaktır. Yeni bir kefalet söz-
leşmesi yapılmasıyla sözleş-
menin kurulmasından itibaren 
yeni bir on yıllık süre işlemeye 
başlayacaktır. Yeni yapılan ke-
falet sözleşmesinin de azami 
on yıl için uzatılması mümkün 
olabilecektir25. Görüldüğü gibi 
kanun koyucu bir taraftan ger-
çek kişilerin yirmi yıldan fazla 
sorumluluk altına girmelerini 
istememiş ancak diğer taraftan 
yeni bir kefalet sözleşmesi yapı-
larak kefilin yirmi yıldan daha 
uzun süreli sorumluluk altına 
girebilmesini mümkün kılmış-
tır. Kanaatimizce söz konusu 
düzenlemedeki amaç, her on 
yıllık zaman dilimi bakımından 
kefili yeniden düşünmeye sevk 
etmek ve on yıllık sürenin so-
nunda sorumluluğunun devam 
edip etmeyeceğine kendisinin 
karar vermesini sağlamaktır.

3- Sürenin Tamamlanması-
nın Sonuçları :

Kefalet sözleşmesinin kurul-
masından başlayarak on yılın 
geçmesiyle kefalet sözleşmesi 
kendiliğinden ortadan kalka-
caktır26. Bu doğrultuda sözleş-
menin ortadan kalkması, yasa 
gereği olmaktadır. Bu nedenle 
kefilin ya da alacaklının beya-
nına veya hakim kararına gerek 
yoktur. Süre hak düşürücü oldu-
ğu için sürenin dolması halinde 
hakim re’sen dikkate alacaktır.

Kefilin sorumluluğu için öngö-
rülen on yıllık sürenin dolma-

25 ÖZEN, Kefalet, s. 581;GÜMÜŞ, C. II, s. 
385; ÇINAR, s. 71

26 ÖZEN, Kefalet, s. 579;GÜMÜŞ, C. II, s. 
383
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sıyla kefilin sorumluluğunun 
ortadan kalkmasının etkisi ile-
riye dönüktür. Zira aksi durum-
da kefil tarafından alacaklıya 
yapılan ödemeler sebepsiz zen-
ginleşme oluşturacak ve kefil 
alacaklıdan iadesini talep ede-
bilecektir. Bu sebeple sürenin 
dolmasıyla birlikte sorumlulu-
ğunun kendiliğinden ortadan 
kalkmasının etkisi ileri dönük 
olacaktır27. Dolayısıyla kefil, 
süre sona ermeden önce ala-
caklıya yapmış olduğu ifayı asıl 
borçluya rücu edebilecektir. 

TBK md. 598/f.4 gereği alacaklı 
kefili ancak on yıllık süre dolun-
caya kadar takip edebilecektir. 
Bu sebeple on yıllık süre doldu-
ğunda asıl borç ve dolayısıyla 
kefalet borcu henüz muaccel 
olmamışsa, alacaklı kefili takip 
edemeyecektir. Benzer şekil-
de borç muaccel olmuş ancak 
alacaklı kefili takip etmemiş ve 
on yıllık süre dolmuşsa, yine 
alacaklının kefili takip imkanı 
bulunmayacaktır. Ancak süre 
dolmadan önce alacaklı kefil 
hakkında takip başlatmış ya da 
dava açmış ve takip ya da dava 
devam ederken on yıllık süre 
dolmuşsa, o takdirde alacaklı-
nın başlayan dava veya takibe 
devam etmesi mümkün olabi-
lecektir. Zira böyle bir durumda 
alacaklı, kefili takip edebilme 
hakkını süre dolmadan önce 
kullanmış olmaktadır. Ancak 
doktrinde de ifade edildiği üze-
re, alacaklının söz konusu takip 
ya da davayı kesintisiz bir şekil-
de devam ettirmesi gerekir28.

III- KEFİLİN KEFALET SÖz-
LEŞMESİNDEN DÖNMESİ

TBK md. 599’daki düzenleme-

27  ÖZEN, Kefalet, s. 579;GÜMÜŞ, C. II, s. 
383; ÇINAR, s. 72; AYAN, s. 532.

28 REİSOĞLU, s. 295; ÖZEN, Kefalet, s. 579; 
ELÇİN GRASSİNGER, s. 133; GÜMÜŞ, C. 
II, s. 383; ÇINAR, s. 73.

ye göre “Gelecekte doğacak bir 
borca kefalette, borçlunun bor-
cun doğumundan önceki mali 
durumu, kefalet sözleşmesinin 
yapılmasından sonra önemli 
ölçüde bozulmuşsa veya mali 
durumunun, kefalet sırasında 
kefilin iyiniyetle varsaydığından 
çok daha kötü olduğu ortaya 
çıkmışsa, kefil alacaklıya yazılı 
bir bildirimde bulunarak, borç 
doğmadığı sürece her zaman 
kefalet sözleşmesinden dönebi-
lir.- Kefil, alacaklının kefalete 
güvenmesi sebebiyle uğradığı 
zararı gidermekle yükümlü-
dür”.818 sayılı mülga Borçlar 
Kanunu zamanında bulunma-
yan bu düzenlemede kanun ko-
yucu, kefalet sözleşmelerinde 
kefilin genellikle hatır amaçlı 
sorumluluk altına girdiğini göz 
önüne almış ve bazı koşulların 
varlığı halinde kefile kefalet 
sözleşmesinden dönebilme im-
kanı tanımıştır. Buna göre ge-
lecekte doğacak bir borca kefil 
olunması halinde, borçlunun 
mali durumunun kefalet sözleş-
mesinin yapılmasından sonra 
önemli ölçüde bozulması veya 
mali durumunda bir değişiklik 
olmamakla birlikte kefilin iyi 
niyetli olarak borçlunun mali 
durumunun kötü olduğu anla-
yamamış olması, kefile kefalet 
sözleşmesinden dönebilme im-
kanı yaratır.

1- Kefilin Kefalet Sözleşme-
sinden Dönme Hakkını Kulla-
nabilmesinin Şartları :

a)Asıl Borcun Henüz Doğma-
mış olması :

TBK md. 599 hükmü kapsa-
mında kefilin kefalet sözleş-
mesinden dönebilmesi için ge-
lecekte doğacak bir borca kefil 
olması gerekmektedir. TBK 
md. 582/f.1 hükmü gereği ge-
lecekte doğacak borçlara kefil 

olunması mümkündür. Bu doğ-
rultuda kefil gelecekte doğacak 
bir borca kefil olduğunda, TBK 
md. 599 hükmündeki diğer 
şartların da varlığı halinde ke-
falet sözleşmesinden dönebi-
lir. Ancak dönme hakkını borç 
doğmadan önce kullanması ge-
rekmektedir. Kefaletle güvence 
altına alınan borç doğmuşsa 
kefil TBK md. 599 hükmüne 
dayanarak sözleşmeden döne-
mez. Dikkat edilmelidir ki, bor-
cun henüz doğmamış olması ile 
borcun doğmuş ancak muaccel 
olmaması farklı kavramlardır. 
Bu sebeple asıl borç doğmuş 
fakat henüz muaccel olmamış-
sa kefil kefalet sözleşmesinden 
dönemeyecektir. Örneğin ke-
fil, alacaklı ve borçlu arasında 
yapılan satımsözleşmesinden 
kaynaklanan satım bedeli bor-
cu için kefil olmuş ve borç he-
nüz muaccel olmamışsa, kefilin 
kefalet sözleşmesinden dönme 
hakkı yoktur. Zira borç muac-
cel olmamakla birlikle doğumu 
gerçekleşmiştir. Ancak kefalet, 
gelecekte yapılacak bir satım 
sözleşmesinden kaynaklanan 
satım bedeli borcunu teminat 
altına almak için yapılmışsa o 
takdirde kefil satım sözleşmesi 
yapılana kadar ve diğer şartla-
rın da varlığı halinde kefaletten 
dönebilecektir29. Gelecekte do-
ğacak bir borca kefalet, dönem-
sel edimler içeren sözleşmeler 
bakımından da söz konusu ola-
bilir. Örneğin ileride yapılacak 
bir kira sözleşmesinde kefilin 
henüz doğmamış kira bedeli 
ödeme borcu için kefil olması 
mümkündür. Böyle bir durum-
da kira sözleşmesi yapıldığında 
ilk ay kira bedeli ödeme borcu 
da doğmuş olacak ve bu nokta-
da kefil kefalet sözleşmesinden 
dönemeyecektir. Kira sözleş-

