
Av. Kaptan YILMAZ
İstanbul Barosu Başkan Adayı

EFENDİLERİ OLMADI

www.istanbulmilliyetciavukatlar.org /imagresmihesap /imagrubu /ist_mag



www.istanbulmilliyetciavukatlar.org /imagresmihesap /imagrubu /ist_mag

İSTANBUL BAROSU 2018 SEÇİM BİLDİRGESİ

İMAG, Türk Milliyetçiliğini temel alan dünya görüşüne sahip, İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlardan oluşur.  
Milliyetçilik anlayışımız, geçmişimiz ve kültürümüzden hareketle; yaşatma, sürdürme, kapsama, geliştirme 
üzerine kuruludur.
                                                                 
Milliyetçilik anlayışımız, art niyetli bazı ideolojik ve politik önyargıların aksine;
            İnsanımızı ve tüm insanlığı savunmak,
            Havamızı savunmak,
            Suyumuzu savunmak,
            Toprağımızı savunmak,
            Küresel iklim değişikliği karşısında karbon ayak izimizi düşük tutarak vahşi kapitalizme karşı mücadelede
            yer almak,
            Değerlerimizi ve varlıklarımızı korumak,
            Toplum yararına üretmek ve paylaşmak yönündedir.
 
İfade aracımız, koruduğumuz geliştirmek zorunda olduğumuz Türk dilidir. Bu diğer dillere uzak olduğumuz, 
toplum içerisindeki grupların kendilerini ifadelerine müdahale anlamında değildir. Resmi dilimiz tektir ve 
Türkçedir. Azınlığımız yoktur, her kültür bizim bir parçamızdır. Renklerimizi korur, yaşar ve yaşatırız. Bu 
zenginliklerimize yönelecek baskının önündeki engel de her zaman biz oluruz. Tüm inançlara saygılıyız. Kendi 
inançlarımıza gösterilmesini istediğimiz saygıyı, diğer inançlara da aynen yöneltiriz.
 
Herhangi bir emperyalist yapının, kendi varlık ve değerlerimiz üzerinde tasarrufta bulunmasına onay veremeyiz. 
Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bozulmasına, teröre ve emperyalist baskılara karşı, adının ne olduğu önemli 
olmaksızın, her türlü iç ve dış saldırının en önünde bir duvarız. Bu duvar, çıkarsız bir adanmışlığın anlam ve 
bütünlüğü ile oluşmuştur.
 
Meslek örgütü olan baronun, ülke içi siyasi hesaplaşmaların içine çekilmesinden rahatsızız. Baroların şu anki 
yapıda İl bazında örgütlenmesinin sürdürülmesi, katılımcı bir baro oluşturulması gerektiği düşüncesindeyiz. 
Bugün iktidar tarafından dile getirilen ayrı ayrı barolar kurulmasının hukukun üstünlüğüne ve meslek 
birliklerinin gücüne ciddi bir darbe vuracağı düşüncesiyle TBB ve il barolarının tekliği ilkesinden yanayız. 
TBB'nin oluşumunda çarşaf liste sakıncası ortadadır. Delege seçimlerinde barajsız nispi temsil sisteminin 
uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sistemle gerek il barolarında ve gerekse TBB'de temsilde 
adaletsizliğin önüne geçilecek ve büyük şehir barolarının TBB'deki derebeyliğine son verilmiş olacaktır.
 
Temsilde adaletin sağlanması; staj, sınav, sayı sınırlaması, sosyal güvenlik, savunma bağımsızlığı, kurum 
avukatlarının sıkıntıları, alternatif çözüm yollarının (arabuluculuk, uzlaşma) mesleğin etkisizleştirilmesi 
bağlamında yaygınlaştırılması gibi mesleğin öncelikli sorunlarının çözümünde de etkili olacaktır. Bu sorunlar, oy 
kaygısıyla seçim dönemlerinde göz ardı edilmemeli, her grup çözüm önerisini açıkça ortaya koymalı ve sonuçta 
Avukatlar kendi geleceklerini kendileri belirlemelidir.

Delege seçimlerinde çarşaf liste yerine nispi temsil sistemi, temsilde adaletin ve mesleğin öncelikli sorunlarının 
çözümünde de etkili olacaktır.
 
