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Demokrasi Mücadelesi,  
İstanbul Barosu İçin Varlık Nedenidir

İstanbul Barosu olarak; Yük-
sek Seçim Kurulu tarafından 
06.05.2019 tarihinde “İstanbul 
Seçimlerinin Yenilenmesi” yö-
nünde verilen kararın, huku-

ki dayanağı olmayan ve YSK’nın 
içtihatlarıyla çelişen bir nitelik 
taşıdığı kanısındayız. Bu kararın, 
hukuksal yorum ve düşüncelerle 
temellenmek yerine, özellikle de 
siyasal iktidarın baskılarıyla bi-
çimlendiği son derece açıktır.

Baromuz, kararın gerekçesini ir-
deleyerek hukuksal bir tahlile tabi 

tutulmasını gereksiz bulmaktadır. 
Kararı veren kurulun böyle bir 
saik taşımadığı açık iken, hukuk 
kurumumuza özgü ciddiyetimizi 
bu alana yöneltmeyi doğru bul-
mamaktayız.

Bu nedenle, süreç itibariyle ifade 
edilebilir ki, bu seçimin kendisi 
değil, iptal kararı şaibelidir.

Ancak açıkça vurgulamalıyız ki 
bu karar, basit bir “seçim yenile-
me” kararı değil, demokrasimize 
ilişkin geleceğimizi şekillendire-
cek denli köklü sonuçları doğu-

racak nitelikteki bir tercihtir. Bu 
karar ile açıkça görülmüştür ki, 
demokrasinin en temel güvencesi 
konumunda bulunan sandık, “de-
ğiştirebilme yeteneğinden” yok-
sundur. Oysa sandık; sadece “se-
çebildiği” takdirde değil, onunla 
birlikte “değiştirebildiği” takdirde 
bir demokrasi enstrümanı olabi-
lir. Bu karar, sandığın değiştire-
bilme gücünün yok edildiği bir 
ortamı oluşturmaktadır.

Siyasal düzenin bu denli antide-
mokratik biçimde değişiminin 

23 Haziran seçimlerinin, İstanbul’a Belediye Başkanı seçmenin ötesinde anlamlar 
taşıdığına dair inancımız, bizi demokrasi mücadelesine mecbur bırakmaktadır. 

BU MÜCADELEYİ, SON NEFESİMİZE KADAR SÜRDÜRECEĞİZ.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
“Demokrasi Mücadelesi” 

kararını sosyal medyadan da 
kamuoyuna duyurdu
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sonucunu doğuran bu tercih, açık bir jüristokrasi göstergesidir. Halka hesap verme kaygısı olmayan ve 
siyaseten sorumsuz konumda bulunan yargıçların öznel yorumları ile biçimlenen bu yöntem, oligarşik bir 
yönetimin de teminatı olacaktır.

Bu gidişata ilişkin kaygılarımız nedeniyle, demokrasimize sahip çıkmak üzere 23 Hazirana kadar etkin bir 
tavır sergilemek kararındayız.
Bu çerçevede Avukatlık Kanunun 76 ve 95. Maddelerinin yüklediği sorumluluğun gereği olarak, 23 Hazi-
ran’da seçimin hukuk güvenliğini sağlamak üzere aşağıdaki etkinlik ve eylemler planlanmıştır:

Süreç içinde meydana gelebilecek 
gelişmeler konusunda yeni etkin-
likler planlanabileceği gibi, bu 
yeni etkinlikler de ayrıca meslek-
taşlarımıza duyurulacaktır.

İstanbul Barosunun tarihsel kök-
lerinden kaynaklanan mücadele 
geleneği, özünde demokrasi ve 
hukuk devletinden beslenmek-
tedir.

23 Haziran seçimlerinin, İstan-
bul’a Belediye Başkanı seçmenin 
ötesinde anlamlar taşıdığına dair 
inancımız, bizi demokrasi müca-
delesine mecbur bırakmaktadır. 
Bu mücadeleyi, son nefesimize 
kadar sürdüreceğiz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna 
saygı ile duyururuz. (07.05.2019)

İSTANBUL BAROSU  
BAŞKANLIĞI

1
HER OKULA,  

HER SANDIĞA 
BIR AVUKAT

İstanbul Barosu, Türkiye’deki 
bütün avukatlara çağrı ya-
parak, bir yandan toplumun 
bilinçlendirilmesinde diğer 
yandan da 23 Haziran günü 
hukuk güvenliğinin sağlan-
masında katkı talep edecek-
tir. Şimdiye değin “her okula 
bir avukat” arayışında yaptı-
ğımız çalışmaları, ülkemizin 
her yanından katkı verecek 
meslektaşlarımızla birlikte, 
bu kez “her sandığa bir avu-
kat” hedefi ile sürdürmeyi 
planlamaktayız.

2
ISTANBUL BAROSU 

SEÇIM HUKUKU ÜSSÜ 

Bu amaçla Baromuzun Ga-
lata’daki Kültür Merkezi, “İs-
tanbul Barosu Seçim Huku-
ku Üssü” olarak konumlan-
dırılacak, bir yandan seçim 
sürecinde yaşanacak ihlallere 
hukuki yardım için meslek-
taşlarımız örgütlenecek, di-
ğer yandan da seçim hukuku 
bağlamında yardım sağlaya-
cak uzmanların çalışmaları 
ve sandık eğitimleri yapıla-
caktır.

3
SIVIL TOPLUM 

ÖRGÜTLERIYLE 
DAYANIŞMA

İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu (İMOK) ile 
Sendikalar ve Sivil Toplum 
Örgütlerine çağrı yapılarak, 
demokrasi için dayanışma 
sağlanacak ve ortak etkinlik-
ler planlanacaktır.

4
BILLBOARDLARLA 

ILETIŞIM

İstanbul’daki billboardlarda 
seçime yönelik bilgilendirme 
çalışmaları yapılacaktır.

5
HER TÜRLÜ BASIN VE 

ILETIŞIM ETKINLIKLERI

İstanbullu seçmenlerin 23 
Hazirana yönelik iradeleri-
nin sandığa kusursuz yan-
sıması hedefine yönelik her 
türlü basın ve iletişim etkin-
likleri sergilenecektir.

6
DEMOKRASI IÇIN 

DAYANIŞMA NÖBETLERI

İstanbul Barosu Merkez Bi-
nası önünde 23 Haziran!a 
kadar her gün 20.00-21.00 
saatleri arasında YSK iptali-
nin hukuksuzluğunun sergi-
lenmesi ve meslektaşlarımız 
arasında dayanışma oluştu-
rulması için «DEMOKRASİ 
İÇİN DAYANIŞMA NÖ-
BETLERİ» tutulacaktır.



G
Ü

N
C

EL

3

M
A

RT
 N

İA
SN

 2
01

9 
/ 1

51

BİZ AŞAĞIDA İMZASI 
BULUNAN BAROLAR;
YSK’nın İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı Seçimlerinin 
İPTALİNE ilişkin 06.05.2019 ta-
rihli kararı nedeniyle kamuoyuy-
la aşağıdaki açıklamayı paylaşma 
zorunluluğu duyduk.
YSK’nın kısa kararından ve ka-
muoyuna yansıyan bilgilerden 
seçimin; usulüne aykırı oluşturu-
lan seçim kurulları nedeniyle iptal 
edildiği anlaşılmaktadır.
YSK’nın sandık kurullarının olu-
şumuna ilişkin 135 sayılı Genel-
gesinin 4. Maddesinde 298 Sayılı 
Yasanin 23. maddesine atıfta bu-
lunmak suretiyle; “İlçe seçim ku-
rulu başkanı, sandık kurulunun 
kalan bir asıl ve bir yedek üyesini 
belirlemek için önce, 22’nci mad-
denin birinci fıkrası uyarınca 
bildirilen listeden sandık kurulu 
başkanı olarak belirlenmeyenler 
arasından, ihtiyaç duyulan san-
dık kurulu üye sayısının iki katı 
kamu görevlisini ad çekme sure-
tiyle tespit eder ve bu kişilerden 
mani hali bulunmayanları sandık 
kurulu asıl ve yedek üyesi olarak 
belirler. Üyeliklerin bu şekilde 
doldurulması mümkün olmaz-
sa, eksiklikler, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından, o çevrede bu-
lunan ve sandık kurulunda görev 
verilmesinde sakınca olmayan 

kimseler arasından tamamlanır.” 
denmektedir. 
Yani seçim kurullarının oluşumun-
da seçime katılan siyasi partilerin 
hiçbir müdahalesi yoktur. Kaldı ki, 
YSK benzer şekilde Bursa Mustafa 
Kemal Paşa İlçesi seçimleri için; 
seçim kurullarının 02.03.2019 ta-
rihinde kesinleştiği gerekçesiyle, 
sandık kurullarının usulüne uygun 
olmadan oluşturulduğuna ilişkin 
tam kanunsuzluk iddiasının RED-
DİNE karar vermişken, bir başka 
seçimin bu gerekçe ile İPTALİNİ 
HUKUKİ VE VİCDANİ olarak 
kabul etmek mümkün değildir.
Bu kararla; ülkemizin uzun ve sı-
kıntılı demokrasi tarihinde edini-
len tecrübeler, yasal düzenlemeler 
ve seçim kurullarının uygulama-
ları ile oluşan yerleşik içtihatlar, 
teamüller ve ilke kararları yok 

ADANA, ADIYAMAN, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ANTALYA, ARTVIN, AYDIN, BALIKESIR, BARTIN, 
BATMAN, BILECIK, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, DIYARBAKIR, DÜZCE, 

ESKİŞEHİR, GAZIANTEP, GİRESUN, HATAY, ISPARTA, ISTANBUL, İZMİR, KASTAMONU, KIRKLARELİ, 
KOCAELI, MALATYA, MANISA, MERSİN, MUĞLA, MUŞ, NIĞDE, ORDU, OSMANIYE, SAMSUN, SIIRT, 
SİNOP, ŞANLIURFA, ŞIRNAK, TEKIRDAĞ, TOKAT, TRABZON, TUNCELİ, YALOVA, ZONGULDAK, VAN 

BAROLARI

Seçim İptaline Baroların Tepkisi

sayılmıştır. Oysa bunların tama-
mı seçimlerin sağlıklı işlemesi, 
millet/seçmen iradesinin şaibe-
siz bir şekilde sandığa yansıması 
içindir. Ancak YSK kararı ile tüm 
bu birikim bir yana atılınca, artık 
seçmenin seçim sonuçlarına ilişkin 
kuşku ve endişeleri artacağı gibi 
sandık kurulu başkan ve üyeleri de 
potansiyel suçlu gibi görülecektir. 
Demokrasi, öncelikle halkın irade-
si ile şekillenen seçim sonuçlarına 
saygı duymakla mümkündür. YSK 
şeklin ikincil sayılması gerektiğini, 
esas olanın seçmenin iradesi oldu-
ğunu birçok kararında olduğu gibi 
“mühürsüz oyların geçerliliğine 
ilişkin karar”ı ile de göstermiştir. 
Hal böyleyken; demokrasi biri-
kimimizi, kültürümüzü ve yıllar 
içinde oluşan tüm içtihatları yok 
sayarak alınan bu karar, demokra-
si ve hukuk tarihimizde maalesef 
KARA BİR LEKE olarak yerini 
alacaktır.
İlkesel bazda yaptığımız bu açık-
lama ile amacımız; hukuksuzluğu 
kabul eden anlayışa karşı temelini 
hukuk ve adaletten alan demokra-
siye sahip çıkmak ve onu savun-
maktır. 
Bu sürecin İstanbul ve Ülke gene-
linde sağduyuyla ve demokratik 
kurallara uygun bir şekilde so-
nuçlanmasını diliyor, kamuoyu ile 
saygıyla paylaşıyoruz. (08.05.2019)
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Yerel seçimlerin, propa-
ganda sürecinin aksine, 
genelde sakin geçtiğini, 

seçim sonuçlarına yapılan iti-
razların normal olduğunu, iti-
razların her seçim sonrasında 
yaşanan bir süreç olduğunu be-
lirten Durakoğlu, itirazların kara 
bağlanmasının önem taşıdığını, 
tepkinin yükselmesinin halkta 
yargıya güvenin %30’lara düşmüş 
olmasından kaynaklandığını, gü-
vensizliğin kuşkuyu tetiklediğini 
söyledi.