29 ÖZEN, Kefalet, s. 583; ÖZEN, Sona Erme, 
s. 73;GÜMÜŞ, C. II, s. 398-399;ÇINAR, s. 
114.
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mesi kurulduktan sonra henüz 
doğmamış kira bedeli borcu 
için kefil olunmuşsa söz konusu 
borç doğmadan müteselsil kefil 
kefalet sözleşmesinden dönebi-
lir. Örneğin kira sözleşmesinin 
kurulma tarihi 01.01.2016’tür. 
Sözleşmede, kira bedellerinin 
her ayın birinde ödeneceği ka-
rarlaştırılmıştır. Söz konusu 
kira sözleşmesinden kaynak-
lanan kira bedeli ödeme borcu 
için 15.03.2016 tarihinde kefa-
let sözleşmesi yapılmıştır. TBK 
md. 589/f.3 hükmü kapsamın-
da sözleşmede açıkça kararlaş-
tırılmadıkça müteselsil kefil, 
borçlunun (kiracının) kefalet 
sözleşmesinin kurulmasından 
sonraki borçlarından sorumlu 
olacaktır. Bu doğrultuda kefi-
lin sorumlu olacağı kira bede-
li borcu 01.04.2014 tarihinde 
doğmuş olacaktır. O halde kefil 
01.04.2016 tarihine kadar ke-
falet sözleşmesinden dönebile-
cektir30.

Doktrinde verilen bir başka 
örnek ise çerçeve sözleşme ni-
teliğindeki genel kredi açma 
sözleşmelerine kefil olunması-
na ilişkindir.  Böyle bir durum-
da kefilin sözleşmeden dönme 
hakkını, ne zamana kadar kulla-
nabileceği konusunda farklı gö-
rüşler bulunmakla birlikte; bi-
zim de katıldığımız görüşe göre 
genel kredi sözleşmesi imzalan-
mış ancak henüz belli bir kredi 
kullandırılmamışsa kefil kefalet 
sözleşmesinden dönebilecektir. 
Zira çerçeve sözleşme niteliğin-
deki genel kredi açma sözleş-
melerinde banka farklı hukuki 
sebeplere yönelik kredi verme 
yükümlülüğü altına girmekle 
birlikte, münferit kredinin ta-
lep edilme sebebini oluşturan 

30  GÜMÜŞ, C. II, s. 399;ÇINAR, s. 114.

sözleşme henüz imzalanmadan 
kefil kefalet sözleşmesinden 
dönebilmelidir. Ancak örneğin 
banka söz konusu kefalet söz-
leşmesine güvenerek üçüncü 
bir kişiye teminat mektubu ver-
mişse o takdirde yükümlülük 
altına girmiş olacağından, kefil 
kefalet sözleşmesinden döne-
meyecektir31. 

Kefilin sözleşmeden dönebil-
mesi için dönme beyanı ala-
caklıya ulaşana kadar borcun 
doğmamış olması gerekir. Bu 
sebeple kefil dönme beyanın-
da bulunduğu anda borç doğ-
mamış ancak beyan alacaklıya 
ulaştığı anda borç doğmuşsa, 
kefil kefalet sözleşmesinden 
dönemez.

b) Asıl Borçlunun Mali Du-
rumunun Önemli Ölçüde 
Bozulması ya da Kefilin var-
saydığından Çok Daha Kötü 
olması:

Kefilin kefalet sözleşmesin-
den dönebilmesi için kefaletle 
güvence altına alınan borcun 
henüz doğmamış olması ko-
şulunun yanında, aranması 
gereken diğer bir koşul da asıl 
borçlunun mali durumunun 
önemli ölçüde bozulması ya da 
mali durumunun kefilin iyi ni-
yetle varsaydığından çok daha 
kötü durumda olmasıdır. TBK 
md. 599 hükmünde asıl borç-
lunun mali durumuna ilişkin 
olarak alternatif iki olasılık 
öngörülmüştür. İki ihtimalden 
birinin gerçekleşmiş olması, 
kefilin kefalet sözleşmesinden 
dönebilmesi için yeterli olacak-
tır. Borçlunun mali durumuna 
ilişkin olarak kefilin kefalet 
sözleşmesinden dönebilmesi 
imkanının temelinde yatan dü-

31  REİSOĞLU, s. 293; GÜMÜŞ, C. II, s. 399; 
ÇINAR, s. 115

şünce, kefilin üstlendiği riziko-
nun, sorumluluk altına girerken 
göze aldığından çok daha fazla 
artmış olmasıdır. Kefilin göze 
aldığı rizikonun esaslı bir şe-
kilde artması, kefilin TBK md. 
599 hükmü kapsamında kefalet 
sözleşmesinden dönebilmesine 
imkan tanımaktadır.

TBK md. 599’daki düzenleme 
çerçevesinde kefilin kefalet söz-
leşmesinden dönebilmesi için 
asıl borçlunun mali durumunun 
kefalet sözleşmesinin yapılma-
sından sonra önemli ölçüde bo-
zulmuş olması gerekmektedir. 
Hükmün lafzına dikkat edilir-
se, önemli ölçüde bozulmanın 
değerlendirilmesinde kefalet 
sözleşmesinin yapılma anı esas 
alınacaktır. Borçlunun mali du-
rumuna ilişkin olarak kefilin 
kefalet sözleşmesinden döne-
bilmesi için değişikliğin önemli 
ölçüde olması gerekmektedir. 
Bu sebeple önemli olmayan de-
ğişikliklere dayanarak kefalet 
sözleşmesinden dönülemez. 
Burada takdir yetkisi hakime 
ait olacaktır32. Ancak borçlunun 
mali durumundaki kötüleşme-
nin sebebinin ne olduğu, kefilin 
dönme hakkını kullanabilmesi 
bakımından önem arz etmez. 
Bunun gibi borçlunun mali du-
rumunun kötüleşmesinde ku-
surlu olup olmadığı da önemli 
değildir. Asıl borçlunun iflas 
etmiş olması, hakkında yapılan 
takibin semeresiz kalması veya 
konkordato mehli verilmesi 
gibi durumlar, borçlunun mali 
durumunun önemli ölçüde kö-
tüleştiğinin göstergesi olacak-
tır33. Doktrinde de ifade edildiği 
gibi müteselsil kefilin asıl borç-

32 ÖZEN, Kefalet, s. 586;GÜMÜŞ, C. II, s. 
400;ÇINAR, s. 118.

33 REİSOĞLU, s. 294; ÖZEN, Kefalet, s. 586; 
GÜMÜŞ, C. II, s. 400; ÇINAR, s. 118.
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lunun mali durumundaki kötü-
leşmeyi bilseydi kefalet sözleş-
mesini yapmayacağının tespit 
edilebilmesi, kefilin dönme 
hakkı kullanabilmesinde önem 
arz edecektir34. 