İstanbul Barosu dahil olmak üzere, meslek birliğinin önemli seslerinin yargılanıyor olması, sürekli baskı ve 
tehdit altında tutulmalarını, onların da buna boyun eğerek savunmayı, savunma görevlerini asgariye 
indirmelerini yanlış buluyoruz. "Susma sustukça sıra sana gelecek" diyen gelenekten gelen baro yönetiminin, 
siyasi iktidarın bu tutumuna karşı susarak sırasını savma, kaçarak oyun alma çabasını anlayışla(!) karşılıyoruz. 
Çünkü, uzun süren her iktidar, her tür yapıyı çürüten bir hastalıktır!



Çoğunluğu ticari amaçlarla kurulmuş ve yetersiz akademik kadrolarla eğitim veren Hukuk Fakülteleri, yetersiz 
ve niteliksiz mezunlar vererek mesleki kalitenin düşmesine sebebiyet vermektedir. Tüm dünyada seçkin bir 
eğitim olan hukuk eğitimi, seçenin (parası olanın) değil, seçilenin (objektif sınavla, nitelikli) alması gereken 
bir eğitimdir. Hizmet sektöründeki arza dayalı aşırı rekabetin, hizmetin kalitesini düşüreceği unutulmamalıdır.
 
Meslek içi eğitim baronun önceliklerinden olmalı, gerek staj döneminde ve gerekse sonrasında çalışmalar 
yapılmalıdır. Mesleğin icrasına yönelik teknolojik (UYAP, e İMZA, elektronik tebligat vs.) uygulamalar ve 
yeniliklere özellikle kır saçlı avukatların intibakında yardımcı olunmalıdır.
 
Mesleki kalitenin yükseltilmesine yönelik olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim gerekirse bir sene artırılmak 
sureti ile 3. sınıftan itibaren adli ve avukat yanı stajlarını yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Böylece hukuk 
öğrencisinin kalem, ofis, adliye ile pratiği ilerletilecek, hem de ileride yargıç / savcı kadrosuna alınacak kişiler 
için erken dönemde yapılan işin mahiyeti ve zorlukları yaşatılmış olacaktır. Görmekteyiz ki aynı fakültelerden 
mezun hakim / savcı / avukatlar arasındaki ilişkisi  -biraz da yaşanmamış olmaktan kaynaklanan- 'ötekileştirme' 
sorunları yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
 
TBB ve Baroların bugünkü hali ile pozitif hukukun gelişmesinde ciddi bir katkısı olmadığı görülmektedir. 
Mahkemelerin ihtisas birikimindeki sorunlar ciddi hukuki eksikliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. 
Aynı konuda farklı kararlar çıkmakta, aynı seride olup farklı mahkemelere düşen dosyalarda dahi verilen 
kararlarda uyumsuzluklar olduğu görülmektedir. Kişilik haklarına riayet kaydı ile, hukuk vicdanını yaralayan bu 
tür kesinleşmiş kararların 'post mortem' incelemelere açılarak neticenin barolarca yayınlanması gerekmektedir. 
Post Mortem inceleme sonrası Baroların da aktif rol alacağı ve hukuk mahkemeleri kararları için de Kanun 
Yararına Bozmanın mümkün olacağı sistemin ihdasına yönelik girişimlerin faydalı olacağını düşünüyoruz.
 
Meslek etiği açısından en önemli sorunlardan biri; liberal kapitalizmin sistem açıklarından yararlanan 'akılcı 
kötü davranış' modellerinin önüne geçilememesidir. Bazı meslektaşların yokluk, bazılarının da aşırı tamahına 
bağlı sistemli eylemlerin, kişi yakınmaları ile adli makamlara intikal ettirilmesi kadar, müvekkil tarafından 
ekonomik istismara uğrayan avukatların yargıda yalnız bırakılması, üstelik kendi meslektaşları tarafından böyle 
bir uygulamaya maruz bırakılmalarında çok kötü örnekler karşımızdadır. Mevcut baro yönetimleri tarafından bu 
konulara yaklaşımın yargı kararına bağlı cezalandırma, bekletme ötesine geçmediğini, sorunun özünün 
yakalanamadığı ve yakınmalarda avukatın karşılarına alınarak yeterince hatta genellikle hiç araştırılmadığını 
üzülerek gözlemekteyiz. Yaşlanan sistemlerde bu tip arızaların olması normaldir. Bu nedenle genç kadrolara 
güveniyoruz.