Ekim ayında yapılan İstanbul 
Barosu Genel Kurulunun yeni 
yönetime çok ciddi mesajları ol-
duğunu, yönetim olarak bu me-
sajı aldıklarını kaydeden Mehmet 
Durakoğlu, bugün baroda bir de-
ğişim, dönüşüm sürecinin yaşan-
dığını, genç meslektaşların baro 
çalışmalarına katılımının teşvik 
edildiğini ve gençlerin de bu me-
sajı aldıklarını ifade etti. Yönetim 
Kurulunda, bir yanda deneyimli-
ler, bir yanda gençler dengesinin 
sağlandığını, kadın erkek eşitliği 
açısından yönetimin yarısının 
kadınlardan oluştuğunun altını 
çizen Durakoğlu, “Bu kadroyla 
hem değişime yanıt vermeye çalı-

şıyoruz, hem de geleceği planlıyo-
ruz” dedi. 

Avukat Hakları Merkezinde bir 
dönüşümü gerçekleştirdiklerini, 
bu alanda epey mesafe aldıkları-
nı, Genç Avukatlar Merkezi kur-
duklarını ve gençlerin itici gü-
cünden yararlandıklarını söyle-
yen Durakoğlu, Merkez, Komis-
yon ve Kurullar ile Baro Meclisi 
Genel Kurulunda seçime katılan 
her gruptan temsilcilerin bulun-
masına özen gösterdiklerini ve 
meslektaşlarımızın birlikte çalış-
masıyla yararlı etkinlikler ortaya 
çıkarıldığını anlattı. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, konuşma-
sında, avukatların ve yargının so-
runları, hukuk eğitimi, savunma 
hakkının tahrip edildiği OHAL 
dönemi ve kalıcılaştırılan OHAL, 
sadece avukatlık yaptıkları için, 
müvekkilleriyle özdeşleştikleri 
iddiasıyla yargılanan 20 avukatla 
ilgili 37. Ağır Ceza Mahkemesi 
süreci hakkında değerlendirme-
lerde bulundu. 

Arabuluculuk konusuna da de-
ğinen ve 2011 yılında kanun ta-
sarısına tepki olarak gerçekleştir-

Baro’da Değişime Yanıt Vermeye ve  
Geleceği Planlamaya Çalışıyoruz

dikleri KIRMIZI KART eylemi 
sonucu arabuluculuğun hukuk-
çular tarafından yapılmasını sağ-
ladıklarını belirten Durakoğlu, 
şöyle konuştu: “Eşitler arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümünde ara-
buluculuk yararlı olabilir. Başlan-
gıçta ihtiyari olarak başlayan ara-
buluculuğun zorunlu ve dava şartı 
haline getirilmesini doğru bulmu-
yorum. İş Kanunda yapılan deği-
şiklikle sosyal güvenlik konusunda 
zorunlu hale getirildi. İşçi-işveren 
arasındaki uyuşmazlıkta taraflar 
eşit değil. Aile hukukunda, tica-
ret hukukunda ve başka dallarda 
arabuluculuğun zorunlu hale geti-
rilmesi yeni sorunlar ortaya çıka-
racaktır.”

Istanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Med-
ya 24 Tv’de 4 Nisan 2019 Perşembe günü yayınlanan,  
Av. Hikmet Ömeroğlu’nun hazırladığı ‘HUKUKI BAKIŞ’ 
programında, yerel seçim sonuçları, Baro Genel Kurulun-
dan sonraki gelişmeler, meslek ve yargı sorunlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.
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5 NİSAN 
AVUKATLAR GÜNÜ 

VE BAROMUZUN 
141. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNDE 
DÜZENLENEN 

TÖRENLE 
MESLEKLERINDE 

35, 30, 25 YILINI 
DOLDURAN 

MESLEKTAŞLARIMIZ 
PLAKETLE 

ONURLANDIRILDI.

Meslekte 35 yılını 
dolduran 261, 30 
yılını dolduran 
576, 25 yılını dol-

duran 518 avukat olmak üzere 
hak eden toplam 1355 meslek-
taşımıza plaketleri, 05-07 Nisan 
2016 Cuma, Cumartesi ve Pazar 
günleri baromuz merkez bina 
konferans salonunda törenle su-
nuldu. 

Plaket töreni 5 Nisan 2019 Cuma 
günü saat 14.00’da İstanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Burcu Aslan’ın Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Ulu Önder Atatürk, 
silah arkadaşları, şehitlerimiz 
ve yitirdiğimiz meslektaşlarımız 
için saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
davetiyle başladı. 

Törenin açılış konuşmasını İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu yaptı.

İstanbul Barosunun 141. Kuruluş 
yıldönümünde salonda bulunan 
avukatların ‘Avukatlar Günü’nü 
kutlayan Başkan Durakoğlu, 
meslektaşlarımızın mesleklerin-

de 35, 30 ve 25 yıllarını geride 
bıraktıklarını, bunca yıl avukatlık 
yapmış olmanın başka ülkelerde-
ki avukatlıklardan çok farklı ol-
duğunu söyledi.

Durakoğlu, bunca yıl geriye doğ-
ru değerlendirildiğinde, yaşanan 
konjonktür, avukatlık yapılan 
dönemlerin özellikleri, onların 
yaptıklarının sadece bir avukatlık 
olmadığını anlatmaya yeter dü-
zeyde yaşanmışlıklar olduğunu 
bildirdi.

Bu ülkede avukatlığın sadece bir 
avukatlık olmadığının altını çi-
zen Durakoğlu, avukatı, hak ve 
adalet kavramından kaynaklanan 
ve pek çok olguyu yaşama geçir-
mek adına verdiği mücadelenin 
sadece duruşma salonlarıyla sı-
nırlı kalmadığını belirtti. 

Son dönemlerde biçim değişti-
ren avukatlığın 25, 30, 35 yıl önce 
avukatlığa başlamış olanların 
biriktirdiği değerlerle çatıştığı-
nı görmenin üzüntüsünü bugün 
daha iyi anladığını kaydeden Du-
rakoğlu, “Size samimiyetle ifade 
etmek istiyorum ki bugün İstanbul 
Barosu, 25, 30, 35 yılını geride bı-
rakmış olan insanların avukat-
lığa atfettikleri o kutsal değerleri 
büyük bir özenle ve saygıyla sak-
lamaktadır. Bunu hiçbir siyasal 
anlayışa sığınmadan sadece er-
demlilik üzerine, avukatlığın ifade 
ettiği dürüstlük üzerine, onun sa-
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hip olduğu vicdan duygusu üzeri-
ne sererek anlatmaya çalışıyorum. 
Emin olmalısınız ki İstanbul Baro-
su sizin ürettiğiniz değerleri özen-
le taşımaktadır” dedi.

 Durakoğlu, İstanbul Barosu bu-
gün, avukatların ve çalışanlarının 
ötesinde, eğer gerçekten bütün 
yurttaşların adaletini aradığı bir 
pusulanın gösterdiği yer olabil-
mişse, bunda meslek ustalarımı-
zın önemli katkısı olduğunu vur-
guladı. 

Mehmet Durakoğlu konuşmasını 
şu sözlerle tamamladı: “Son cüm-
lemi büyük bir içtenliğimle ifade 
etmek istiyorum. Lütfen bu cüm-
lemi 25, 30 ve 35. Yıl plaketlerini 
almak üzere buraya gelenlere bir 
baro başkanının tören gereği sarf 
ettiği bir ifade olarak algılama-
yın lütfen. Biz size biraz sonra bir 
ödül vereceğiz ama yürekten ve 

inanarak söylüyorum ki asıl siz 
bizim için ödülsünüz.”

Başkanın konuşmasından sonra 
plaket alacak meslektaşlarımız 
cüppe giyerek teker teker sahne-
ye davet edildi ve kendisine pla-
keti sunuldu. Plaket sunuş anı 
ve onar kişilik gruplar fotoğrafla 
ebedileştirildi.

5 Nisan Avukatlar Günü ve İs-
tanbul Barosunun Kuruluş yıl-
dönümü dolayısıyla baro baş-
kanlığınca 5 Nisan Cuma günü 
saat 19.00’da baromuzun Kanlı-
ca semtindeki sosyal tesisi Baro 
Bahçe’de bir kokteyl verildi. Ba-
romuzun Seyyah adlı hafif müzik 
grubu da aynı gün aynı yerde bir 
konser verdi. 

İstanbul Barosu’nun 141. Kuru-
luş yıldönümü ve 5 Nisan Dün-
ya Avukatlar Günü kutlamaları 
nedeniyle baromuz Türk Halk 
Müziği Korosu, 2 Nisan 2019 Salı 
günü saat 20.00’da baromuz mer-
kez bina konferans salonunda bir 
konser verdi. 

141. YIL KONSERİ
Koro sorumlusu Av. Zeynep 
Bozkurt, hukukun üstünlüğü, 
hukuk devleti ve insan hakları-
nı savunan, tarihinde tarafsız ve 
bağımsız yargı için onur sayfala-
rı bulunan İstanbul Barosunun, 
meslektaşlarının yetenek gelişimi 
için de çalışmalar yaptığını bil-
dirdi. Bozkurt, 2004 yılından bu 

yana Kurucu Şef A. Tekin Ku-
maş yönetiminde çalışmalarını 
sürdüren Türk Halk Müziği Ko-
rosunun, bu kez baromuzun 141. 
Yılı ve 5 Nisan Dünya Avukatlar 
Gününü kutlamak amacıyla izle-
yicilerin huzurunda bulunduğu-
nu belirtti. 
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AVUKAT SPOR
OYUNLARI

İstanbul Barosu Kültür Sanat 
Kurulu bünyesinde çalışmaları-
nı sürdüren Şef A. Tekin Kumaş 
yönetimindeki koro, yurdumu-
zun değişik yörelerinden türküler 
sundu. 

19 türkünün seslendirildiği kon-
serde, İclal Yıldırım, Arzu Eyü-
boğlu, Aytaç Epik ve Erhan Ka-
rahan okudukları solo türküler 
ve Ali Yıldız’ın sunduğu şiirlerle 
konsere renk kattılar. Değişik yö-
relerden 15 türkü de koro tarafın-
dan seslendirildi. 

Türk Halk Müziği Topluluğunun 
başarılı sanatçılarına izleyiciler 
de katılarak coşkulu bir gece ya-
şandı. Konseri İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Se-
lahattin Meriç, Av. Burcu Aslan 
ve Av. Dr. Ayça Özok Ener de 
izledi. 

Konser bitiminde Av. Burcu As-
lan, İstanbul Barosu Başkanı ve 
Yönetim Kurulu adına, başarılı 
konserden dolayı sanatçıları kut-
ladı ve onlar adına koro şefi A. 
Tekin Kumaş’a bir buket çiçek 
sundu. 

İstanbul Barosunun 141. Ku-
ruluş yıldönümü ve 5 Nisan 
Avukatlar günü nedeniyle 

Spor ve Spor Hukuku Komisyo-
nunca düzenlenen ‘Avukat Spor 
Oyunları’ karşılaşmaları 5-7 Ni-
san 2019 tarihlerinde yapıldı. 
Turnuvalar futbol, erkek basket-
bol, voleybol ve kadın voleybol 
dallarında gerçekleşti.

İstanbul Barosu Avukat Spor 
Oyunları kapsamında düzenle-
nen erkek voleybol turnuvasına 
İstanbul Barosunun yanı sıra 
Kocaeli Barosu, Bursa Barosu ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi takımları katıldı. 