Hükümde yer alan bir diğer 
olasılık ise kefilin iyiniyetleasıl 
borçlunun mali durumuna iliş-
kin olarak gerçek duruma uy-
gun olmayan bir değerlendirme 
yapmasıdır. Aslında bu durum 
saikte yanılma olarak nitelen-
dirilebilir. Ancak saikte yanıl-
ma, her zaman sözleşmeyi iptal 
etme hakkı tanımaz. Buna daya-
narak sözleşmenin iptal ettiri-
lebilmesi için TBK md. 32’deki 
koşulların gerçekleşmesi gere-
kir. Buna göre yanılanın, yanıl-
dığı saiki sözleşmenin temeli 
sayması ve bu durumun iş ha-
yatında geçerli olan dürüstlük 
kurallarına uygun olması ha-
linde yanılan sözleşmeyi iptal 
ettirebilir. Bunun dışında bu 
durumun, sözleşmenin karşı 
tarafınca bilinebilir olması da 
gerekmektedir. Kanun koyucu 
ise TBK md. 599 hükmünde ke-
fil bakımından bukoşulları ara-
mamış ve kefilin asıl borçlunun 
mali durumuna ilişkin olarak 
yanılmasını dönme sebebi ola-
rak kabul etmiştir. Ancak kefilin 
borçlunun mali durumuna iliş-
kin olarak yalnızca yanlış de-
ğerlendirme yapmış olması ye-
terli olmamakta, ayrıca tespitte 
bulunurken iyiniyetli olması da 
gerekmektedir. Bu doğrultuda 
kefil, asıl borçlunun mali duru-
muna ilişkin gerçeği biliyorsa 
ya da gerekli özeni göstererek 
bilebilecek durumda ise iyi ni-
yetli olduğundan söz edileme-
yecektir. 

34 REİSOĞLU, s. 294; ÖZEN, Kefalet, s. 586; 
ELÇİN GRASSİNGER, s. 134; GÜMÜŞ, C. 
II, s. 400; ÇINAR, s. 118.

c) Kefilin Dönme Hakkını 
Kullanması ve Sonuçları :

Kefilin dönme hakkını kullana-
bilmesi için herhangi bir süre 
sınırlaması bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla şartlar oluştuğunda 
kefil dönme beyanında bulu-
nabilir. Kanun koyucu beyanın 
yazılı şekilde yapılması gerek-
tiğini hükme bağlamıştır. Bu 
sebeple sözlü olarak yapılan 
dönme beyanı geçerli kabul 
edilmeyecektir. Bunun dışında 
kefilin beyanından sorumluluk-
tan kurtulma iradesinin açık bir 
şekilde anlaşılması gerekecek-
tir. O halde beyanda herhangi 
bir gerekçe göstermeden yal-
nızca kefalet sözleşmesinden 
döndüğünü belirtmesi yeterli 
sayılmayacaktır. Buna karşılık 
doktrinde, kefilin beyanında 
TBK md. 599 hükmüne atıf ya-
parak döndüğünü ifade etme-
sinin geçerli bir dönme beyanı 
olarak nitelendirileceği ifade 
edilmektedir35.

TBK md. 599/f.2 hükmüne göre 
kefil, alacaklının kefalet sözleş-
mesine güvenmesi sebebiyle 
oluşan zararlarını gidermekle 
yükümlü olacaktır. Burada ke-
filin tazminle yükümlü olduğu 
zararlar, alacaklının menfi za-
rarlarıdır. Dolayısıyla alacaklı-
nın kefalet sözleşmesine güven-
mesi sebebiyle malvarlığının 
içinde bulunduğu durum ile 
kefalet sözleşmesine güvenmiş 
olmasaydı içinde bulunacağı 
durum arasındaki fark alacak-
lının zararlarını oluşturacaktır. 
Örneğin kefalet sözleşmesi-
nin yapılması için alacaklının 
iyiniyetle yaptığı masrafların 
kefil tarafından tazmini gere-
kecektir36. Kefilin kefalet söz-
leşmesinden dönmesi sonucu 

35  REİSOĞLU, s. 293;ÇINAR, s. 111.

36 REİSOĞLU, s. 294; ELÇİN GRASSİNGER,  
s. 134.

asıl borçlunun uğramış olduğu 
zararlar ise TBK md. 599 hük-
mü kapsamında istenemez. Söz 
konusu zararların tazmininin 
mümkün olup olmadığı, asıl 
borçlu ve kefil arasındaki iç iliş-
kiye göre belirlenecektir37. 

Kefilin TBK md. 599 hükmü 
kapsamında kefalet sözleş-
mesinden dönmesi TBK md. 
125/f.3 kapsamındaki dönme 
hakkı ile aynı değildir. Bu se-
beple müteselsil kefilin kefalet 
sözleşmesinden dönmesi so-
nucu oluşan menfi zararlarının 
tazmin edilmesi gerekmez38.

TBK md. 599 hükmü TBK md. 
582/f.3 gereği emredici nitelik-
tedir. Bu sebeple kefil peşinen 
dönme hakkından feragat ede-
meyecektir. 

37 REİSOĞLU, s. 294; ÖZEN, Kefalet, s. 589; 
ÖZEN, Sona Erme, s. 77; GÜMÜŞ, C. II, s. 
401;ÇINAR, s. 120.

38  ÖZEN, Kefalet, s. 589; ELÇİN GRASSİN-
GER, s. 134.
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> AVUKATLIK STAJININ SONUNDA MUTLAKA SINAV OLMALI

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Ha-
bertürk Televizyonunda yayınlanan GÜN ORTASI programında avukatlık mesleğinin sorunlarına iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. 

Mesleğin niceliği ve gelişmesi için avukatlığa girişte ya da stajın sonunda mutlaka sınav konulması 
zorunluluğuna işaret eden Durakoğlu, “Bu iki sınav da olabilir, tek sınav da olabilir.  Ama mutlaka sınav 
getirilmesi zorunluluğu 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. 

> MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRMAK İÇİN ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK YOK

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu, 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 21.30’da 
Kanal B Televizyonunda yayınlanan Levent Yıldız’ın sunduğu GÜNDEM ÖZEL programında bazı mil-
letvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’de Anayasaya ek geçici madde eklenmesine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Mecliste görüşmeleri devam eden ek geçici madde ile Anayasadaki dokunulmazlıkların kaldırılması 
yönündeki maddede her hangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Durakoğlu, ek geçici madde de-
ğişikliğiyle belli bir tarihe kadar olan işlenmiş suçların tabi olacağı yeni bir algı ortaya çıkarılmaya 
çalışıldığını bildirdi. Durakoğlu, bu yeni düzenlemenin sadece 138 milletvekilini kapsayacağını, bu 
tarihten sonraki suçlar için Anayasanın mevcut düzenlemesi de aynen devam edeceğini hatırlattı.  

Oysa milletvekillerinin yargılanmasına ilişkin dokunulmazlıkların kaldırılmasının çok kolay oldu-
ğunun altını çizen Mehmet Durakoğlu, şöyle devam etti: “Anayasa değişikliği yapılmasına gerek kal-
maksızın bu yapılabilirdi. Önemli olan nokta da bu, ileri sürülen gerekçelerin bir anlamda inandırıcı ve 
içten olmamasının nedeni de bu aslında. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 
anayasal usul, dokunulmazlığı kaldırılacak olan milletvekillerinin tek tek savunmalarının alınmasıyla 
gerçekleştirilmesi gereken bir usul. Bu süreçten geçilmesi gerekiyor. Bu sürecin sonunda da mecliste re-
ferandum gibi, 330, 367 gibi çoğunlukların aranmasına da gerek yok, sadece 276 oy ile bugünkü siyasal 
iktidarın sayısal çoğunluğunun çok yeterli olacağı bir düzenlemeyle bu yapılabilir. Teröre destek verdiği 
iddiasıyla bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyorsa, bu çok daha kolay bir 
yoldan yapılabilirdi. Başka partilerin desteğine de gerek yoktu”.  