Hukuk Bürolarının şirketleşme zamanı gelmiş ve geçmektedir. En yüksek ve en düşük pay limitlerinin meslek 
onuruna uygun olarak belirlendiği, hukuki şirket oluşumu, bireysel çalışmalara engel olmayacak, rekabet 
yaratmayacak, meslek etiği içerisinde kurallar düzenlenerek verimlilik artırılacaktır. Böylece avukatlık 
ortaklığının yarattığı bazı ucube çözümler hukuki bir alt yapı kazanır.
 
Avukatlık Kanunu'nun sorgulanma zamanı çoktan  gelmiştir. Bu haliyle uygulama kabiliyetini büyük oranda 
yitirmiştir. Borcu olan veya baro aidatını ödemeyen avukatın meslekten kısmen veya tümü ile çıkartılmasını 
içeren hükümler başta olmak üzere Avukatlık kanunu tümü ile sistemsel bir değişikliğe uğramalıdır.
 
Genç avukatların, mesleğe asgari ücret gibi ağır ekonomik yüklerle başladığı, iş yükünün mesai saatlerinden 
sonra da çalışmayı gerektirdiği ve bu haliyle iş kanunundaki asgari işveren yükümlülüklerinin genç 
meslektaşlarımıza karşı yerine getirilmediğini görmekteyiz. Öğrenenle öğreten arasında bir takım farkların 
olması doğaldır. Ama bunun arz fazlası nedeni ile genç kuşak üzerinde ekonomik bir istismar aracı olarak 
kullanıldığı açıkça görülmektedir. Verilen ve yapılan işlerin raporlanmak sureti ile, asgari ve mesleğin hayat 
standardı ile orantılı rakamlara çekilmesi gerekmektedir. Hayatı kolaylaşan, kolaylaştıranın hakkını vermelidir.
 
Mesleğe yeni başlayan  avukatların, ilk bir yılın  finansmanında ciddi sıkıntılar yaşadıkları ortadadır. Geçici 
süreli sorunlarında ve kuruluş aşamasında meslektaşların uygun, adil ve ekonomik mesleki destekten 
yararlanmalarını mümkün kılan bir yapılanmanın hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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Kişisel hakların korunması adına, avukatların kurulan ve yürütülen sistemlerde bulunmasının daha makul 
olacaktır. CMK tarzı bir sistemle avukatların kayyum olarak değerlendirilmesinin önü açılmalıdır. Tereke ve 
benzeri kurumların idaresinde avukatların asli unsur olarak yer alması gerektiği düşüncesindeyiz. 
         
Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde, taraf vekillerinin ıslak imzalarının bulunduğu sözleşmelere ve 
takip ettikleri tüm hukuki sürece dahil belgelere resmi belge statüsü verilmelidir. Bize göre Noterin 
güvenilirliği ile Avukatın güvenilirliği eşittir. Avukatlara sorumluluk verilen konularda hemen hemen hiç hayal 
kırıklığı da yaşanmamıştır. 
 
Savcı emrine verilmiş adli polis, adaletin tecellisinde savcının eli ayağıdır. Savcılık makamı, başsavcılıklar hariç, 
adli kolluğun bizzat başında, karakollarda ve emniyet müdürlüklerinde çalışmalıdır.  Soruşturma ve yargılama 
aşamalarında, iddia ve yargılama makamlarının aynı binalarda, aynı servis araçlarında bulunması bile, 
silahların eşitliği kuralına aykırıdır.
 
Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruda harç alınması ve tazminat komisyonunun Mahkeme yerine 
geçmesi, sisteme ve ulusal üstü normlara aykırı olup, kabul edilemez.
 
Harçlar, kesinlikle tekrar gözden geçirilmesi gereken ve adil yargılanma sürecini olumsuz etkileyen bir 
konudur. Sistem kamu adına yararlı çalışmakta ise de, aynı şeyi birey adına söyleyebilmek mümkün değildir. 
Bazı dava türlerinde alınan harç miktarları, anayasal güvence altındaki hak arama özgürlüğünün önündeki en 
büyük engellerden biridir. Maalesef; "paran yoksa, hakkını arama" noktasındadır.
 