Mevlana Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Spor Salonunda iki 
gün süren karşılaşmalar sonra-
sında İstanbul Barosu, finalde 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ni 3-1 yenerek şampiyon 
oldu. Kocaeli Barosu’nu 3-0 ye-
nen Bursa Barosu da turnuvada 
3. Oldu. 

Basketbol Turnuvası 6-7 Nisan 
2019 tarihinde Ataşehir Uğur 
Okullarında düzenlendi. Turnu-
vaya İstanbul Barosu, İstanbul 
Barosu - İstanbul Hukuk Fakül-
tesi Mezunları, İstanbul Barosu 
- Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Mezunları Derneği ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Basketbol Takımları ka-
tıldı. 

Turnuvada İstanbul Barosu erkek 
voleybol takımı birinci, İstanbul 
Barosu - İstanbul Hukuk Fakülte-
si Mezunları ikinci, İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Basket-
bol Takımı da üçüncü oldu.

Kadın Voleybol Turnuvası da 
aynı tarihlerde Mevlana Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde İs-
tanbul Barosu A, İstanbul Barosu 
B, Kocaeli Barosu ve Sakarya Ba-
rosu’nun katılımıyla gerçekleşti-
rildi. 
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Final maçında Bursa Barosuyla 
karşılaşan İstanbul Barosu A Ta-
kımı konuk takımı 3-0 yenerek 
turnuvayı birinci olarak tamam-
ladı. Turnuvada Bursa Barosu 
voleybol takımı ikinci, İstanbul 
Barosu B Takımı üçüncü, Ko-
caeli Barosu voleybol takımı da 
dördüncü oldu. 5-7 Nisan 2019 
tarihlerinde Sancaktepe Sarıga-

İstanbul Barosu’nun kuruluşu-
nun 141. Yılı ve 5 Nisan Dünya 
Avukatlar Günü nedeniyle dü-
zenlenen program çerçevesinde 
Kültür ve Sanat Kurulu bünye-
sinde çalışmalarını sürdüren 
İstanbul Barosu Tiyatrosu, 03 
Nisan 2019 Çarşamba günü saat 

zi Stadında düzenlenen futbol 
turnuvasına İstanbul United, 
Bosphorus, İstanbulls, İstanbul 
Barosu, İstanbul Hukuk, Golden 
Horn ve Kocaeli Barosu erkek fut-
bol takımları katıldı. 

Turnuvaya katılacağını bildiren Sa-
karya Barosu takımı maça çıkma-
dığı için hükmen mağlup sayıldı.

Çekişmeli geçen maçlardan son-

ra futbol turnuvasında İstanbul 
Barosu A Takımı birinci, Bursa 
Barosu ikinci, İstanbul Barosu B 
Takımı üçüncü, Kocaeli Barosu da 
dördüncü oldu. 

Turnuvanın sona ermesinden son-
ra İstanbul Barosu Genel Sekreteri 
Av. Cengiz Yaka, takımları kutlaya-
rak kazandıkları kupa ve madalya-
ları sporculara takdim etti. 

AVUKATLAR GÜNÜNDE 
OTOGARGARA

20.00’da baromuz merkez bina 
konferans salonunda Otogargara 
adlı oyunu sergiledi.
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Ab-
dullah Gün ile Mehmet Şah Çe-
lik’in yönettiği iki perdelik oyun 
büyük bir ilgiyle izlendi. Oyunda, 
bir otogarda geçen garip ama ger-
çek olaylar, trajikomik bir açıdan 
ele alınırken şehirlerarası otobüs 
yolculuklarından insan manzara-
ları anlatılıyor. 
İstanbul Barosu Tiyatrosu 5 Ni-

san Dünya Avukatlar Haftası 
nedeniyle 30 Mart Cumartesi 
günü Çanakkale Barosunun da-
vetlisi olarak Çanakkale Ticaret 
ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre 
Merkezi salonunda Otogargara 
adlı oyunu başarıyla sergilemiş-
ti. Çanakkale Barosu Başkanı Av. 
Bülent Şarlan tiyatromuz oyun-
cularını başarılarından dolayı 
kutlamış ve sanatçılar adına yö-
netmen Av. Mehmet Şah Çelik’e 
bir buket çiçek sunmuştu. 
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MESLEKTE 35 YILINI 
DOLDURAN AVUKATLAR 

12897 HÜSEYİN HATEMİ

12927 AKTAN AKSEKİ

12930 NURPER ŞENTÜRK

12955 ATEŞ AKINCI

12978 MUHAMMET AKSAN

12979 TANER AY

12999 FEHMİ CELAL ERKUT

13002 MEHMET FATİH TAŞKIN

13004 ALEV ÖZTEKİN

13008 KADRİYE DOĞRU

13010 METE YAZAN

13014 MUHAMMET AKPINAR

13015 ŞÜKRAN ŞIPKA

13016 MUHARREM ALİ SOYSAL

13026 YAVUZ YILMAZ

13028 LALE BERABİ

13029 ZEREN GÜLEKLİ

13030 ZUHAL AKBULUT

13031 AYŞE ŞENTÜRK

13034 ADNAN DÖKMETAŞ

13035 HÜSEYİN SEVER

13036 BURHAN VERAL

13037 AYTEN YETİMOĞLU

13040 LEVENT SEÇKİN

13043 NEZAHAT EMİROĞLU

13045 EMİRE EREN KESKİN

13046 REZZAN ULUBAY

13047 SEMA ALİOĞLU
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13048 FADİME ÇEK
13051 YUSUF ÇOLAK
13053 MEHMET İ. KAPAKLILI
13063 RECEP NUR YEREBASMAZ
13065 MAHMUT ŞEVKET KÜÇÜK
13066 MEHMET KEMAL DİRİARIN
13068 NEŞE YILMAZDEMİR
13073 YUSUF İZZETTİN DOĞAN
13074 KUTAY ÜSTÜNDAĞ
13075 YONCA DAĞ
13076 ATAMAN ÖZÇELİK
13078 AYŞE Z. D. ÇAKIROĞLU
13083 ABDURRAHMAN HEKİMOĞLU
13085 MUSA ÜMİT ÜREDEN
13086 KERİM AYTEKİN
13088 HAKKI METİN BOZBORA
13090 MUHİP ŞEYDA IŞIKTAÇ
13091 H. SELÇUK SOYBAY
13099 TÜLİN URAS
13101 MUSTAFA İNANÇ
13104 ETHEM OZAN ÇELİMLİ
13106 MEHMET ALİ GÜVEN
13114 NERİMAN YEREBASMAZ
13116 BERNA BİRİNCİ
13117 BEKİR ATİK
13118 BETÜL ÇAKMAK
13119 MEHMET NECEF
13122 PINAR ERİM
13123 FİLİZ YURDAKUL
13125 AHMET KAYIHAN YİRÇİ
13127 GAMZE BİLGİ
13128 TANER YURTTAGÜL
13129 NİHAL ARAZ
13130 MEHMET CİHAN ÖZSU
13134 KÜBRA SİVRİKAYA
13143 ÖKKEŞ SARUHAN
13146 AYŞEGÜL ŞAHİN
13147 YASEMİN TEZCAN
13148 MERİH GÜVENÇ
13150 SEVİM TEKİNAY
13153 CEM MURAT SOFUOĞLU
13154 MUSTAFA AZMİ TABOĞLU
13160 ALİ UĞUR SAYANER
13161 SEHER GÜNGÖR YÜCEL
13162 HÜLYA AKGÜL
13164 TUĞRUL CİLANBOL
13165 AYTEN OFLAZ
13166 NACİ ÖZKAN
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13167 OĞUZ UĞUR OLÇA
13168 HİLMİ TAŞKIRAN
13172 HÜSEYİN SERTAÇ SAYHAN
13174 ALİ MÜFİT GÜRTUNA
13176 ALİ CİVAN YÜCEL
13178 NUMAN GÜZEY
13181 HÜSEYİN ÖZYURT
13182 VEYSEL DİVANOĞLU
13183 CESUR KILINÇ
13184 METİN İŞSEVER
13185 HÜSEYİN LEVENT PELEN
13186 AHMET MUTLU
13187 MEHMET ÖZER
13188 ZEKERİYA ŞERBETÇİOĞLU
13191 TANER OĞUZGİRAY
13195 MUSTAFA YAĞMUR
13196 NAİL EKİCİ
13200 HAYAT SALİHOĞLU
13202 HÜLYA CEMİLE DOĞUERİ
13203 ÖMER FARUK ALHAS
13204 EŞREF USLU
13209 FİLİZ YILDIRIM
13211 AHMET HİLMİ SANAL
13214 BÜLENT NURİ ARAL
13216 ŞENER BÜYÜKYAHŞİ
13223 UMUT MİHMANDARLI
13224 FATOŞ İLKEL ŞAHİN
13226 CUMHUR CENGİZ ÖZTÜRK
13227 ERGÜN KARADAYI
13228 KÖKSAL KOCAOĞLU
13231 MEHMET DEYNEK
13232 MEHMET HALUK ÜNDEŞ
13236 HANİFE BENGÜL BİLDİK
13237 FERHAN KOLTUKOĞLU
13239 HÜLYA SALTIK
13241 ENGİN DEMİR
13243 SÜHENDAN Ç. OĞUZGİRAY
13244 MAHMUT KARABIYIK
13246 HIDIR YILDIRIM
13248 MUZAFFER KURNAZ
13250 RAMAZAN SARIGÜL
13251 REMZİ ÇETİNKAYA
13252 VACİT ERGUN NECİOĞLU
13256 MUSTAFA ŞEREF KISACIK
13257 GÜLDEN ÜNVER
13258 ERDEM ESAT EVİN
13260 SEDAT KONURCA
13262 MAHMUT ESKİTAŞCİOĞLU
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13263 MAHMUT TAŞÇI
13264 VİLDAN BAKBAK
13266 AZİZ GENÇSOY
13267 SABRİ TURHAN
13271 MELTEM YASEMİN ÖNEY
13273 BERAT REYHAN GANGAL
13274 MEHMET SALİH ARICAN
13275 HAMZA AKBULUT
13278 HANİFİ ALTAŞ
13280 SADİ ALGÜLENER
13281 MEHMET KENAN TEKDAĞ
13282 OSMAN FERİT URAK
13294 EROL GÜRLER
13295 MURAT SEMİH BOLCA
13297 AYHAN KÜSER
13298 SELAMİ UZUN
13299 MUHARREM ÇÖPÜR
13303 MÜRSEL ARACI
13305 SALİHAN ALGÜLENER
13306 YUSUF ÇETİN
13307 SEVAL CAN
13310 ŞENİZ TELLİOĞLU
13312 FATMA AKKAYA
13320 TURGUT AKTAŞ
13321 NAZIM ÖZEN
13324 EGEMEN GÜRSEL ANKARALI
13325 KUDRET KORKMAZ
13327 CENGİZ ERDOĞAN
13328 HÜSEYİN TURAN
13329 FERİDUN KONUK
13330 ARİF HİKMET BAŞOĞLU
13332 İSMET GÜNEY
13335 CÜNEYT TORAMAN
13337 ALİGÜL ÖZCAN
13339 OSMAN FİKRET TÜMEN
13344 HASAN KOÇARSLAN
13345 ŞABAN İSTANBULLU
13346 GÜLDAL AKŞİT
13347 GÜLÇİN ONAT
13350 HASAN ÖZAY
13355 GÜL ÖMÜR
13358 HASAN HÜRMAN
13359 EMİN CEM KAHYAOĞLU
13360 HALİL DOĞAN
13361 NURETTİN ÇELİK
13362 MEHMET S.ANTEPOĞLU
13365 LEYLA KARACA
13369 MELİH TÜZÜN
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13370 TEVRAT TEKİN
13373 TURGAY AYKANAT
13377 HAYATİ KARADAYI
13385 ARİFE ALGAN
13388 SELAHATTİN GÖNEN
13389 FEVZİ YAZIR
13391 ÖZNUR DEMİR
13393 FAİK TANLIK
13399 NEVİN YURTMAN
13400 ALİ ÇANAK
13404 AYŞE SEVİN ÖZAYDIN
13410 EMİN CANACANKATAN
13412 İRFAN BOYDAK
13413 MÜMİN TÜLİN SARGUT
13416 NACİYE BELGİN TÜREK
13417 ALİ RIZA KANDEMİR
13419 ABDULKERİM YEŞİLKAYA
13421 HACI HÜSEYİN TOPRAK
13423 ZAFER BİNGÜLER
13424 TURGUT GEDİK
13428 GÜLTEN ERKUNT
13431 CAFER BEKTAŞ
13432 İNCİGÜL YAĞCI
13433 ENVER BULUT
13435 AYŞE NUR TÜTÜNCÜ
13436 GÜZİN NALBANTOĞLU
13437 HASAN ÖLÇER
13438 KEMAL KERİNÇSİZ
13440 İLHAMİ AYAZ
13444 ULVİ MERCANGÖZ
13446 MÜBERRA EREN
13447 ALİ FUAT OKAN
13448 HAVVA İNCİ KALKANDELEN
13449 TUNCEL ALAÇAYIR
13450 CEVRİYE AYDIN
13452 EMİNE ÇEKMEZ
13457 SÜLEYMAN KÜRŞAT BAYTAZ
13459 METİN ALTINGÜZEL
13461 NURPERİ SANCAK
13463 ZEYNEL ÖZTÜRK
13465 BERRİN AYATA
13467 İLYAS ARAS
13470 ŞÜKRAN TEZEL
13471 ZEKİ GENÇ
13472 ATTİLA KARAHAN
13477 SEMA AKBAY
13482 İBRAHİM AYDIN
13483 MEHMET HELVACI
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13485 SABAHATTİN S. BERKUK