Durakoğlu, “Terör gibi bir belanın millet meclisinde adı milletvekili olan kimseler tarafından dahi ona 
destek verecek biçimde savunulmasını dünyanın hiçbir demokrasisi, hiçbir koruma kalkanı içersinde de-
ğerlendirmez. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu tespit edilmişse, bu gerçekse, bu yargıya sevk edilmenin 
nedeni olabilir, olmalıdır ve bu TBMM’de tartışılmalıdır” dedi. 

Programın diğer konuğu Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Hâkim Nuh Mete Yüksel, millet-
vekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için anayasaya eklenen ek geçici maddenin anayasaya aykırı 
olduğunu söyledi. Anayasalarda bu tür oynamaların hukuk devleti ile bağdaşmadığını belirten Yüksel, 
“Bu değişiklikle bir milletvekili yargılanacak, ama bundan sonraki süreçte aynı suçu işleyen bir millet-
vekili yargılanamayacak. O nedenle bu düzenleme adalet ilkesine de aykırı.  Siyaseten yapılan bir işlem 
söz konusu, hukuka uygun olmayan bir amaç için parlamentoyu araç olarak kullanma sonucu çıkıyor 
ortaya” dedi. 

AV. MEHMET DURAKOĞLU 
İSTANBUL BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
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Av. HÜSEYİN ÖZBEK 
İSTANBUL BAROSU GENEL SEKRETERİ

> ‘ŞARK MESELESİ’ GÜNCELLENDİ, ADI ‘BOP’ OLDU

İstanbul Barosu Genel sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 21.30’da 
Kanal T Televizyonunda yayınlanan HUKUKİ BAKIŞ programda, 19 Mayıs 1919 ruhunu değerlendirdi.  

19 Mayıs’ı ‘Türk milletinin belleğinde muhafaza ettiği simgesel bir tarihtir, bir gurur günü’ olarak 
niteleyen Özbek, bu tarihin büyük zaferin başlangıç günü, ulusal kurtuluşun ilk adımı olarak değerlen-
dirilmesi ve asla unutulmaması gereken ve gelecek kuşaklara ulaştırılması gereken bir tarih olduğunu 
söyledi. 

Birinci Paylaşım Savaşından 19 Mayıs’a, 19 Mayıs’tan Cumhuriyetin kuruluş aşamasına kadar olar 
süreci etap etap değerlendiren Hüseyin Özbek, bugün Türkiye’nin yine zor günler yaşadığını, milletin 
daha zor günleri aştığını ve aşmasını bildiğini belirterek karamsar olmamak gerektiğini savundu. 

Emperyalist ülkelerin Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılmasını ‘şark meselesi’ adını verdiğini, gü-
nümüzde aynı yerler için uygulanan siyasete Büyük Ortadoğu Projesi adını taktıklarını ve adım adım 
uygulamaya koyduklarını hatırlatan Özbek şöyle dedi: “Bu anlamda milletimiz birinci paylaşım sava-
şının devam ettiğini bilmeli. Bakın bölgemizde bir Irak devleti vardı, şimdi varla yok arası. Suriye top-
raklarının üçte birini kontrol edebiliyor, Libya yıkıldı aşiretlere teslim edildi. Sıra kimde acaba? Onun 
için tarihten gelen tecrübeleri yok saymamalı, küçümsememeliyiz. Bu nedenle, ulusal kurtuluş savaşının 
şifrelerine, Cumhuriyetin kuruluş değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkmalıyız”. 

> ALMANYA TÜRKİYE’YE POLİTİK, TÜRK MİLLETİNE PSİKOLOJİK  
BASKI VE ŞANTAJ UYGULAMAKTADIR 

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 15 Haziran 2016 tarihinde Kanal T Televizyo-
nu’nda Av. Hikmet Ömeroğlu’nun sunduğu HUKUKİ BAKIŞ programında Almanya Federal Meclisi’nin 
aldığı Soykırım kararını çeşitli açılardan değerlendirdi.

2 Haziran tarihinde kabul edilen tasarıda, 1915 - 1916 yıllarında Türklerin Ermenilerin yanında Sür-
yani ve Keldanilere karşı da Tehcir uygulandığı suçlamasına işaret eden Özbek, bu kararın Federal 
Almanya’nın Türkiye’ye yönelik politikasının dışında düşünülemeyeceğine işaret etti.    

Soykırım kararı ile Almanya tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı politik, Türk milletine karşı ise 
psikolojik baskı ve şantaj yapıldığını belirten Özbek, meselenin tarihsel ve bilimsel zeminden siyasi 
zemine kaydırıldığını örneklerle anlattı.

Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk kökenli nüfusa karşın 18 bin Ermeni olduğuna işaret eden Özbek, 
bu nedenle kararın Ermeni lobisinin baskısıyla alındığının iddia edilemeyeceğini, Almanya’nın Türki-
ye ve Ortadoğu politikası ve gelecek tasarımıyla ilişkili olduğunu vurguladı. 

Özbek, bu kararla Türk Milleti ile birlikte, Alman ekonomisine kaç kuşaktır emeğini, alın terini, bece-
risini katan ve halen Almanya’da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk’ün de suçlandığını ve aşağılandığını 
belirtti. Ayrıca Soykırım iftirasının Alman eğitim programında ders olarak okutulacağını hatırlatan 
Özbek,  gurbetçi çocuklarının bu programla milli kimliklerinden utanacak hale gelmelerinin hedeflen-
diğini,  sonuç olarak Türk milletine mensubiyet duygularının yok edilmek istendiğini vurguladı.
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Av. SÜREYYA TURAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Av. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN
YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

> İSTİNAF MAHKEMELERİNDE YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan, 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü CNNTÜRK 
Televizyonunda yayınlanan GECE GÖRÜŞÜ programında 20 Temmuzda hizmet vermeye başlayacak 
istinaf mahkemeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

İstinaf mahkemelerinde yeniden yargılama yapılacağını belirten Turan, yeni delil elde edilmişse, gös-
teremedikleri bir tanık varsa, keşif yapıldığında haklarını daha iyi savunabilecekleri bir olgu ortaya 
çıkmışsa bunların incelenmesini mahkemeden isteyebilecekler.

İstinaf mahkemesinin bazı kararlarının itiraz üzerine Yargıtay ya da Danıştay incelemesine gönderi-
lebileceğini hatırlatan Süreyya Turan, mahkemenin kararlarının büyük ölçüde kesin karar olacağını 
bildirdi. 

>  ÇOCUKLARI CİNSEL İSTİSMARDAN KORUYUCU VE  
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER UYGULANMIYOR

Uluslararası Çocuk Merkezinin bir araştırmasına göre çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin dava 
sayısının son beş yılda %87 arttığı bildirildi.  Kanal B Televizyonu Ana Haber Bülteni için bu konudaki 
görüşüne başvurulan İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Aydeniz Alisbah Tuskan, Türkiye’de çocuk istismarı açısından genel tablonun çok kötü olduğunu 
söyledi. 

Çocuklara cinsel istismarın önüne geçilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması ge-
rektiğinin altını çizen Tuskan,  ayrıca ailelerin eğitilmesi, çocuk haklarının bilincinde olunmasının 
yaygınlaştırılması ve mahkemelerin de ceza kanunu genel hükümlerine göre indirim uygulamaması 
gerektiğini vurguladı. 