Hesaplama yöntemleri ve standartları konusunda ciddi sorunlar vardır. Örneğin kamulaştırmada değer 
tespitinden baliğ değer, aktüerya hesabı kriterleri ve yöntemleri, yeniden baronun katılımı ile belirli standartlara, 
bilim insanları, bilgisayar uzmanları, matematikçiler, istatistikçiler, toplum bilimciler ve hukukçularla adil bir 
orana ulaştırılmalıdır.
 
Bilirkişilerin yeterliliği ve rapor teslim süreleri konusunda bir standart oluşturulmalıdır. Bilirkişilik, arabuluculuk 
ve uzlaşmacılık, başarı endeksli çalışmaları gerektirir. Bu işi yapamayacak yetersiz kişilerin adli bir araç olarak 
tutulmasında yarar yoktur.
 
Hukuk kitaplarının kazuistik yöntemlerle Yargıtay kararlarına dayalı olarak, çok pahalı bir şekilde hukukçulara 
ulaştırıldığını görmekteyiz. Oysa Yargıtay bütün kararlarını sistematik olarak topluma açmıştır. Bu konuda 
baronun sistemli bir çalışması olmadığı gibi, avukatlar da bilgilendirilmemektedir. Yönetimlerin ya bu konuda 
ticari çalışanlarla bağlarının olduğu veya iyimser bir ifadeyle tembellikleri akla gelmektedir.  Ortak bir veri 
tabanının baro tarafından, sayısal ortamda kurulma, yürütülme, sürdürülme zamanı gelmiştir. İsteyen istediği 
kitaba erişebilmeli, avukatlar devletin tüm hukuki kaynaklarına, ortak bir sistem üzerinden ulaşabilmelidir.  
Hukuk Fakültelerinin nadide kitap alt yapısı topluma açılmalı, kamusal yarar telif mevzuatına feda 
edilmemelidir.
 
Baronun HMK 149' un uygulaması için avukat ve adliye alt yapısını hazırlaması, duruşmaların sistem üzerinden 
katılım sureti ile yapılması zamanı gelmiş ve geçmektedir.
 
Tüm bu uzayıp giden sorunlar yumağının çözümü vardır ve çare şeffaf, çoğulcu, demokratik  katılımın 
sağlanarak Baro'nun yönetilmesidir. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu sorunların çözümünü sağlayacak 
zihniyete, bilgi birikimine ve kadrolara sahiptir. 20.09.2018



Faaliyetleri denetlenebilir,
şeffaf bir baro yönetimi için

İMAG

1971 Trabzon doğumludur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun 
oldu. Mesleki çalışmalarına 1997 yılından itibaren avukat, adli bilirkişi ve arabulucu olarak 

devam etmektedir.

AV. KAPTAN YILMAZ
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İMAG YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Tarık Turan HAKTAN 
9495

1951 Osmaniye doğumlu olan Haktan; İlköğrenimini Osmaniye’de, Ortaöğrenimini Gaziantep, 
Liseyi Antalya Lisesinde tamamlamış, 1969 da başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1973 yılında mezun olmuştur. Mannheim Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ve 
Worms İşletme Yüksek Okulunda Dış Ticaret İşletmesi öğrenimi görmüş, Almanya / Mainz 
Mahkemeleri yeminli tercümanı olarak görev yapmıştır. 1982 yılında İstanbul’a dönerek 
İstanbul’da serbest avukat olarak çalışmaya devam etmiştir. 2002-2016 yılları arasında 
İstanbul Barosu Bölge Temsilciliği ve Baro Meclisi üyesi olarak İstanbul Barosunda görev 
almış ayrıca Başakşehir Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulunda İstanbul Barosu 
Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Yeşilyurt Spor Kulübü, TMP. Tr. Enduro Motosiklet Gurubu, 
Motosiklet ve Kamp Guruplarında ve Green Peace Örgütü gurupların da destekçi ve aktif üye 
olan Haktan iyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. 1974 yılında 
kaydolduğu İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdüren Haktan evli iki 
çocuk babasıdır.

1960 Sivas doğumludur.  İlkokulu 
Sivas Çalıcı Köyü ilkokulunda, Orta 
ve Lise eğitimini İstanbul Boğaziçi 
Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde 
b i t i r d i k t e n  s o n r a ,  İ s t a n b u l 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1982 yılında mezun olmuştur. 1983 
yılından beri özellikle Ceza Hukuku 
a lan ında  İs tanbul 'da  serbest 
avukatlık yapmaktadır.