13486 NAİLE MUTLU

13490 HÜRRİYET AZAK

13499 RUHİ KARACA

13510 METİN SÖZEN

13515 MUALLA ÖZYAPRAK

13516 KORAY ÇELEBİ

13527 MURAT RUBEN

13570 LEVENT AKBABA

13678 MURAT GÜVERCİNCİ

13879 MAHMUT KÜÇÜK

13936 AYŞE SERPİL PEKER

14128 AHMET HAMDİ AYAZ

14212 MEHMET PARLAK

14768 BAHTİYAR BAYSAN

15382 AFET OCAKLI

15816 GÜLTEN SÖZEN

16673 TÜLİN GÜVEN

16973 VURAL ÇEBİ

17479 İSMET BÜLENT ULAŞAN

17499 SEDEF SELMA KUŞTUTAN

17573 AYŞE İLHAN KARA

17960 MÜRSEL ASLAN

19382 TEVFİK ADNAN GÜR

19882 RİFAT USLU

20048 UĞUR KARABÖCÜ

22823 ÖZDEN ÖZHAN

23276 SERAB BİLGİN

32474 FÜSUN YILDIZ

34161 ERTUĞRUL VARLIK

36854 ZERRİN EYMİRLİOĞLU

38252 BERRİN ÖZKASAPOĞLU

39384 CENK YARAR

39884 ORHAN YILDIRIM

41607 YILDIZ KÖKER YENEN

46971 GÜNSELİ ŞAHİN

47095 YUNUS EGEMENOĞLU

53906 EMİNE MİNE DİKMEN

57431 UĞUR KAYNAR

57816 GÜLER TÜZÜN

60384 NEJAT YAĞLIKÇI
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MESLEKTE 30 YILINI 
DOLDURAN AVUKATLAR 

114852 TÜMAY CUMHUR ERGEN

15342 AHMET GÜLER

15395 SÜLEYMAN POLAT

15403 ALİ NEVZAT TURGUT

15411 DOĞAN BAKİ ÖZGÜLER

15430 İRFAN YILDIZ

15434 GÖNÜL MANGA

15440 CANEV UYSAL

15441 AHMET AKTAŞ

15446 HÜLYA GÜLBAHAR

15461 ALİ BULUT

15465 ABDULLAH BULADI

15468 DURŞEN SOYSAL

15471 AYNUR MORDENİZ

15472 NURCAN AKAR

15473 İLKER ONAY

15474 OKAN BEYGO

15476 ZEYNEP AYDIN

15480 AYŞE BANU KOÇ

15481 ÖMER GÖKHAN OVAT

15485 ASUMAN ÖKTEM

15486 FİLİZ SOYSAL

15487 ŞERİFE ÇELİK DALMIŞ

15494 AYŞE SERPİL BALCI

15495 NİLGÜN GENÇ

15500 VİLDANE ELGİN

15502 EMİNE CEYLAN

15504 MEHMET ÜNAL

15505 FİGEN ÇETİNER

15506 SEVGİ ÇAKAR

15507 AYŞE NESRİN K. HASDİKER

15509 HASAN ARSLAN

15510 İHSAN ABDULAZİZOĞLU

15512 PERİHAN SEVİM

15515 SEYİT NUSRET ÖZTÜRK

15517 VECDİ MURAT HATİPOĞLU

15518 SAKİNE KAPLAN

15519 HASAN ÇETİN

15520 FERDA AYBEK

15521 MERAL ONAT

15522 ÜMİT ŞAHİN

15524 SEMRA KARAYOL GÖKÇEN

15525 ALİ SUAT GÜZELOĞLU

15526 SALAHATTİN AYYILDIZ

15527 MUZAFFER KİŞMİROĞLU

15528 SEVAL UÇARLAR

15531 AYHAN ULUŞAHİN

15532 MAHMUT ÖZÇELİK

15534 ARİF HİKMET AYDIN

15535 ALAATTİN ARSLAN
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15623 TANER AŞICIOĞLU

15624 NURSEMA EKİNCİ

15625 LEMAN TÜRKMENOĞLU

15626 ZEHRA Y. HARMANTEPE

15627 FAZIL KERİM ATAMER

15628 TÜRKER KAYA

15629 MUSTAFA TEKİN

15630 MURAT KUTLU SEZEN

15632 LÜTFİ TOPRAÇ

15634 ZEKİYE AKAY

15636 AHMET ERGİN

15637 SEZEN GÖNENÇ OKCAN

15608 SUAT NARİN

15610 TURAN COŞAR

15612 MUSTAFA ADNAN MEHEL

15613 TAYFUN ÖZER

15614 TURGAY DEMİRCİ

15615 HARİKA KUNDAKÇI

15616 MUAMMER SAKALLI

15617 MEHMET OCAK

15618 HASAN ZAFER BAKSU

15619 YAŞAR ÜMİT KARACA

15620 ÖZCAN ÖZMEN

15622 NECDET DOĞAN

15536 NURAY KARAKİYA

15538 MUHİTTİN Ş.SAATCIOĞLU

15539 MESUT SEVİM

15540 MUSTAFA A. ERDOĞMUŞ

15544 HÜSEYİN GÜZELSOYLU

15547 SAADET ELDEM

15549 AYLA BİLGİÇ OKTAR

15551 SEYHAN TUGAY

15552 REMZİ AKSU

15553 FİLİZ TUZGUN

15555 MUSTAFA KARADOĞAN

15556 ECE ERTEM BENHASON

15557 ESİN ÜNLÜAT KURDOĞLU

15559 ÖMER DEMİR

15560 YUSUF MUZAFFER YAYALAR

15562 MELTEM KIZILKAYA

15563 UMUR YAŞAR

15565 ZEHRA DOLAPÇIOĞLU

15566 MEHMET ERYILMAZ

15567 İSMAİL DEMİR

15569 NAZİME ARZU SAVUN

15570 HASAN ŞAHİN

15571 GÜLŞEN DENİZHAN

15572 ERSİN TAHİR YILMAZ

15574 HALE BEDRİYE SARI

15575 CANDAN YASA

15576 NURAY FİLİZ

15577 HÜSEYİN BASKIN

15578 OKTAY ÖNAL

15580 TONGUÇ ASLAN

15581 BÜLENT SÜREN

15584 REFİKA FİLİZ TOPKAYA

15585 TANJU ÖZCAN

15586 ELDEBRAN Ç.ÇAKAN

15588 RABİYE MARANGOZ

15589 KEVSER MEHEL

15591 MERAL YILDIRIM

15596 GÜVEN ERDOĞAN

15597 EYYUP SABRİ GÜRSOY

15598 SELMA DEMİR

15599 MEHMET CAN İLKİN

15601 NEJAT CAN POLATCAN

15603 AHMET BURAK BASKAN

15604 ZEYNEP ÖNDER

15605 BİRSEN BAĞÇECİ

15607 ERGİN TOKBAYLAR
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15638 ÖMER KAVILI

15645 SİBEL UNANER

15646 MURAT ERDOĞAN

15648 UĞUR ÇAPKIN

15649 KUBİLAY GENÇER

15650 ORHAN SİNGİNAY

15651 BEYHAN AKBAŞ

15652 ERGÜN SAVAŞ

15653 HATİCE ŞULE ERGEN

15654 DİLEK SALT

15655 NEVZAT ATASOY

15656 HASAN ÇATAL

15659 MUAMMER AKMAN

15660 DEMET KETENCİOĞLU

15663 NURETTİN YAŞAR

15667 FETHİYE YALÇIN

15668 DOĞAN SELİMOĞLU

15669 BERRİN ÖZEŞ

15670 RECEP YILMAZ YAZICIOĞLU

15671 HÜLYA ŞAHİN

15672 AYNUR ÖZTUNA

15674 AYSU ÖZGÜNAY AKKAYA

15676 SEDAT VEFA BOSTAN

15677 ATİYE B. AHİ OKÇUOĞLU

15678 OSMAN GÜRCAN ÇELİKKOL

15680 YASİN ŞAMLI

15681 SERDAR ÖZDEMİR

15682 SEVİLAY ÖZDİL

15683 MAHMUT NEDİM DAĞDELEN

15685 RIZA PEHLEVİ ŞAT

15686 GÜLSER YAZICIOĞLU

15687 ERTUĞRUL H.KARAPINAR

15688 FATMA ZEHRA ALTUNİÇ

15690 EMİR HÜSEYİN ACAR

15691 İBRAHİM ÇABUK

15693 BÜLENT PİŞKİN

15694 FERDA KOCAAĞA AYSAL

15698 MUHAMMED NUR

15701 GÜLER ALIŞIK

15702 DAVİT MUNGULDAR

15703 KAMİL TEKİN SÜREK

15704 ERKIS ÇALIKOĞLU

15705 OSMAN ADAŞ

15706 HÜSNÜ ÖZÇETİN

15707 ZİHNİ LEVENT DURAK

15708 ZEHRANUR DİLEK TANMAN

15709 OKTAY TOPKAYA

15710 ŞEMSİ BANU UZUN

15713 MEHMET YILDIZ

15714 ALİ KEMAL SAYIN

15715 İSMAİL POLAT

15716 KEMAL TEMEL

15718 NURCAN İPEK

15719 FARUK DÖNMEZ

15720 CEMALETTİN ÇIRAKMAN

15721 RAHMİ ARSLAN

15722 AYDAN SERT

15723 ASLAN KAYAYURT

15725 MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN

15726 FERDİL GÖÇMEN

15727 MUSTAFA A. ÖZYİRMİDOKUZ

15728 HANDAN YOKUŞ

15729 HALİL ÇINAR

15730 TÜLAY SAVAŞ

15732 HASAN DANIŞMAN

15733 SALİH DÖĞÜCÜ

15735 EMİNE ÜMRAN KURGAN

15736 İBRAHİM TAŞKIN

15739 TARIK KURNAZ

15740 MUAMMER KÜÇÜK

15742 ZEYİD ASLAN

15745 HÜSEYİN KARABULUT

15746 HASAN PİLAVCI

15748 HÜSEYİN ÖZCAN

15749 HÜLYA AKAR

15752 EMEL ATAKTÜRK SEVİMLİ

15756 ÜLKÜ DOĞAN