Yasalarımızda ve altına imza attığımız uluslararası sözleşmelerde çocukları koruyucu ve önleyici ted-
birlerin bulunduğunu, ancak bunların uygulanmadığını belirten Aydeniz Tuskan, Çocukların yeterince 
korunamaması, ailelerin çocuklarına sahip çıkamaması, sokak çocuklarının sayısında artma, uyuştu-
rucu belası gibi, bütün bunlar çocuklarda cinsel istismar ve taciz olaylarının artmasına sebep olduğu-
nu bildirdi.  M
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Av. HASAN KILIÇ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

LAİKLİĞİ ‘ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİK’ YA DA ‘OTORİTER LAİKLİK’ DİYE TA-
NIMLAMAK YANLIŞ

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 30 Nisan 2016 Cumartesi günü Halk Tv’de 
yayınlanan GÜRKAN HACIR’LA ŞİMDİKİ ZAMAN programında, TBMM Başkanınca ortaya atılan Ana-
yasa’dan laikliğin çıkarılması beyanına ilişkin eleştirilerde bulundu. Programa Öğretim Görevlisi Elfin 
Tataroğlu, Araştırmacı-Ekonomist Ertan Aksoy da katıldı.

Laiklikten rahatsız olan çevrelerin ‘özgürlükçü laiklik’ ya da ‘otoriter laiklik’ gibi tanımlamalar yaptık-
larını ve bunun yanlış olduğunu belirten Kılıç, dünyanın hiç bir yerinde böyle tanımlanan laiklik bu-
lunmadığını, laikliğin tanımı ve anlamının açık ve net olduğunu, laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün 
güvencesi olduğunu vurguladı. 

Bir takım tanımlamalarla laikliğin içinin boşaltılmaya gayret edildiğini belirten Hasan Kılıç, TBMM 
Başkanının laiklikle ilgili beyanını bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini, hiç kimsenin kaynağını 
anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamayacağını, bunun bir anayasa hükmü olduğunu ve Meclis’in 
içinden laikliği çıkaracak yeni anayasa yapma yetkisinin bulunmadığını söyledi. 

DOKUNULMAZLIKLA İLGİLİ TEKLİF ANAYASAYA AYKIRI

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 30 Nisan 2016 Cumartesi günü Halk Tv’de 
yayınlanan GÜRKAN HACIR’LA ŞİMDİKİ ZAMAN programında, TBMM’de komisyonda yapılan doku-
nulmazlıklar ile ilgili teklif hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programa, Araştırmacı Ekonomist 
Ertan Aksoy, Öğretim Üyesi Elfin Tataroğlu da katıldı. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılamadığı yönünde bir algı bulunduğunu, oysa Meclis’in 
isterse dokunulmazlık konusunu gündeme getirebileceğini, konu tartışıldıktan sonra gerekli görü-
lürse dokunulmazlığın kaldırılabileceğini belirten Kılıç, bu kadar tantanaya, kavgaya, gürültüye gerek 
bulunmadığını söyledi. 

Bu kadar basit bir olayı zorlaştırmayı bir planı uygulama aşaması olarak gördüğünü kaydeden Hasan 
Kılıç, “Bu durumu iktidarın geçmişte uyguladığı yöntemlere bakıldığında açıkça ortaya konulmayan 
niyetleri için bir algı operasyonu olarak görüyorum. Bunlar ülkeyi çok kötü yönlere götürür, dikkatli 
olmak lazım” dedi. 

LAİKLİK, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİĞİN BULUŞMA NOKTASIDIR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 30 Nisan 2016 Cumartesi günü Halk Tv’de ya-
yınlanan GÜRKAN HACIR’LA ŞİMDİKİ ZAMAN programında, Laiklikle ilgili tartışmalara ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Programa Öğretim Görevlisi Elfin Tataroğlu, Araştırmacı-Ekonomist Ertan 
Aksoy da katıldı.

Dünyada din savaşları yüzünden büyük acılar yaşandığını belirten Kılıç, bu savaşların bir türlü bitme-
diğini, günümüzde de devam ettiğini söyledi.

Ortadoğu bataklığını yaratan nedenlerin başında din ve mezhep savaşlarının geldiğini, yıllarca yaşa-
nan büyük acıların laiklik kavramını yarattığını belirten Hasan Kılıç, Türkiye laik bir ülke olduğu için 
bu bataklığın dışında kaldığını bildirdi. Kılıç şunları söyledi: “Laiklik, özgürlük ve eşitliğin buluşma 
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noktasıdır. Din ve vicdan özgürlüğünün teminatı, dinin siyasete ve ticarete alet edilmesinin önünde en 
büyük engeldir laiklik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu hususu vurgulayan pek çok kararı var. 
Laiklik ilkesi anayasal bir güvenceye sahiptir. Bu nedenle dini siyasete ve ticarete alet edenlerle, gerici ve 
yobazlarla sonuna kadar mücadele etmek gerekir”. 

SİYASETİN YARGIYA ETKİSİ HUKUKTA KAOS YARATIYOR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü Halk Tv’de 
yayınlanan GÜRKAN HACIR’LA ŞİMDİKİ ZAMAN konulu programda güncel gelişmeler hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu.

MHP’de muhaliflerin kurultay çağrısı, Genel Merkezin karşı tutumu, ardından mahkeme kararlarının 
ve Yargıtay’ın tutumunun bir kaos oluşturduğuna dikkat çeken Kılıç, “İlk derece mahkemesinin kurul-
tayın yapılabileceğine ilişkin kararından sonra Yargıtay bu sorunu çözebilirdi. Çok büyük bir hukuki 
konu değildi. Ya kararı onar, ya da reddederdi. Onarsa kurultay yapılır, onamazsa kurultay yapılmazdı. 
Ama Yargıtay bunu yapmadı. Bu arada pek çok mahkeme kararı ve icra kararları çıktı. Olay tam bir 
kaosa dönüştü. Bu açıkça yargının ne kadar siyasetin etkisi altında olduğunu gösteriyor” dedi. 

İSTANBUL BAROSU YAYINLARIİSTANBUL BAROSU YAYINLARI
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Bandrol Uygulaması’na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

KENT İÇİ uLAŞIM vE ÇEvRE  
İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuk Komisyonunca 17 Ekim 2015 
tarihinde düzenlenen “Kent İçi Ulaşım ve Çevre”  konulu panel ki-
taplaştırıldı.

Kitap, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Alev Seher Tuna’nın panelin içeriğine ilişkin genel değerlendirmesi, 
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. İlker Çolak, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kevser 
Üstündağ, Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, İnşa-
at Mühendisleri Odası Temsilcisi Prof. Dr. Güngör Evren, Mimarlar 
Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Y. Mimar Burak Kağan 
Yılmazsoy, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsma-
il Şahin, Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi Menekşe Kızıldere, 
Gemi Mühendisleri Odası Eski Başkanı Tansel Timur, Engin Algül, 
Prof. Dr. zerrin Bayraktar ve Mühendis ve Sanayici Necmi Yelkika-
nat’ın konuşmalarından oluşuyor. 