Hasan ÖZAY
13350

1966 İstanbul doğumlu olup aslen 
Sinop’ludur. İstanbul Üniversitesi 
Adalet Meslek Yüksek Okulu ‘ndan 
l985 yılında mezun olduktan sonra 
Kadıköy Adliyesi’nde 1986-1992 
yılları arasında zabıt kâtipliği yapmış, 
l988 y ı l ında g i rd iğ i  Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. 1994 yılından beri 
İstanbul Barosu’na bağlı avukat 
olarak mesleğini icra etmektedir. 
Karadeniz Vakfı Meclis Üyesi olan 
Av. Vergül Tan evli ve bir çocuk 
annesi olup, orta düzeyde İngilizce 
bilmektedir.

Vergül TAN
19679

Hakkı KURTULUŞ
19930

1967 yılında Üsküdar'da doğdu. 
İlkokulu Üsküdar Zeynep Kamil 
İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini 
Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde 
tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 
1993 yılında bitirdi. 1995 yılından 
beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak 
avukatlık yapmaktadır.  Çeşitl i 
dernek,  vakıf  ve s iv i l  toplum 
kuruluşlarında görev yapmıştır. En 
son Fenerbahçe Spor Kulübü Disiplin 
Kurulu'nda görev yapan Kurtuluş 
Orta düzeyde Fransızca ve İngilizce 
bi lmektedir.  Evl i  ve üç çocuk 
babasıdır.

Bülent AKBAŞ
22802

1974 Adana doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Adıyaman'da tamamlamıştır. 
1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Türk Ceza Hukuk 
Derneği Üyesi, Fenerbahçeli Avukatlar Derneği, Türkiye Yardımsevenler Derneği üyesi olan 
Akbaş ayrıca Türkiye Kano Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mesleki 
faaliyetlerine kurucusu olduğu Akbaş Hukuk Bürosu’nda devam etmekte olup evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Fatma Vildan
YİRMİBEŞOĞLU  24531

İÜH Fakültesi mezunu, Yüksek Lisansını İstanbul üniversitesinde tamamladı.Beş yıl Bilgi 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde 
Avukatlık,Hukuk Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği yaptı.Türk ÇağVakfı ve Ka-Der’in 
kurucularından olup halen, Ka-Der Danışma kurulu, üyesidir. Yeni Türk Ceza 
KanununuKadın Çalışma Grubu’nda basın sözcülüğü yaptı.Ulusal ve uluslararası 
toplantılarda yer aldı; kadın,insan hakları ve hukuk alanlarında konuştu.Kadın 
cinayetlerinin analizini yaptığı “Toprağa Düşen Sevdalar”adlıkitabı yayınlandı.Çeşitli 
toplumsal hukuki araştırmaları,çalışmaları olup yayına hazırlanmaktadır.2000/2011 
Eylül arasında İstanbul Valiliği AR-GE Kurulu,Valilik İnsan Hakları İl Kurulu Üyesi ve İnsan 
Hakları İl Danışma Masası Başkanı olarak görev yapmıştır. İstanbul Valiliği Kadın Erkek 
Hak Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları İhlallerini Önleme Komisyonu Koordinatörlüğü, 
İstanbul Yerel Güvenlik Komitesi Yürütme Kurulu üyeliği, Ceza infaz kurumları ile gözlem 
merkezleri izleme inceleme ve raportörlüğü ve İstanbul Valiliği adına çıkarılan Şehr-i 
İstanbul Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.Halen serbest 
avukatlık yapmaktadır.

1972 Kahramanmaraş/Pazarcık 
doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini 
Gaziantep’te tamamladı. 1998 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
F a k ü l t e s i n d e n  m e z u n  o l d u . 
Hukukçular Birliği kurucu üyesi ve 
halen Aydınlar Ocağı Avrupa yakası 
başkanıdır. 2000 yılın- dan itibaren 
İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak 
serbest avukatlık faaliyetlerini 
sürdüren Kaya evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Gürhan KAYA
24396

İMAG YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Rıza PEKER
24786

1977 Yozgat/Boğazlıyan doğumlu, 
ilköğretimini Boğazlıyan'da, orta 
öğretimini Antalya Aksu Anadolu 
Öğretmen lisesinde tamamladıktan 
sonra ,  1995  y ı l ında  İs tanbu l 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine 
kaydoldu ve 1999 yılında mezun 
oldu. 2000 yılından beri İstanbul 
Barosuna kayıtlı olarak serbest 
avukatlık yapmaktadır. Çok sayıda 
sivil toplum kuruluşunda görev alan 
Peker İngilizce bilmekte olup evli ve 3 
çocuk babasıdır.