15757 HALİT BALCI

15760 YASEMİN SARICI

15761 NİLÜFER ERSÖZLÜ

15763 HÜSEYİN HIZAL

15764 HALİL İBRAHİM DURMUŞ

15765 FÜSUN YARKIN

15766 MENDUH NASUHOĞLU

15767 AHMET TÜFEKÇİ

15768 HACI BİLAL KIRILMAZ

15770 HALİT İYİGÜN

15771 MEHMET ŞENTÜRK

15773 BORA EBUSSUUTOĞLU

15774 AHMET FERDİ ÇARDAKLI

15775 FATMA ATANUR

15777 CAFER TEKİR
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15778 ŞENOL KAZAK

15781 AHMET TURAN ÖKSÜZOĞLU

15783 SEMA SAVAŞAL

15785 CELAL TOPUZ

15786 GÖKHAN YAZICI

15787 REŞİT FUAT RAHVANCI

15789 AHMET ŞİMŞEK

15790 AYDIN AYHAN

15792 AFİTAP SEZA KORALTAN

15793 AYSEL ANILMIŞ

15795 MÜŞERREF NAZAN ÖZDEN

15796 ÖMER BOLDAĞ

15797 ÖZLEM ALİMAN

15798 GÜLBİN D.YILDIRIM

15799 ESEN ÇETİN

15802 AYSEL SİRKECİ

15803 SELMA TOPÇU

15804 İLYAS HARMANDALI

15805 YUSUF KORUN

15807 ŞENGÜL TOKSUN

15808 MUSTAFA YAĞMUR

15809 SEMİH MUTLU

15810 MERAL ÖZDEMİRLİ GÜNDAY

15811 NECDET BUDAK

15817 TEMEL ÇETİN KÖKDEMİR

15818 RÜSTEM ÖZİL

15819 ŞİNASİ FINDIKOĞLU

15821 KUTLUAY KALEM

15824 KURTULUŞ YILDIRIM

15825 NEVRUZ GÖKMEN

15839 TAYFUN KARALİ

15840 AYŞE ÜMİT ÇANDARLIOĞLU

15841 İHSAN YEMİŞÇİ

15842 MUSTAFA YAPRAK

15843 BEYTULLAH DUYMAZ

15844 SABRİ ÇALIŞKAN

15846 KENAN AŞIK

15847 PERİHAN NALBANT

15848 SELÇUK G. ŞENDURAN

15850 İHSAN UÇARGİL

15851 NURİ GÜVEN

15852 ATIF BİLDİRİCİ

15855 GÜLDEREN ERTAŞ

15856 DİLEK DOĞU

15857 OKAN GÖKAY EMGENGİL

15858 HASAN TATAR

15859 KAMİL ÖZBASAN

15860 FAHRİYE ÖZTÜRK

15861 ŞENİZ MÜFTÜOĞLU

15865 HÜSEYİN ŞENAY

15866 AHMET GÖKÇEK

15867 ESRA TACETTİN

15868 PETEK BABALIK

15869 DİLEK POLAT

15870 SERPİL DEVELİER

15874 NEVİN KORKMAZ

15875 SERPİL BALKANLI

15876 TURAN KURTULUŞ

15877 HATİCE MUKADDES CEBECİ

15878 OKTAY ADIGÜZEL

15879 EMİNE ŞENGÜL OTLATICI

15880 ALİ YILMAZ

15881 MELDA DÖNMEZ

15882 AYŞE CELEPCİOĞLU İRİYARI

15883 YUSUF KUVVET

15884 OSMAN ŞENCAN

15885 HANDAN YILMAZ

15886 DİLAVİZ IŞIK

15888 BEDİA TÜLİN EMRE

15889 YALÇIN KARADENİZ

15890 MESRURE ŞAFAK BATUR

15891 MUSTAFA KEMAL DÖNMEZ

15894 SERDAR BAĞCI

15895 ÜMİT BİLGİÇ

15896 METİN BÖLÜKBAŞI

15897 FEYYAZ CEM GÖZAÇAN

15898 MAHİR KOCABAŞ

15899 HASAN SARI

15900 MÜMTAZ ÇAĞLAR

15901 TUNCAY GÖKÇE

15902 NEDİM SOYSEVER

15905 HASAN ATİLA BÜYÜKMURAT

15906 ÖZLEM URFALIOĞLU

15907 İSMET POLATCAN

15913 İSMAİL ALPERTUNGA

15914 HÜLYA TALU

15916 MURAT BAŞMAN

15917 MEHMET AKMAN

15918 SEMRA YASAL

15919 ŞEYMA DÖĞÜCÜ

15921 MUSTAFA TERZİ

15924 SERPİL IŞIKCI
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15925 AYHAN SEZEGEN

15926 NEJLA GÖNÜL DEMİRTEPE

15927 MUSTAFA ÖZTİMUR

15928 ÖMER BAŞ

15929 İLHAN YILMAZ

15932 HASAN KAMİL YARIÇ

15938 BENGÜ SİNANOĞLU

15940 ABDULLAH ÖZBEY

15941 YALÇIN KESGİN

15942 HALİT ŞEHİRLİOĞLU

15946 AYŞEGÜL KOCATÜRK

15951 NURAY EKŞİ

15952 ŞEREF DEDE

15953 AHMET IŞIK

15954 YUDA BARUH

15955 VEYSEL ÖZER

15956 FEDLİ KOÇ

15957 TURAN KARADAĞ

15958 COŞKUN KOÇAKÇIGİL

15961 MUSTAFA YENER

15963 BAHRİ YAĞCI

15964 TANJU YILMAZ

15967 SEDAT KIZILASLAN

15969 YILDIZ İMREK

15972 SERVETTİN ŞAHİN

15973 ERGÜN ÇALIŞKAN

15974 AYHAN ÖGEN

15975 AKIN KANBİR

15976 BİRSEN BAŞ TOPALOĞLU

15977 HAYRİ GÜNAY NUHOĞLU

15978 MUSTAFA YILDIRIM

15979 BİROL ÖZCAN

15982 SERHAN ARIKANOĞLU

15991 AYDIN AYANOĞLU

15992 AHMET SELMAN ER

15993 ÇİĞDEM DAYAN

15995 YAHYA TEKİN ESATOĞLU

15997 MEHMET YALÇIN KILIÇOĞLU

15998 GÜRSEL DEVRİM İYİM

15999 ERDAL GÖKMEN

16000 HAYDAR AYAN

16001 EMİNE CÜNEYDA COŞKUN

16003 MUHARREM BARLAS ÖZKAN

16004 ÜLKÜ ALTINOK

16005 GÜLŞEN AKIN

16009 ABDULLAH İ.UYGUNBAŞ

16013 MEHMET CELAL SAVAŞ

16014 ORHAN ERDEMLİ

16015 YÜKSEL GEÇİM

16016 HÜSEYİN CEM TUNÇBİLEK

16017 TÜRKAN ÖZDEMİR

16019 ALİŞAN ULAŞ

16020 FARUK KARATAŞ

16021 HAVA KARADAŞ

16022 MEHMET F. MEHMETOĞLU

16023 MEHMET ARSLANARGIN

16024 RAMAZAN ÖZTÜRK

16026 ERDOĞAN BARBAROS

16027 SERKAN SAÇAN

16029 AFET ERDOĞAN TOKTAŞ

16031 DEFNE ÖZYİĞİT

16032 TANER SEVİM

16033 SELMA ÇALIŞKAN

16035 ERGÜL YÜKSELEN ÖZGÜR

16036 İSMET ESRA BERKER UMUT

16037 ADİL ORHAN ÖNCÜL

16038 AKİF BEYDİLİ

16039 NECLA ŞAHANOĞLU

16040 SEVİNÇ ERAYDIN

16041 NEJAT TARHAN

16042 ORHAN TURAL

16043 MEHMET CİHAN

16044 ALİ ÇAĞLAR

16045 MUHİTTİN KAYGUSUZ

16046 DOĞAN KILIÇ

16047 RECEP ALİ KÜÇÜKÇOLAK

16049 RAMAZAN EDEMEN

16052 ERGÜN ÖZER

16053 TÜMAY SÖKEN ECEVİT

16054 HALİME TURAN

16057 ZAHİDE KADIOĞLU

16058 ÜMİT ÖNDEŞ

16059 YAVUZ SELİM TERZİOĞLU

16060 MEHMET ANIT

16061 ZİŞAN BAYKAN

16062 HANDAN ERSOY

16064 HANDAN İLAGA

16065 HASAN BASRİ ŞEN

16066 ÜNAL DOĞRUL

16068 BAHRİ SERT

16069 SAMİ CEVHER

16072 REYHAN TEKCAN İNANICI
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16073 SELMA GÜLYAZ

16074 SATILMIŞ ŞAHİN

16075 YUNUS DAĞLI

16076 DİĞDEM PORTAKAL

16078 SÜHA SALAN

16079 BESİME NİLGÜN SARI

16080 HÜSEYİN DÖNMEZ

16081 AHMET UYSAL

16084 CEMAL KÖKSAL

16085 SİBEL BAYSAL

16089 ŞEREF TURGUT

16091 HÜSEYİN ASLAN

16094 DERYA İSKENDEROĞLU

16095 MUSTAFA MADENÜS

16096 MURAT EYÜPOĞLU

16097 ESEN ERTEK

16098 FUAT AYHAN DOĞAN

16099 KADİR AKYILDIZ

16106 KAMİL YILDIRIM YÜCEL

16107 MEHMET ABA

16113 MEHMET YILMAZER

16114 YASEMİN GÖK

16115 SONGÜL ÇEVİK

16116 SELAMİ YAĞCI

16117 SİBEL PEHLİVAN

16118 GÜRSAN ATAR

16119 NAZAN M.D. URĞANCI

16120 HALİT YALÇINKAYA

16122 HALUK NAMİ NOMER

16123 DİLEK TOKYAY

16125 SİNAN TAHAN

16126 HÜSNİYE HAFIZOĞLU

16128 KERİM UZUNER

16129 DÜNDAR POLAT

16130 MEHMET Ş.MOSTUROĞLU

16132 KEMAL İMAMOĞLU

16133 ALİ İHSAN EYÜPOĞLU

16134 İBRAHİM SALİHOĞLU

16136 TÜLAY KUMBAROĞLU

16137 SEVGİ ÖZTÜRK SALİHOĞLU

16138 SEVİLAY KURU