Panelin tamamlanmasından sonra FoRuM bölümüne geçildi. Bu bö-
lümde söz alan Gemi Mühendisleri Odası Eski Başkanı Tansel Timur, 
üç tarafı deniz olan İstanbul’un deniz ulaşımından gerekli payı ala-
madığını, Engin Algül, raylı sistemler ve özellikle Marmaray’ın ula-
şıma katkısını, Prof. Dr. zerrin Bayraktar, İstanbul ulaşımı ile ilgili 
hazırladıkları raporların dikkate alınmadığını, Mühendis ve Sanayici 
Necmi Yelkikanat İstanbul’a ilişkin ulaşım çözüm önerilerini pay-
laştı. 
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KANAL İSTANBuL
İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunca 10 Haziran 2015 
tarihinde düzenlenen ‘Kanal İstanbul Projesinin Çevresel, Kentsel ve Hu-
kuksal Etkileri’ konulu panel kitap haline getirildi. 

Kitapta, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sevgi Barutçu’nun, 
konuşması, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı 
Av. Alev Seher Tuna’nın panel konusuna ilişkin genely değerlendirmesi, 
Çevre mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eski Başkanı Eylem Tuncaelli, 
Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, 
Prof. Dr. Cemal Saydam, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başka-
nı Tayfun Kahraman, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Ahmet Atalık, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Dr. 
Nilüfer oral, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Dolunay Özbek’in konuşma çözümleri bulunuyor.

Bandrol Uygulaması’na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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ve Hukuki Etkileri

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
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2015 Yılı Toplantıları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
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Bandrol Uygulaması’na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

İŞ vE SoSYAL GÜvENLİK HuKuKu 
İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesince 29-30 Ma-
yıs 2015 Cuma ve Cumartesi günleri Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan 
salonunda yapılan geleneksel ‘İş Hukuku’ toplantılarının yirmincisi kitap-
laştırıldı. 

Bant çözümlerine göre kitapta yer alan konuşmacılar ve konuşma konuları 
şöyle:

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Galatasaray Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Engin Sempozyumun 
açılış konuşmalarını yaptılar. 

Sempozyumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Erdem Özdemir, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun temel esas-
ları” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ersun Civan 
“İş kazası ve meslek hastalığından doğan rücu davaları” konulu bir bildiri 
sundu. İstanbul Barosundan Av. Hasan Erdem, iş kazasında maddi-mane-
vi tazminata ilişkin son gelişmeleri anlattı. 

İstanbul teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Mahmut Ka-
bakçı hizmet tespit davaları hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen 
Caniklioğlu, “5510 sayılı kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar” 
konulu bir sunum yaptı 
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İSTANBUL BAROSU YAYINLARIİSTANBUL BAROSU YAYINLARI

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
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Bandrol Uygulaması’na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Türkiye’de  
Nükleer Santraller

İĞNEADA
Su HAKKI 
İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunca 22 Mart Dünya Su 
Günü nedeniyle 27 Mart 2015 tarihinde düzenlenen ‘Su Hakkı-Suya Erişim-
de Adalet’ konulu panel kitap haline getirildi.

Kitap, açılışta bir sunum yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Süreyya Turan, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başka-
nı Av. Alev Seher Tuna, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 
Sekreteri Av. Süha Fazlı Erik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Dr. İzzet Mert Ertan, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, Ziraat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık’ın konuşmalarını kapsıyor.

ASLİYE HuKuK DAvALARI 
Yargıtay Üyesi Âdem Albayrak ve Yargıtay tetkik Hâkimi Cihat Arslan 
tarafından hazırlanan Asliye Hukuk Davaları kitabı yayınlandı. 

6100 sayılı HMK’ya göre hazırlanan kitapta, açıklamalı, örnekli, içtihatlı, 
uygulamaya yönelik aranan tüm bilgiler mevcut.  

Kitapta ayrıca örnekleriyle İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz, Delillerin Tespiti, 
Adli Yardım, Dilekçe ve Müzekkereler de yer alıyor. 

İSTANBUL BAROSU YAYINLARIİSTANBUL BAROSU YAYINLARI

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
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Bandrol Uygulaması’na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Türkiye’de  
Nükleer Santraller

İĞNEADA
İĞNEADA CİNAYETİ
İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunca 26 Aralık 2015 
tarihinde düzenlenen ‘İğneada Cinayeti’ konulu panel, kitap haline 
getirilerek Baro yayınları arasında çıktı.

Kitapta Komisyon Başkanı Av. Alev Seher Tuna’nın sunuşu, Çevre 
Mühendisleri Odası Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran 
BOZOĞLU, Gazeteci/Enerji analisti Özgür GÜRBÜZ, Kırklareli Doğal 
Yaşamı Koruma Vakfı il Temsilcisi/Aktivist Göksal ÇİDEM, Gazeteci Pınar 
DEMİRCAN’ ın panelde yaptıkları konuşmalar yer alıyor.
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İstanbul Barosu Kültür Sanat 
Kurulu bünyesinde çalışmaları-
nı sürdüren SEYYAH müzik gru-
bu geleneksel bahar konserini 
verdi.

Konser, 22 Mayıs 2016 Pazar 
günü saat 20.00’da Ataköy Yu-
nus Emre Kültür Merkezi Küçük 
Salonda gerçekleşti. 

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi 
gösterdiği gecede SEYYAH nos-
taljik şarkılardan oluşan reper-
tuarı ile dinleyicileri büyüledi. 

SEYYAH’IN BAHAR KONSERİ
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TÜRK HALK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞUMUZUN KONSERİ

2004 yılından beri çalışmalarını sürdüren İstanbul Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu; Şef. A. Tekin 
Kumaş yönetiminde,  29 Mayıs 2016 tarihinde Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezinde verdiği kon-
serde, Rumeli’den Şanlıurfa’ya, Trabzon’dan Antalya’ya kadar yurdun değişik yörelerinden türküler 
seslendirdi. 

 Kadir Tuncer, İlker Çınar, Arzu Eyüboğlu, Reyhan Bozkurt, Yasemin Başlantı, Aslı Akbaba, Sa-
fura Benli, Aytaç Epik ve Erkan Karahan tarafından solo olarak da DA söylenen türkülerle, dinle-
yenlere muhteşem bir gece yaşattılar. 

 Konser sonrası topluluk üyeleri tarafından Şef A.Tekin Kumaş’a  teşekkür plaketi ve çiçek takdim 
edildi.
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İstanbul Barosu Kültür ve 
Sanat Kurulu bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren Türk 

Sanat Müziği Koromuzun ge-
leneksel ‘Yaz Konseri’ 01 Hazi-
ran 2016 Çarşamba günü saat 
20.30’da Kadıköy Belediyesi 
Nikâh Salonunda gerçekleşti-
rildi. 

Şef Caner Bakır yönetimindeki 
koromuzun konserini Av. Ey-
lem Kayabalı sundu.

İki bölümden oluşan konserin 
ilk bölümü, Hicaz makamındaki 
eserlere ayrılmıştı. Konser Hi-
caz Hümayun peşrevle başladı. 
12 eserden oluşan ilk bölümde 
koro Hicaz faslı yaptı ve arka 
arkaya 7 eser seslendirdi.  Daha 
sonra yine Hicaz eserlere ge-
çildi. Bu bölümde koro iki eser 
seslendirdi, 2 eser de Av. Sibel 
Görson İpekten Çorlulu ve Av. 
Mehmet Güler tarafından solo, 
1 eser de Av. Rukiye Bilgiç ve 
Av. Gültekin Sezgin tarafından 

TSM KOROMUZUN YAZ KONSERİ  

düo olarak sunuldu. Konserin 
ilk bölümü koronun sunduğu 
bir eserle tamamlandı.