Dr. Evren KOÇ
26000 

1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 
tamamlamasının ardından 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. Avukatlık stajını tamamlayıp 2000 yılında İstanbul Barosuna 
kaydolmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas 
Hukuku ABD’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde 2003 yılında yüksek lisans ve 2009 yılında doktora öğrenimini 
tamamlamıştır. 2010 yılında yardımcı doçent olarak aynı ABD’na atanmıştır. Doktora 
öncesi ve sonrası Almanya’da Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi ve Albert Ludwigs 
Freiburg Üniversitesinde akademik çalışmalar yapmıştır. Tek yazarlı ve çok yazarlı olmak 
üzere beş kitabı ve makaleleri bulunmaktadır. 2002-2009 yılları arasında İstanbul Barosu 
Staj Eğitim Merkezinde “Meslek İlke ve Kuralları”, “İcra-İflas”, “Tebligat Hukuku” derslerini 
yürütmüştür. 2010-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği eğitim 
programları kapsamında çeşitli barolarda çok sayıda sempozyum, toplantı ve 
konferanslarda sunum yapmıştır. “Hukuk Yargılamasında İstinaf” başlıklı çalışması TBB 
tarafından yayınlanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.



www.istanbulmilliyetciavukatlar.org /imagresmihesap /imagrubu /ist_mag

İMAG YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1984 Kayseri/Develi doğumlu olan Çatak ilk ve orta öğrenimini Kayseri/Develi’de 
tamamladıktan sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
2008 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta, Ceza 
Hukuku alanında çalışmaktadır. Hukukçular Birliği ve Büyük Hukukçular Birliği üyesidir. 
İstanbul Tüm Kayserililer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Karagümrük Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Çatak evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakan ÇATAK
36803

İMAG DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Ali KUYU
12412

Canbey AVŞAR
20029

Erkan AKKAZ
22278

1957 Sakarya/Akyazı/Kuzuluk doğuludur.  İlk – Orta – Lise öğrenimini İstanbul’da muhtelif 
devlet okullarında tamamladıktan sonra 1976 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu. 1982 yılından itibaren İstanbul Barosu’na kayıtlı 
olarak Gaziosmanpaşa ilçesinde serbest avukatlık yapmakta olup evli, 3 çocuk babası ve 3 
torun dedesidir.  

1969 Kahramanmaraş - Göksun doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1993 yılında mezun oldu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Başkanlık ve Yöneticilik yaptı. 
Sağlık Hukuku alanında etkin çalışmaları oldu. Uzun süre kamuda görev yaptı. Halen serbest 
avukat olarak çalışmakta olan Avşar evli ve iki çocuk babasıdır.

Kayseri doğumludur.  İlk ve orta öğrenimini Kayseri-Samsun ve Şanlıurfa’da tamamlamıştır. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 1989 yılında giren Akkaz Ticaret ve İcra İflas Hukuku 
alanlarında serbest avukatlık yapmakta ve halen İstanbul 4. Cezaevi İzleme Kurulu 
Başkanlığı’nı yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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İMAG DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Hakan ÖZBAY
24106

1975 Giresun/Şebinkarahisar doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini memleketi 
Şebinkarahisar’da tamamlamıştır.  1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olan Özbay 2000 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest 
avukatlık yapmaktadır.  İstanbul Giresun Vakfı, İstanbul Giresun Federasyonu, İstanbul 
Şebinkarahisar Vakfı, İstanbul Şebinkarahisarlı Sanayici ve İşadamları Derneği, Karadeniz 
Vakfı ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği üyesi 
olup evli ve iki çocuk babasıdır.