16139 ŞENOL GÜRŞAN

16140 AYŞE ALTINÖZ

16143 CEYHUN BARLAS

16144 TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

16145 AYŞEGÜL ÖZCAN

16146 ORHAN YILMAZ

16147 BETRETTİN İSKENDER

16149 MUSTAFA KEMAL KOSOVA

16150 NERMİN KARATAŞ

16152 GÜLAY KOYUNCU

16153 SEDAT ÖZYURT

16157 AYTEN TUNALI

16159 ŞÜKRİYE ŞUŞOĞLU

16160 MUHİTTİN KÖYLÜOĞLU

16161 NERRİN DEMİRKAN

16164 SİBEL EKİCİ

16165 CANAN ÖZKESKİN

16166 HALİL YARCAN

16167 HAYDAR SONKAYA

16170 ARİF YALÇIN

16171 ALİ DURMAZ

16175 FATİH MEHMET UÇAR

16176 BAYRAM ALTUNYURT

16177 SERHAT SAÇAN

16179 MERT-ER KARAGÜLLE

16181 ERDOĞAN ÇETİN

16182 NİYAZİ DEMİRBOĞA

16185 NABİ ERDOĞAN

16186 SAFİYE VARDARLI

16189 ŞERİF HİKMET ALTUNKALEM

16192 ÖMER DOĞAN

16194 OSMAN KIDIK

16195 DUYGU ŞAFAK

16199 NECATİ ÖZDEMİR

16200 YÜCEL TIRPAN

16201 NACİ ARTIIŞIK

16202 ALİ KARA

16204 KİSAİ DİNÇER

16206 MÜGE ÖNER

16209 AŞKIN DEĞER

16214 HÜSEYİN ÖZBEK

16216 YASEMİN ŞİRİN

16217 İSMAİL TİYAR

16223 ŞENGÜL ALEMDAR GÜRSOY

16224 ABİDİN SUNGUR

16225 GÜLAY ZORLU TANEL

16227 ABDULMETİN URAÇİN

16229 BEKİR ULUĞ

16232 AYŞE EŞLİK

16233 ABDURRAHMAN YILDIRIM

16234 MEHMET AKINCI
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16235 NURETTİN KOLAÇ

16237 SEMRA AKYALÇIN

16238 NURTEN KARADOĞAN

16239 NİLÜFER ORTADAĞ

16242 MUSTAFA YILMAZ

16243 MURAT CEMAL DAYIOĞLU

16246 MEVLÜT UYSAL

16247 MEVLÜT ERMİŞ

16253 AZİZ BOZDEMİR

16255 EYYUP KARAGÜLLE

16261 YUSUF SBATMANOĞLU

16263 HAYRİYE ARZU KARSLIOĞLU

16265 SEVİL SEVEN ÇAKIR

16266 ESMA ACAR

16268 NURAY SAĞLAM

16269 NURGÜL ÇIRALI

16285 VASFİ KARAKAŞ

16300 YASEMİN ERDİKLİ

16304 VEDAT GÜLSOY

16590 SUZAN ŞAHİN

16708 CAN CANBAZER

16734 KADRİYE BURNAK

16872 HAKAN KURBETCİ

16889 MEHMET AKCİL

16913 FAHRİ ŞAHİN

16923 HAVVA BEKTAŞ

17137 ÇİĞDEM ÖZTUNALI

17216 RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR

17389 DURMUŞ ERHAN ARPAÇ

17390 TURAN ALİ YILMAZ

17412 HALİL YEDİBELA

17523 BİLGEN YILMAZ

17554 ÖMER DURAK

17606 ALİ NEVZAT ARIKOĞLU

17699 ŞÜKRÜYE ÜREY

17955 AYŞEGÜL KAYA

18066 HALİME Ç. M. ÖZTUNCER

18088 DİLEK ÇELİKKOL

18710 AYŞENUR DEMİRKALE

19455 AYLA YILDIZ

19792 MELÜL KESKİN

20104 FATMA E.DAMGACIOĞLU

20190 SULTAN BARIŞKANER

20446 BİLAL ÖZKAN

20509 AZİZE ŞENCAN

21269 LEYLA MENGÜÇ

21278 ALİ GÜNGÖR

21886 GÜZİN SÖKMEN

22040 MEHMET ŞERİF YILMAZ

23111 MERAL AKTAŞ

23251 ÖMER HALİS BOZDOĞAN

24281 TOGAN HAN SAÇAKLIOĞLU

24470 HALUK ULUSAN

25858 MEHMET EMİN ALBAYRAK

25859 HANİFE KARAOĞLU

26916 EMİN EMİR

27435 SENİHA BENAN SOYSAL

27437 KAMİL HALİL AKBAY

28372 FEZA YALÇIN

29404 KEMAL YAVUZ ATAMAN

29646 KADİR BİLİR

29764 AYŞE GÜLAY

30123 AHMET HALUK HOROZOĞLU

30622 TURGAY ÖZDOĞAN

32472 BORAN ÇİÇEKLİ

32801 NURDAN K.ÇALTEKİN

33565 AHMET CEVDET KAYA

34232 BERRİN KAYA

34863 HÜSEYİN ERDEM

34865 SONGÜL TOSYALI

36114 İSMAİL ERSOY

41564 ZEYNEP SUCU

41708 FERUDUN KENAN

41780 FİGEN ALPDEMİR

41945 HİLMİ AKÇİN

45331 AYLA YILDIRIM

45424 NESRİN OĞUZ OKTAR

45901 BEYHAN ÖZEREN

47281 ALİ BÜLENT ÖZDOĞAN

47391 MUSTAFA ÖCALAN

47556 AYHAN AKSÖZEK

50448 HAKAN ALBAŞ

50542 SEVİM ÇALIŞGAN

50854 HATİCE YILMAZ

53432 MELEK PENEZ

53595 MEHMET HAKAN HAKERİ

54085 AYŞE SEVİL EFEOĞLU

56315 HATİCE MELEK KAYA

61160 ÖMER CERRAH



G
Ü

N
C

EL

23

M
A

RT
 N

İA
SN

 2
01

9 
/ 1

51

MESLEKTE 25. YILINI 
DOLDURAN AVUKATLAR 

16633 AHMET NURİ ONAR

18504 ERCAN SELEK

18703 ERKAN MUMCU

18706 İSMAİL DARK

18765 AHMET NAZLI

18782 GÜLSEN ŞAHİN

18783 NECLA UĞURLU

18806 CEMAL AKÇA

18820 AZİZ DİLEK

18828 İLKNUR ADİLLER

18833 HİKMET ÖZLÜ

18836 ENGİN SOYDAN

18846 ERSİN ALAKESE

18847 HÜLYA ÇELLİK

18853 FATOŞ BERNA DİLAN

18860 MEHMET FATİH ÇİFTASLAN

18864 MAKBULE TARKİ

18865 MECİT KAHRAMAN

18866 MAHMUT KOYUNCU

18868 İSMAİL GÖRGEÇ

18870 HALİDE KOCAMAN

18872 LEVENT BERBER

18875 AŞKIM GÜLSEREN DOĞAN

18876 AHMET E.UĞUZBALABAN

18877 CİHAT ÇELİK

18878 ERDAL ECE

18881 AYŞE HÜLYA ÖZPİRİNÇCİ

18888 AYHAN YEŞİLYURT

18889 METE SÜTUNÇ

18891 OSMAN YEDEKÇİ

18892 ABDULLAH DANIŞMAZ

18895 LEVENT ABDULLAH 
YENİGÜN

18897 NACİYE DEMİRALP

18898 ÜNAL GÜLER

18899 CAHİT SULUK

18900 CAHİT SARIKAŞ

18901 HALİL İBRAHİM KOYUNCU

18903 MUSTAFA YALBUZ

18904 DİLEK ÖZDEMİR BAYRAM

18905 ZELİHA ESRA Ö.BAŞTÜRK
18906 KEMALETTİN AYDIN
18907 CELAL KÖKSAL
18909 FİLİZ GÜLER
18910 NURAY ÜNAL
18911 FULYA ÇAĞLA TEPEBAŞI
18913 NALAN KUĞUOĞLU
18914 AYHAN TOKAT
18915 AHMET PAMUK
18921 MEHMET YILMAZ
18922 AHMET YILMAZ
18923 NESİM NEDİM MORHAYİM
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18925 ŞEBNEM IŞIK
18927 DURSUN DEMİR
18930 NURCAN YANARDAĞ
18932 ADNAN ATICI
18937 CELAL BABAYİĞİT
18938 YEŞİM ATİYE UZAN
18942 YALÇIN TURA
18943 YADİGAR GÖNÜLLÜ
18945 ZÜLKÜF KÜÇÜK
18947 ALİ KARAASLAN
18948 TANER ÜRKMEZ
18949 MEHMET TURGUT 
KUTANOĞLU
18952 HÜLYA URAS DOĞAN
18953 MUZAFFER KUTAY
18954 ZEYCAN GÜZELSOY
18956 MEHMET DENİZ YENER
18957 YILMAZ BİLEK
18958 GÜLŞEN AKINCI 
BÜYÜKYILMAZ
18959 YAVUZ BOZTAŞ
18960 MUSTAFA KARAKAŞ
18961 ERTUĞRUL KILINÇ
18962 TURKAY ÖZDEMİR
18963 UĞUR EFİL
18965 MEHMET FAHRİ KAYA
18966 SUAT KOÇYİĞİT
18967 NİLAY KEÇECİ
18970 GÜLDEN CANACANKATAN
18972 BAHAETTİN BAYRAM
18975 ABDULLAH VEDAT CENİK
18976 ÖZGÜR BİLGİÇ
18977 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
18978 FULYA ÖZÇELİK
18979 AYLİN SEVGİ YILDIRIM
18980 HARUN ERDOĞAN
18981 ESEN YEŞİLYURT
18985 SEMRA KALYONCU
18986 SEVİM DAYANIKLI
18988 HAMDİYE ÇAVUŞ
18989 ENDER UĞUR
18990 HÜSEYİN ÖCAL
18991 TÜLAY SÖNMEZIŞIK
18994 İBRAHİM ÖZYİĞİT
18997 HASAN VURAL
19003 ZAFER CEM VARDIR
19006 MAHMUT KOCAMEŞE
19008 NAZİM CAN