Konserin ikinci bölümü Niha-
vent ve Şehnaz makamında 
şarkılardan oluşmuştu. Niha-
vent makamındaki 6 şarkının 
üçünü koro, ikisini Av. Önder 
Seçgin ve Av. Necla Şekerci 

solo, Av. Gözde Şen ve Av. Er-
doğan Şengezer de düo olarak 
sundu. Konserin son bölümün-
de yer alan Şehnaz makamın-
daki eserlerden üçünü korodan 
dinledik. İki şehnaz şarkıyı ise 
Av. Mehmet zeki Karan ve Av. 
Fatih mehmet Aktaş solo ola-
rak sundu. Bu konserin sürprizi 
ise Av. Eylem Kayabalı idi. Ka-
yabalı kendine özgü üslubuyla 
söylediği şarkıyla dinleyiciler-
den büyük alkış aldı. Konser 
hep beraber ayakta söylenen 
Onuncu Yıl Marşı ile sona erdi.

Konser sonunda İstanbul Ba-
rosu Baro Meclisi Başkanı Av. 
İrfan Akyürek tüm sanatçıla-
ra teşekkür ederek Şef Caner 
Bakır’a, sanatçıları kutlayan 
İstanbul Barosu TBB Delegesi 
Av. Nizar Özkaya da konserin 
sunumunu gerçekleştiren Av. 
Eylem Kayabalı’na birer buket 
çiçek sundular.
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Av.  AHMET MEVLÜT YILDIRIM

Av.  GÜLCE DENİZ ÂDEM

Av.  MELTEM GÜLTEKİN

Av.  NAZAN B. UĞURLUOĞLU

Av.  DİLEK KARADEMİR

Av.  MEHMET UZUN

Av.  HARUN ONAT

Av.  BEGÜM SEZENER

Av.  ANIL ÇOŞKUN

Av.  CİHAN KURTULUŞ

Av.  CANSU SAÇ

Av.  ÖMER KAPLAN

Av.  SEVGİ AYDOST

Av.  AHMET KARAKAŞ

Av.  FATMA KAYA

Av.  AHMET MEHDİ YILMAZ

Av.  MERVE AYDIN

Av.  AYHAN ERKAN

Av.  BEHİYENUR ÇETİNKAYA

Av.  ŞAFAK TÜRKEN

Av. SELAHATTİN OZAN 
MİROĞLU

Av.  SELMA TOPUZ

Av.  SILA ÇİFTÇİ

Av.  MERT ÇAKMAK

Av.  EMRE AKARYILDIZ

Av.  PINAR YAMANER

Av.  DENİZ YAMANER

Av.  NESLİHAN DEMİRKAYA

Av.  DAMLA ATASOY

Av.  PERİHAN UHRAĞ

Av.  AHMET MEHDİ YILMAZ

Av.  MERVE AYDIN

Av.  AYHAN ERKAN

Av.  BEHİYENUR ÇETİNKAYA

Av.  ŞAFAK TÜRKEN

Av.  SELAHATTİN OZAN 
MİROĞLU

Av.  SELMA TOPUZ

Av.  SILA ÇİFTÇİ

Av.  MERT ÇAKMAK

Av.  EMRE AKARYILDIZ

Av.  PINAR YAMANER

Av.  DENİZ YAMANER

Av.  NESLİHAN DEMİRKAYA

Av.  DAMLA ATASOY

Av.  PERİHAN UHRAĞ

Av.  TUĞÇE GÖKDOĞAN

Av.  MUHAMMET E. BAYRAKTAR

Av.  EDA İNCİ

Av.  AYŞEGÜL ÇETİN

Av.  MUHİTTİN ALPARSLAN

Av.  FATİH MEHMET ÖZTÜRK

Av.  MÜKERREM TAMAN

Av.  EMRE KALAYCIOĞLU

Av.  YAKUP HALAT

Av.  YASİN OKAL

Av.  RECEP HANCI

Av.  İDİL ERGÖK

Av.  YAŞAR MERT BABAYİĞİT

Av.  MUSTAFA KÜRŞAD SERT

Av.  ALKIMÇAĞ YILDIZ

Av.  İLKAY CENGİZ

Av.  LEYLA ACAR

Av.  ESİN NEVİN ÜÇÜNCÜ

Av.  DORUK EMRE ŞİRİN

Av.  ZEYNEP ÖZGE YAĞMUR

Av.  ABDULLAH BERAT BALCI

Av.  SEVİNÇ YAMAK

Av.  EZGİ HARMANCI

Av.  GÖNÜL FİDAN

Av.  SEVGİ NUR SEZGİN

53673 KADİR A. KOÇALAN

Av.  ALİCAN DURSUN

Av.  ABDUSSAMED BAYRAM

Av.  RABİYE KARATAŞ

Av.  EMEL GÖZÜDOK

Av.  MİHRİYE BAŞKURT

Av.  FERİDUN UTKU ÜNÜVAR

Av.  AHMET B.HARMANDALI

Av.  ASİYE BAYTÜRK

Av.  ASLI KİBAR

Av.  AYŞEGÜL DOĞAN

Av.  BURAK İMAL

Av.  CAN PARMAKSIZ

Av.  CANER AKKARPUZ

Av.  CEM BAHADIR ŞENER

Av.  CEMİL CEM ERİBOL

Av.  CHOUSEIN KOTS

Av.  DENİZ DEMİR

Av.  ENES HEKİMOĞLU

Av.  ERDEM HAMZAÇEBİ

Av.  GÜL ÖNDER

Av.  İZEL KİBAR

Av.  KERİM ERMAN YAMAN

Av.  MELİH DAKMAZ

Av.  MENEKŞE UÇAR

Av.  MESUT GÜRAY KÜÇÜK

Av.  MUHAMMED T. TANGÖREN

Av.  MURAT CEYLANİ TUĞRUL

Av.  NESLİHAN YILDIZ

Av.  NUSRET GÜLBEYCAN

Av.  ONUR TURAL

Av.  ÖZGE SERDAR

Av.  ÖZGE RABUŞ

Av.  ŞAFAK ALTUN

Av.  TİLBE KAN

Av.  YAKUP BAL

Av.  YASİN KOÇOĞLU

Av.  ABDULKADİR NACAR

Av.  AYTUN BİLGİN

Av.  SAİT MEHMET SELAMOĞLU

RUHSAT, 18.05.16 1. GRUP
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Av.  MİHRİYE BAŞKURT

Av.  FERİDUN UTKUÜNÜVAR

Av.  AHMET B.HARMANDALI

Av.  ASİYE BAYTÜRK

Av.  ASLI KİBAR

Av.  AYŞEGÜL DOĞAN

Av.  BURAK İMAL

Av.  CAN PARMAKSIZ

Av.  CANER AKKARPUZ

Av.  CEM BAHADIR ŞENER

Av.  CEMİL CEM ERİBOL

Av.  CHOUSEIN KOTS

Av.  DENİZ DEMİR

Av.  ENES HEKİMOĞLU

Av.  ERDEM HAMZAÇEBİ

Av.  GÜL ÖNDER

Av.  İZEL KİBAR

Av.  KERİM ERMAN YAMAN

Av.  MELİH DAKMAZ

Av.  MENEKŞE UÇAR

Av.  MESUT GÜRAY KÜÇÜK

Av.  MUHAMMED T.TANGÖREN

Av.  MURAT CEYLANİ TUĞRUL

Av.  NESLİHAN YILDIZ

Av.  NUSRET GÜLBEYCAN

Av.  ONUR TURAL

Av.  ÖZGE SERDAR

Av.  ÖZGE RABUŞ

Av.  ŞAFAK ALTUN

Av.  TİLBE KAN

Av.  YAKUP BAL

Av.  YASİN KOÇOĞLU

Av.  ABDULKADİR NACAR

Av.  AYTUN BİLGİN

Av.  SAİT MEHMET SELAMOĞLU

RUHSAT, 18.05.2016 2. GRUP

Av. PERVİN GÖK ERMERAK

Av. CEMİLE GÖKYAYLA

Av. ONUR KOÇ

Av. GİZEM SULTAN YILMAZ

Av. SELİN UZDİL

52748 Av. ÖMER SATAN

52903 Av. NUR YILDIRIM

53189 Av. SEVİNÇ YURDAGÜL

53322 Av. TUĞÇE BAHÇECİ

Av. ABDULLAH ALPARSLAN

Av. ENES SARITEPE

Av. BOYBEY ÇELİK

Av. HATİCE ÖZDEMİR

Av. EZGİ AKIN

Av. METİN ÇAKAL

Av. SİBEL KEÇELİOĞLU

Av. GÖKÇENAY ARSLAN

Av. ŞİRİN ERGİN

Av. DUYGU ÇAĞLAR

53613 Av. UĞUR GÜVEN

RUHSAT, 05.05.2016
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Av. MESUT YILMAZ