1984 Balıkesir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamlayan Aygören 2007 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında avukatlığa 
başlayan Aygören 2010 yılından itibaren kendi bürosunda serbest avukat olarak yerli ve 
yabancı özel şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Fatma AYGÖREN
36193

İMAG DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Zekeriya YELOK
24078

İlker KAHVECİ
34451

Zuhal KONAN
38788

1975 Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Ankara'da tamamladı.  
1994 yılında kaydolduğu Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1998 yılında mezun olarak lisans 
eğitimini tamamladı. 2000 yılından 
itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı 
o l a r a k  s e r b e s t  a v u k a t l ı k 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

1981 Zonguldak doğumlu olup, ilk-
orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta 
M e h m e t  Ç e l i k e l  L i s e s i ’ n d e 
tamamlamış, 2005 yılında Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olan Kahveci halen kendi 
bürosunda Ticaret ve İcra İflas 
H u k u k u  a l a n l a r ı n d a  s e r b e s t 
a v u k a t l ı k  ç a l ı ş m a l a r ı n ı 
sürdürmektedir.  Trafik kazaları 
bilirkişisi ve arabulucu olan Kahveci 
evli bir çocuk babasıdır.

1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. 
Lise eğitimini Kadir Has Anadolu 
Lisesi’nde, üniversite öğrenimini 
2008 yılında Maltepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 
İstanbul'da çeşitli hukuk bürolarında 
çalışan Konan, Kadın Haklarını 
Koruma Derneği üyesi olup 2018 
yılından itibaren kurucusu olduğu 
Konan Hukuk Bürosu'nda mesleki 
faaliyetlerine devam etmektedir.
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ALİ RIZA KANDEMİR
13417

HANİFİ ALTAŞ
13278

ZEKERİYA ŞERBETÇİOĞLU
13188

HASAN KUYUCU
12389

ÖMER OSMAN SUR
12350

PROF. DR. İL HAN ÖZAY
6109

İSMAİL HAKKI BOLAT
12148

NAMİ ÇELEBİ
12232

ATIF ŞENEL
12318

BEKİR ŞAHİN
13517

KAMİL ELVERDİ
13562

MUHAMMET ÖKSÜZ
13793

 

KAZIM AYAYDIN
13833

MEHMET FATİH UYGUN
14842

ÖMER YEŞİLYURT
14995

VURAL KIZRAK 
15202

A.CENGİZ BİRAN 
15218

BEKİR HALAÇOĞLU 
15265

AHMET TAVASLI 
15438

AYŞE BANU KOÇ 
15480



AHMET TÜFEKÇİ 
15767

MUSTAFA ÖZTİMUR 
15927

MEHMET ANIT 
16060

ÖMER DOĞAN 
16192

Alİ BAŞARAN 
16197

FİKRET KART 
16215

HASAN YİĞİT 
16433

HALUK ÖZDEMİR 
16540

ETHEM BAYKAL 
16638

SAFİYE KARAYEL DUMAN 
16937

RIDVAN MUTLU 
17040

MURAT SARITAŞ 
17842

EYYÜP ARICAN 
18056

KAMİL KILIÇ 
18369

AHMET TEKİN 
19183

ORHAN AKTAŞ
 19321

TURGAY ÖZCAN 
19325

RAHMİ KUŞÇU 
19588

MUSTAFA ALP 
19656

HÜSEYİN GENÇTÜRK 
19717
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İMAG TBB DELEGASYON LİSTESİ

SERDAR AYDIN 
19771

YÜKSEL BULUT 
20030

ŞENOL KOÇHAN 
20129

YAHYA ARSLAN 
19746

ALAADDİN OĞUZALP
 20205

MEHMET TABAK 
20212

REŞİT METE KARASAR 
20381

ALİ TOPTAN 
20392

ARİF PARLAKKILIÇ 
20420

HAKAN ÖZBEY 
20518

MEHMET TAŞDELEN 
20612

NİZAM GÖVCE 
20636

TARKAN ÖNAY 
20650

Alİ RIZA KAPLAN 
20735

HASAN YİĞİT 
20841

ERHAN EKİCİ 
21033

NURAY PALANCIOĞLU KAPLAN 
21042

AYDIN DİLEK 
21065

HAYATİ ÖZCAN 
21191

FARUK ÜLKER 
21254
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İMAG TBB DELEGASYON LİSTESİ