19010 AHMET EROL SELÇUK

19012 FATMA NURAY YÜRÜK

19014 ADEM BAŞYİĞİT

19015 ŞAHİN ÇELİK

19016 AYHAN SINMAZ

19017 İSA DÖNER

19019 ERHAN ÖZSOY

19020 HÜSEYİN USTA

19022 DURSEL KATI

19024 SALİH ŞANLI

19025 FAHRETTİN AZMAN

19029 YILDIZ DOĞAN

19030 HASİBE SEVİNÇ BAYGÖL

19032 SEYİTHAN DELİDUMAN

19033 YÜKSEL ILGIN

19034 VELİ ÇELLİK

19036 KAMİLE DOĞAN

19037 NAZAN SELÇUK

19038 BAHAR CESURDURA

19040 MUSTAFA YILMAZ

19041 AYTAÇ KÖKSAL

19043 AYŞE LALE SARIBEYOĞLU
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19045 ATİLLA TANMAN

19049 ASLI MELEK ÖZKAN

19053 KADRİYE ENSARİ

19054 TURAN YÜCEL

19055 YÜCEL DÖŞEMECİ

19056 HASAN VEDAT MUMYAPAN

19059 HAŞİM AK

19060 ZEYNEL ÖZTÜRK

19061 AHMET CAN

19062 NAZMİYE YEŞİLYURT

19064 ALİ TOPCU

19065 HABİBE YILMAZ KAYAR

19067 BURHAN ASLANTAŞ

19068 RECEP DOĞAN

19069 BURCU ÇELTİKLİ

19070 NİYAZİ KARAGÖL

19072 AHMET FIÇICI

19074 ZEKERİYA AYBASTI

19075 SAADET YALÇIN

19076 BEDRİ KORKMAZ

19077 NALAN GÖNÜL BAYKAL

19078 MEDET NUHOĞLU

19079 YASEMİN TAHAN

19080 CEVDET GÜNEŞ

19081 İLHAN BARAN

19083 ÜMMÜHAN PINAR AKYILDIZ

19085 ŞEYDA YILDIRIM

19087 CİHAN TUFAN

19088 HALÜK BAŞTÜRK

19099 NURHAYAT YAYVAN POLAT

19100 FERDA EGEMEN GEZGİN

19101 SEVİM DÖNMEZ

19104 SAİT SAĞLAM

19105 ALİ RIZA DÜNDAR

19106 ELİF ESKİN

19107 DURSUN ATAYILMAZ

19109 ESMA GİZEM DURAL

19110 CANAN BEŞE

19111 FİKRET YILDIRIR

19113 ZÜBEYDE ŞEKER ÇAM

19114 YAVUZ IŞIK

19115 SEHER ÜNLÜ KARATAŞ

19116 AYLA ALDANMAZ

19117 CEMAL KORKMAZ

19118 AYŞE TAYNUR KARAKURT

19119 ŞEMAİL GÜNGÖR ÖZBAY

19120 NERMİN ARZU TURGUT

19121 GÜLŞEN SERT

19122 ALİ EŞKİ

19124 BURHAN POLAT

19125 İNCİ AKARSU

19126 GÖKÇEN TANRIVERDİ

19128 AHMET FERİDUN ÖZTOP

19129 SUNA ÜLGER

19130 TUĞRUL BAYRAK

19131 ERGİN BİLGİN

19132 İLKNUR SARIKAYA

19133 TUNÇ HAKAN ÖZER

19134 ALİ KÜÇÜKALİ

19135 VEFA GÖKHUN İNPINAR

19137 SEDA ÖZARAR

19139 MAHMUT CERAN

19140 FAHRİ BAKAÇ

19141 GÜRKAN ATABAY

19142 HATİCE ÇELİK

19144 YALÇIN ÜNAL

19147 NİHAT MEYDAN

19149 OKAN NİRAN

19150 GÜLAY KÖSEK

19153 MEHMET EVKAYA

19154 NİMET SİM TOLGA

19155 NECLA AKSOY

19156 YUSUF SİRKECİOĞLU

19157 SÜLEYMAN BAYRAM

19158 TÜRKAN KARA

19160 HÜSEYİN DOĞAN SEVİM

19161 ÖZGÜL AVCI

19162 FERDA KAYA ÖZTÜRK

19166 GAYE SÖNMEZ

19170 HAMDİ TOLGA DANIŞMAN

19171 AYNEL AYLİN AKTAŞ

19172 ÖMER KUVAT

19173 EMEL KESKİN

19175 RAMAZAN ÜTÜK

19176 MELTEM KEREY

19177 ÖMER ZEKAİ BAYRAM

19178 HIDIR ÇİÇEK

19179 HATİCE GÜLGÖNÜL

19180 ALİ GALİP ULUPINAR

19182 UFUK TUĞRAN

19183 AHMET TEKİN

19184 KUDRET HAFIZOĞLU

19185 MEHMET FATİH GÜÇLÜ

19186 MUSTAFA KENGİL



G
Ü

N
C

EL

26

M
A

RT
 N

İA
SN

 2
01

9 
/ 1

51

19187 NAMIK ÖVÜNÇ

19188 BİLGE HAN VERAL

19190 RUKİYE KAVRAZ

19192 SULTAN SEMİHA GÖKER

19193 ASUMAN ULUBAŞ

19194 NERVE KORKMAZ

19195 AYDIN MOLLAOĞLU

19196 GÜLBAHAR HATUN

19198 DİLEK EŞREFOĞLU

19200 HACI ALİ YAŞA

19203 HÜSEYİN RAHMİ EKŞİ

19204 GÖNÜL GÜRSOY

19205 AYŞE NUR YÜZBAŞIOĞLU

19206 OSMAN NURİ YOLAL

19207 GAZİ DÖRÜCÜ

19213 FATMA BAKIRCI

19214 HAKAN KUM

19216 ALİ OSMAN ARSLAN

19218 TAYFUN EYİLİK

19219 RECEP ERYILMAZ

19220 MURAT DEMİRCİ

19221 ŞERMİN BODUR

19223 FUNDA ÇELEBİ

19224 ERDOĞAN DURAK

19225 ŞULE YILMAZ

19226 MELTEM KIRICI PEKÇETİN

19227 ESRA NAZİRE ÇALIŞKAN

19228 NECATİ ENİS KINAY

19229 NAZMİYE GÜMÜŞAY

19230 EBRU ELDEM GÖKDERE

19231 NECDET ÖZTÜRK

19233 SALİHA KÜBRA KABAALİ

19235 TANZER DENİZOĞLU

19237 MÜCAHİT YILDIZ

19238 DENİZ BERKHAN

19239 MUSTAFA ŞİNİKÇİ

19240 ÖZCAN GÜNERGÖK

19241 ERENGÜL TOPRAK

19242 MÜKERREM KÜÇÜK

19243 AHMET ÇOBAN

19244 TÜLÜN BAŞ KORAMAZ

19245 MUKADDES TAKMAZ

19247 SEDAT AYDIN

19249 ERİM BENER

19251 FATMA YOLERİ BAYAR

19253 MEHMET ŞÜKRÜ ŞAHİN

19254 ZEKİ ÇALIŞKAN

19256 ORHAN KUZU

19257 ŞEBNEM ÇONGAR

19258 BÜLENT ÖZDEN

19259 MEHMET ASLAN

19260 CEVDET TAŞTAN

19263 FARUK YETİŞKİN

19264 ÜMÜŞ ÖZCAN ÇOŞKUN

19266 ATİYE TASLACIOĞLU SÜSLÜ

19267 BANU KAN

19269 MÜNEVVER TÜLİN DÜNDAR

19271 ŞUAYIP İÇLİ

19272 ARGUN EĞMİR

19273 FETHİ BAŞARANOĞLU

19275 CELALETTİN YÜKSEL

19276 ÖMER SAVAŞ

19277 ZEKİ İNCE

19278 ELİF ATEŞ ÖZPAK

19281 SEDAT ŞANLI

19282 AHMET NAİM TAYLAN

19285 RAGIP ÖZ

19286 AYŞEN ATAR

19288 YAHYA KEMAL BALLI

19289 FİKRİ AKYÜZ

19291 HÜSEYİN TAŞ

19293 MEHMET NUR BALCIOĞLU

19294 MUHARREM ÖZTÜRK

19296 MUSTAFA YİĞİT

19300 GÜLSEVİL GÜNDÜZ

19301 METİN NARİN

19304 AYŞEGÜL SUSUZLU

19305 EBUBEKİR ÖZSOY

19308 AHMET M.KANBUROĞLU

19309 OSMAN KURAY

19310 MÜSLÜM GÜNDOĞDU

19311 AZİZ TURGUT ÜNSALAN

19314 MUSTAFA HAYRİ ÖZTÜRK

19315 NAİME ELİF GÖRGÜLÜ

19316 SAİM ERTAN

19317 ŞENAY ŞİNİKCİ YILMAZLAR

19318 SADIK OSMAN ÖNDER

19319 AHMET METİN YEĞİN

19320 HASAN METE YEGİN

19321 ORHAN AKTAŞ

19322 FEVZİYE HALİDE ÇETİN

19323 ERKAN ERSOY

19324 ÖZLEM MENDERES

19325 TURGAY ÖZCAN
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19326 COŞKUN ÖZAYDIN

19332 FİLİZ USLU

19335 HAŞİM BAYRAKTAR

19336 ATA YAZICIOĞLU

19337 MEHMET REŞAT BOSTAN

19338 ERDAL ALTUNBAŞ

19341 İLHAMİ AKTAŞ

19342 YUSUF BÜYÜKAY

19346 ZERRİN DURALI

19348 TUBA ÇETİN

19349 BERAT GÜLBÜN DOĞAN

19352 RENGİN GÖNENÇ YÜKSEL

19354 SABRİ TUNÇEL

19355 BAYRAM ARSLAN

19356 SELAMİ KURAN

19357 CENK BEKTAŞ

19358 YAŞAR TAŞAR

19359 RIZA ŞEKERCİ

19362 YÜKSEL AFYONOĞLU

19363 MEHMET BERBER

19364 NACİYE ÇİDAM

19365 ÖZDEN KUTLU

19367 LÜTFİ BAL

19368 BAHAR ATASOY

19370 CENGİZ TOPEL ÇELİKOĞLU

19373 NURHAN TÜRKAN

19375 ÖMER ÇİĞİL

19376 ALİ KIZILDAĞ

19378 FİKRET ÖZDEMİR

19380 YEŞİM ŞAHİN

19381 AYNUR KILIÇ

19383 ÇINAR SOYDAN

19387 DİLEK EKDİAL

19388 ÜNSAL UĞRAŞ

19389 GÖKHAN SARAÇ

19390 SEZER KARA

19393 AYTEN SAYDAMOĞLU

19394 ARZU ERASLAN

19395 MURAT ŞEN

19396 NECATİ EBREK

19400 EROL KANGAL

19402 NİLGÜN ÖKTEM

19403 MÜFİDE ŞEKERCİ

19406 ERDOĞAN BİÇER

19407 SANİYE ÜLGEN

19409 ALİ CANPOLAT

19411 SÜLEYMAN İNAL

19412 KEZİBAN DOĞAN

19413 HÜSEYİN BÜLENT SELÇUK

19416 AHMET BUHARİ

19418 HASAN KUTUOĞLU

19419 BORAY KÖKNEL

19420 YAŞAM ÇİÇEK

19421 ESİN DİLER

19422 HÜSEYİN OKSAY

19423 HATİCE UFUK SITKI

19424 RAMAZAN TEKİN

19426 SELÇUK ORHON

19427 GÜLPERİ YÖRÜKER

19428 AYTEKİN GEDİKLİ

19431 YUSUF ZİYA ATAÇ

19432 NAZİFE DİZE

19434 DERYA YILDIRIM

19435 MAHMUT SAVAŞ

19438 SELÇUK UYUĞ

19441 FİSUN MEHLİKA TOCA

19442 ŞENGÜL CEYHAN

19443 MURAT YUSUF AKIN

19444 SERAP NURAL SİVAS

19447 MUSTAFA BOZOVALI

19449 FUNDA ÖZBAŞANDAÇ ALKAN

19450 CANAN PARLAR

19452 CAFER AKBAYRAM

19456 AYSEN GÜNSU TEKER

19460 DURMUŞ SARIKAYA

19463 ECE GÜNER TOPRAK

19465 GÜVEN ÇALIK

19466 LALE MUTLU

19467 METİN KORKMAZ

19468 AHMET ŞENPEKER

19471 ZÜBEYDE KEÇİALAN

19472 BİNNAZ MAHİOĞLU

19473 FİLİZ KOÇAK

19474 İRFAN GÜLER

9475 FAİK DEMİR

19476 ALİ SAİD EKMEKÇİOĞLU

19477 REŞİT ŞİMŞEK

19478 UĞUR AYDIN

19480 HANDE NİL ŞARSEL

19484 FATMA BUKET U.-DALYAN

19485 GÖKHAN ÖZOĞUL

19487 ERDİNÇ CİĞERİM

19488 TEVFİK YURDAL

19490 FADİME KAMA
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19492 GÖNÜL KAYA

19494 HAKAN ŞİMŞEK

19496 ARZU YILDIZ ORĞUN

19499 MUAMMER ALTINTAŞ

19501 SUAT SARI

19502 BURHAN CAHİT AYDOĞAN

19504 ASLIHAN DURMAZ

19505 SELİM ÇAKICI

19506 ZAFER KARSLIOĞLU

19508 NAİLE B.ÇÖL HELLBERG

19510 CENNET GÜL HÜN

19511 ŞEVKİ LÜLECİOĞLU

19512 ADNAN EKİNCİ

19513 DURSUN TÜRK

19514 SELÇUK HORAL

19515 SULTAN KARA

19518 MAHSUM YÜKSEL

19521 SABRİ KILIÇ

19522 HÜSEYİN NOMAN BİLİR

19523 SALİH ÇELİK

19525 VURAL ERGÜL

19526 SAMİ DEMİR

19527 ASYA ÜLKER

19528 ASUMAN BAYINDIR

19530 İDRİS KARA

19531 MEHMET ÖNER İYİGÜNLER

19533 ÖZGE AKGÜN

19535 SERDAR ŞAHİN

19537 TÜLAY PULAT

19539 ŞEREF BARAN

19541 AYŞE TUBA AYKUT AYDINAY

19544 ARZUM GÜNALÇİN

19546 YASEMİN YAŞA

19547 MURAT SEYREK

19548 VOLKAN ZİYA HİDAYETOĞLU

19549 SİNAN ÖZTÜRK

19550 YAHYA NEDİM ERDOĞAN

19552 CİHAT MADRAN

19554 HALİL KOCA

19556 RUKİYE NUR ALA

19557 İSMAİL YILDIZ

19561 METİN TOPCUOĞLU

19564 OGEDAY ÇUHADAR

19565 SÜLEYMAN B.SAVUCU

19566 EREN İNAL

19573 NİL H. ŞİŞMAN

19581 HAYDAR ALİ YILDIZ

36059 ONUR KEREM GÜNEL

36218 ÜNSAL ULUCA

36232 MİNE ÖZKAYT

36371 BELGİN KAYA COŞKUN

36955 HANİFE SENİZ ÖZTÜRK

37452 AYFER ENFİYECİ

38511 NİYAZİ SEVİNÇ

40896 HATÇE ERGÜL

41624 MUHAMMET Y.KULAKSIZ

42483 MELTEM ZAFER

42925 ZUHAL KARASAKAL İMER

44625 EMİNE DEMİRAYLI

45163 NAZLI CANKUŞ

46954 ÖMER KULAKSIZ

47058 METİN YÜKSEL

47744 İBRAHİM HALİL EROĞLU

47831 ALİ KARGI

49837 MEHMET ALİ AKGÜL

50294 ERCAN ARSLAN

53076 EMİNE DOĞAN