Av. CEMİL PAÇ

Av. MERVE KARATAŞ

Av. YASİN DAŞKIN

Av. GÜLDEN GERGER

Av. SELİN GÖKTEPE

Av. DİDAR BOZKURT

Av. EREN AKIN

Av. KÜBRA BULUT

RUHSAT, 26.05.2016 

Av. LEVENT YILDIRIM

Av. HALİL R.BAŞARAN

Av. SERCAN KOLAN

Av. TOLGA YETİŞ

Av. BEKİR BERKAN KOZAN

Av. BARIŞ BİROL

Av. BURAK BOY

Av. NUR BANU AKPINAR

Av. ABDULLAH AKYÜZ

Av. SİNEM GÜL

Av. BİLAL YÜCEL

Av. İSMET GÖKDERE

Av. UTKU TEKGÜMÜŞ

Av. HAKAN İŞLEYEN

Av. FERİDE BÜŞRA YAVUZ

Av. ECE ÇABUK

Av. NİHAL BİLGİN

Av. MERVE ÇETİN

Av. M.GÖZDE KAYA

Av. EYYUB ENES PEKCAN

Av. SERKAN KARA

Av. MERVE ÇAĞMAN

Av. MERT GÜNEŞ

Av. HASAN ÇOBAN

Av. MUSTAFA GEDİK

RUHSAT, 02.06.2016  1.GRUP
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Av. EFE DIRENİSA

Av. AYŞE YENİGÜN

Av. BETÜL ŞİMŞEK

Av. SERVET PINARAK

Av. C.ERDEM UMUDUM

Av. İREM ATALAY

Av. YEŞİM ARI

Av. GÜL ATEŞ

Av. MERVE KILIÇ

Av. DİLARA TAHAOĞLU

Av. ŞEHMUS BULUT

Av. MEHMET TURAN

Av. PINAR DUMAN

Av. AYŞE SELCEN CAN

Av. MELTEM ZİNCİROĞLU

Av. KÜBRA AZRAK

Av. YASEMİN KINA

Av. F.ABDULLAH KIZILTAŞ

Av. MEHMET ÖZEKEN

Av. UĞUR KIRAN

Av. SEYİT ÇAMURCU

Av. BETÜL KAYHAN

Av. SEDA BEZCİ

Av. EFE BAYRAK

Av. MERT TUĞŞAT ÖZKUL

Av. ZEYNEP HALICI

Av. MUHAMMED ÇETİN

RUHSAT, 02.06.2016 2. GRUP

Av. ERCAN KARAİSMAİLOĞLU

Av. ALİ SAFA KILIÇ

Av. ŞEYMA NUR DAŞTAN

Av. RUHAN İPEK

Av. OĞUZHAN ÇELİK

Av. FATİH KARAOĞLAN

Av. SEMA ARDA VICIL

Av. ÖZLEM ALAGÖZ

Av. MUSTAFA SARPER ÖZDEMİR

Av. ÖMERALP PULATOĞLU

Av. NEYRAN ÖZ

Av. YELİZ BÖLÜKOĞLU

Av. DENİZ ERKAN

Av. CANSU ÖZDEMİR

Av. MEHMET KÖSE

Av. ERGE YAĞDERELİ

Av. SÜMEYYE ZÜLÂL DUMAN

RUHSAT, 09.06.2016
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Av.  AZİZ BORA DURMAZ

Av. MUHAMMET GÖKTUĞ ÜNLÜ

Av. ARİF BARTU BOLAT

Av. MİNE ARSLAN

Av. AKIN ÖZTÜRK

Av. HÜSEYİN KAMİL YILDIZ

Av. MUHAMMET ÖZTÜRK

Av. AYÇA MUSTAFA

Av. CİHANGİR RÜŞTÜ TUNÇ

Av. ÂDEM AYAR

Av. GALİP EMER

Av. ELVİRA SÜRMEN

Av. SELAHATTİN AKDEMİR

Av. SİBEL DOLGUN

Av. YUSUF BAYDAR

Av. YUNUS EMRE YAZILITAŞ

Av. RECEP TOSUN

Av. MURAT CAN KILIÇ

Av. MURAT SEVEN

Av. MURAT AYGÜN

Av. ZEYNEP DEMİR

Av. İLKAY GÜNDOĞAN

RUHSAT, 16.06.2016

Av FATİH GÜNDOĞDU

Av  SELAHATTİN EMRE OKUTAN

Av AYŞE EGE HAZAR

Av YUNUS EMRE AKBABA

Av PINAR ÖZDEMİR

Av GİZEM TÜRKSÖZ

Av BENGÜ COŞKUN

Av  ŞEYMA ONAR

Av  DUYGU ARSLAN

Av  MELİS ALPAN

Av  FERHAT AKBULUT

Av  OĞUZHAN TÜRK

Av  GÖRKEM VARLIK

Av  TUĞBA ERTAŞ DEMİR

Av  ABDULLAH SOLHAN

Av  ÖZLEM TÜRKSÖZ

Av  HANİFE HİLAL KAYA

Av  DİLEK CUNEDİOĞLU

Av  GÖZDE ÖZKURTELLER

Av  MERVE ÇETİN

RUHSAT, 23.06.2016 1. GRUP
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Av. BURAK SAK

Av. BİLGE İNCİ AKÇAY

Av. MERVAN ÇELİK

Av. VESİLE AYBİKE ÇETİN

Av. GÖKSU DUYGU CANTEPE

Av. HATİCE BAL

Av.HİLAL ŞİMŞEK

Av. MUHAMMED YUSUF AKBAL

Av. OĞUZHAN BAYRAKTAR

Av. ASLIHAN GÜLCAN

Av. MAHMUT BİLGİ

Av. CENGİZ SARILI

Av. ECEM BAYDOĞMUŞ

Av. DEMET ORUÇ

Av. ERKAN ÇETİN

Av. BEHİCE TUĞÇEHAN ERDOĞAN

Av. SERGEN ERDEM

Av. MEHMET YAVUZ

Av. SERHAT ARSLANOĞLU

RUHSAT, 23.06.2016 2. GRUP

Av. HARUN DEMİRBAŞ

Av. MERVE AYDIN

Av. GÜLÜŞ IŞIL DİRİKKAN

Av. BURAK YALDIZ

Av. AYŞE AKYÜREK

Av. SİNEM YILDIZ CANPOLAT

Av. KARDELEN AYDIN

Av. ÖZGE ÇAKICI

Av. KORAY EMRE ANDAÇ

Av. GÖKHAN ÖZKILIÇ

Av. AYŞEGÜL ŞENGÜL

Av. NİLGÜN KARADAĞ

Av. VEYSİ FİDE

Av. MERVE GARİP

Av. ALPER PEKCAN

RUHSAT, 30.06.2016 1. GRUP
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