FUAT GÖKTAŞ 
21340

VAİZ BALBAL 
21348

HANİFİ POLAT 
21372

ZEKİ BULGAN 
21407

HASAN YILMAZ 
21848

İBRAHİM KESKİN 
21828

HALİL KÜÇÜK 
21648

AYŞE SÖNMEZ
 21595

NURAL KAPULLU 
22075

AYTEKİN KAYA 
22019

TURGAY ERDEM 
22009

EBRU YILDIZ 
21869

KÜRŞAT ORHAN ŞİMŞEK 
22280

Alİ KAPLAN 
22357

GÖKAY TEKER 
22391

UĞUR DEVECİ
 22124

AHMET ÖZMEN 
22436

REMZİ ŞAHİN 
22787

FAHRİ EMEKSİZ
 22850

FAİK TANYÜREK 
22916



www.istanbulmilliyetciavukatlar.org /imagresmihesap /imagrubu /ist_mag

İMAG TBB DELEGASYON LİSTESİ

NECMİYE ÖZKUL 
22945

BİLAL SADIK YURTÇU 
22981

İZZET CEMAL FİDAN 
23083

ALİ SEÇAL 
23128

ŞAMİL KILIÇARSLAN 
23278

DİLEK KİRAZ BENİZ 
23364

İLHAN BEZİRGAN 
23367

BURAK GÖKÇEK 
23547

FERHAT AKAR 
23696

CEM ÖZCAN 
23737

BAYRAM DEDE 
23801

ŞABAN YAĞIZ 
23596

RAMAZAN EREM 
24054

NECİP YENİŞAN 
24123

İNCİ DEMİREL 
24176

ÖZKAN ŞAHİN 
24349

SELÇUK ÖZER 
24619

MEHMET AYDOĞDU 
24721

ZAFER CANBAZ
 24761

EMEL BAYRAKTAR TEMELLİ 
24823



İMAG TBB DELEGASYON LİSTESİ
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DURSUN GÜNDÜZ 
25043

MEHMET SOYTÜRK 
25143

ÖZDAL YURT 
25239

OĞUZ ÇELİK 
25277

MURAT MERMER 
25364

ÖZGÜR GÜN 
25463

LEVENT DAĞLAROĞLU 
25472

HAMZA TOY 
25718

GÖKHAN GÜROK 
25803

ZEKERİYA TURHAN 
26426

ZAMİR DEMİR 
26720

KÜRŞAT SAVAŞCI
 26794

MURAT İNAN 
27137

AHMET GERÇEK 
27365

MUHARREM YAMAN 
27519

HAYRETTİN SANIR 
27857

ABDULLAH EREN 
27925

İBRAHİM KOCADEMİR 
28710

YÜKSEL ALAY 
29003

MEHMET FATİH AVCI
 29267



İMAG TBB DELEGASYON LİSTESİ
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MEHMET OĞUZHAN SUCU 
29275

VEHBİ TAŞKIN 
29484

Alİ KAAN ŞAHİN 
29570

İBRAHİM ÖZDEMİR 
30208

SALİH UÇAR 
30570

ADEM SAĞIR 
31496

HİDAYET GÜMÜŞSOY 
31877

UĞUR TARHAN 
33448

TALİP CAN 
35333

ÖMER FARUK ÖZSU 
35994

SERDAR YAZAR 
36280

MUSTAFA ALPASLAN YILDIZ 
36565

ÖZGÜL AVLANMAZ 
37577

OSMAN BENİZ 
45038

KEMAL YÜCEL 
41414

SEDAT GÜRGEN 
43525

İBRAHİM HALİL EROĞLU 
47744

EFENDİLERİ OLMADI

















İMAG YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İMAG DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

İMAG DENETLEME KURULU ÜYELERİ

İMAG İSTANBUL BAROSU BAŞKAN ADAYI

Tarık Turan HAKTAN
9495

Hasan ÖZAY
13350

Vergül TAN
19679

Hakkı KURTULUŞ
19930

Bülent AKBAŞ
22802

Gürhan KAYA
24396

Fatma Vildan
YİRMİBEŞOĞLU  24531

Rıza PEKER
24786

Dr. Evren KOÇ
26000 

Hakan ÇATAK
36803

Ali KUYU
12412

Canbey AVŞAR
20029

Erkan AKKAZ
22278

Fatma AYGÖREN
36193

Hakan ÖZBAY
24106

Zekeriya YELOK
24078

İlker KAHVECİ
34451

Zuhal KONAN
38788

Kaptan YILMAZ  21794
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