57112 SİBEL ERARSLAN

57422 MÜGE KARALOM

57823 ÖNDER EGE

19584 AYŞEN TERKAN

19591 ÖMER YİĞİT AYKAN

19601 AYŞEGÜL ÇEVEN

19702 ATİLLA ŞAHİN

19720 LEVENT YAZICI

19790 MÜCAHİT ERDAL

19818 LÜTFİYE GÖZÜTOK

19924 DERYA ÖZBAKIR

20012 NURDAN KOŞAR

20177 HAKAN KARAGÖZ

20538 AHMET KAYA

20666 HANDAN BAYKUL

20675 ZEYNEP KARAKEÇİLİ

20858 ITIR ÇİFTÇİ

21257 ZEKERİYA YAPICI

21293 SİBEL ENGİN

21763 KEZBAN GÜVEN

21956 ERGÜN YILTIRAK

22129 MUHAMMET TANER AVŞAR

22155 ZEKİ SÖNMEZ

22158 HAKAN TUNCA

22205 NURDAN ÇALIK

22360 OYA ERSOY

22540 ŞÜKRÜ UZUNTAŞ

22860 ŞEHNAZ YALÇINKAYA GÖKER

22897 MUSTAFA HAMARAT

23041 MEHMET ESKİ

23214 SERPİL NACAKLI EROL

24089 MEHMET IŞIK

24321 İBRAHİM ÖZDİL

24325 NİHAN KUMBASAR

24413 İHSAN PAKSOY

24532 METİN GÜNAL

25291 AHMET AKSOY

25554 MEHMET ÖZTUNA

25750 CEMİLE ÖZYOLDAŞ

26617 NURAY VELİOĞLU

26990 MEHMET NURİ AYTEKİN

27188 BERNA ÖZER

27211 İLKNUR COŞKUNER SAVGI

27927 ÖZLEM BERKSUN

28799 FATİME KIRMIZI

31475 VEYSAL KARANİ BİLGİLİ

31520 HALİL UZUN

31604 HASAN ÇATAL

32520 MUSTAFA AKOT

34265 GÖKHAN AYDAR
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İstanbul Barosu Baro Mecli-
si’nin 45. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı, 30 Mart 2019 

Cumartesi günü saat 13.00-18.00 
arasında baromuz merkez bina 
Konferans Salonunda yapıldı.

Baro Meclisi Divan Başkanı  
Av. Füsun Dikmenli, toplantının 
açılışında Genel Kurulu, Türkiye 
Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları, şehitlerimiz 
ve yitirdiğimiz meslektaşlarımız 
için saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’na davet etti.

Açılışta konuşan Dikmenli, gü-
nümüzde hukuk devleti ağır ya-
ralı olduğu için avukatlık mesle-
ğine damgasını vuran kâbus gibi 
sorunlarla boğuşmak zorunda 
kaldıklarını, Avukatlık Yasasın-
dan kaynaklanan hakların kul-
lanılamaz hale geldiğini söyledi. 
Her dönemde olduğu gibi günü-
müzde de savunmayı savunmak 
zorunda kaldıklarını belirten 
Füsun Dikmenli, “Geldiğimiz 
noktada her şeye rağmen hukuk 
devletinin teminatı olarak sade-
ce ve sadece savunmanın temsil-
cisi olan avukatların kaldığını 
söyleyebiliriz. Emperyalist güç 
odaklarından kaynağını alan 
konularla uygulamaya konu-
lan projeler sonucu savunma da 

Baro Meclisi Genel Kurulu Toplandı

avukatlık da ağır tehdit ve baskı 
altındadır” dedi.

Kısıtlı alan uygulamaları, alterna-
tif çözüm yolları, ceza hukukun-
da uzlaşma, hukuk konularında 
zorunlu arabuluculuğun önlene-
mez yükselişinde de asıl hedefin 
özgür ve bağımsız savunma ve 
hukuk devleti olduğunun altını 
çizen Dikmenli, hukuk devletini 
korumak ve yaşatmak için dünya 
görüşü farklılıkları bir yana bıra-
karak, birlik ve beraberlik içinde 
mücadeleye devam edeceklerini 
bildirdi.

Gündemin ikinci maddesine 
göre, İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, geleneksel 
sunumunu gerçekleştirdi. Başkan 
Durakoğlu’nun sunumunun satır 
başları şöyle:

“Baromuzun Genel Kurulunda 
karşı karşıya kaldığımız, meslek-
taşlarımızın kendilerini baro sü-
reçlerinin dışında hissetmemele-
ri için yapılması gerekenleri göz 
ardı etmedik ve önümüzdeki dö-
nem için özen gösterdik. Komis-
yon, kurul ve merkez çalışmala-
rında meslektaşlarımızı bu süreç-
lerin içersine katmak gibi temel 
bir işlevi görev saydık. Aldığımız 
mesaj çerçevesinde yeni örgüt-
lenmelere gittik. Avukat Hakları 
Merkezi’nin yeniden yapılanma-
sı, Gençlik Eğitim Merkezi ve 
bunların alt yapıları belirleyici 
siyaset olmaya devam edecek”.

“Kasım ayı içersinde 1100 mes-
lektaşımıza ruhsat verdik. Bu va-
him gelişme hukuk fakültelerinin 
sayısının 88’e ulaşmasıyla 83.500 
hukuk fakültesi öğrencisinin ol-
duğunu, Türkiye’de 122 bin avu-
katın bulunduğunu düşünürse-
niz, bu ülkede avukat sayısının 
200 bine dayanacağı gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. Bu konunun va-
hametinin ortaya çıkması üzeri-
ne Türkiye Barolar Birliği, baro-
lar ve konunun taraflarınca ortak 
çalışmalar sürdürülüyor. Çözü-
mün ‘yeterlilik sınavı’ üzerinde 
yoğunlaştığını biliyoruz”.
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“Görüşmeler yapma, bir kanal 
açma, erk sahiplerine müzakere 
etme imkânına uzunu süreden 
sonra ilk defa kavuştuğumuz 
bir dönem yaşadık. Bu hepimizi 
kuşkuya sevk eden bir noktayı da 
ifade ediyor. Uzun süreden sonra 
ilk kez bir Adalet Bakanı İstanbul 
Barosunu ziyaret etti”.

“Genel Kuruldan hemen sonra 
Adalet Bakanlığı Yargı Reformu 
Stratejisi Taslağının hazırlanma 
aşamasında 20 baroyu işin içine 
kattı. Bu konudaki şüphelerimi 
hep yanımda götürdüm. Ayak-
larım burada bedenim oradaydı. 
Böyle bir bıkkınlık içindeydim. 
Ben bu süreçte siyasal iktidarın 
uzun süredir sergilediği tutumun 
bir yargı sabıkası ifade ettiğini 
bilen bir anlayış içersinde, özel-
likle de bu anlayışla müzakere 
etmenin gerektiğine inanarak bir 
görevi yerine getirmeye çalışı-
yorum. Ama bu erk sahipleriyle 
müzakere etmeyi ortadan kal-
dıran bir konumu bize verme-
melidir diye gittik. Bütün yargı 
bileşenlerinin bulunduğu ve tüm 
sorunların dile getirildiği bir 
toplantı gerçekleştirdik. İstanbul 
Barosu dâhil 7 baro başkanının 
katıldığı Hukuk Politikaları top-
lantısı yapıldı. Erk sahipleriyle 

beli bir düzen içinde toplantılar 
yapıyoruz ama bu toplantılarda 
hangi sonuçlara varılacağı konu-
sunda çok da belli olmayan bir 
aşamadayız. Çünkü ülkede tek 
adam rejimi var, aldığınız karar-
lar ve belirlediğiniz yöntemleri 
adam, meydanlarda bütün hukuk 
politikalarını tek cümle içersinde 
mahvedebiliyor”.

Durakoğlu, 20 avukatın adil 
yargılanmayı savundukları için 
yargılandığı 37. Ağır Ceza Mah-
kemesinin son oturumlarında 
bizzat yaşadığı, tanık olduğu, hu-
kuku, adaleti katleden gelişmele-
ri anlattı. Bu yaşananları herkes 

için bir tehdit olarak gördüğünü 
belirten Durakoğlu vicdanın ça-
lışmadığı bir yargı döneminin 
yaşandığını bildirdi.

İstanbul Barosu Türkiye Bar-
lar Birliği Delegasyonunca TBB 
Başkanının bazı tasarruflarının 
‘eksen kayması’ olarak nitelenen 
davranışları hakkında bilgi ve-
ren Durakoğlu, 20 Ocak Tehli-
kedeki Avukatlar Gününe, daha 
yoğun bir katılım beklentilerinin 
gerçekleşmediğini belirtti. Du-
rakoğlu konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: “Tehlikedeki Avukat-
lar Gününe en çok sahip çıkması 
gereken avukatların üstelik de ey-
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lemsizliğin egemen olduğu dönem 
içersinde zorla müzakerelerle ka-
bul ettirilmiş bir İstiklal Caddesi 
yürüyüşünün son derece görkemli 
olabileceği beklentisinin hepimiz 
açısından çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Geldiğimiz nokta-
da sorunlarımıza sahip çıkma ka-
rarlılığımız devam ediyor. Bizim 
başka hiçbir silahımız yok. Bizim 
silahımız mücadeledir, hep birlik-
te mücadele edeceğiz ve saygınlığı-
mızı da oradan kazanacağız”.

Başkan Durakoğlu’nun sunu-
mundan sonra gündemin üçün-
cü maddesi gereği Baro Meclisi 
Başkanlık Divanının seçimine 
geçildi. Verilen önergelerinin 
uzun tartışmalarından sonra oy-
lamaya geçildi. Tek tek yapılan 

oylama sonucunda Baro Meclisi 
Divan Başkanlığına Av. Füsun 
Dikmenli, Başkan Vekilliklerine 
Av. Günay Samur ve Av. Onur 
İste, üyeliklere de Av. Zeynep 
Uçar Yakar ve Av. Mehmet Bay-
raktar oy çokluğuyla seçildi.

Gündemin dördüncü maddesine 
göre meslek sorunlarının görü-
şülmesine geçildi. Av. Çiğdem 
Koç, Mersinde cezaevinde dört 
avukatın rehin alınması olayını 
dile getirdi ve adliyelerde, ceza 
evindeki avukatların sorunları-
nı ele alacak her gruptan bir ki-
şiyle oluşturulacak komisyonlar 
kurulmasını önerdi. Av. Figen 
Erbek, Baro Meclisinin aktif ça-
lıştırılamadığına işaret etti.

Av. Fikret İlkiz, Yargı Reformu 
Strateji Belgesinin öncekilerden 
farklı olmayacağını, Cumhur-
başkanlığı örgütlenme şemasına 
göre bir takım kurullar kuruldu-
ğunu, bunların hukuk politikası 

üretemeyeceklerini belirtti ve 24 
Ocak Tehlikedeki Avukatlar Gü-
nünü anımsatarak “İstanbul Ba-
rosu olmasaydı Türkiye’de avukat-
ların tehlike altında olduklarını 
kimse bilmeyecekti” dedi.

Av. Yankı Büyüksezer, Baro 
Meclisini daha aktif hale getir-
mek, bir takım önerilerde bu-
lunmak için Meclis’de çalışmak 
istediğini bildirdi. Av. Adalet Yıl-
maz, kamu avukatlarının sorun-
larını dile getirdi. Av. Erdost Bal-
cı, arabuluculuk uygulamalarını 
eleştirdi ve arabuluculuğa karşı 
olduğunu söyledi. Küçükçekme-
ce Bölge Temsilcisi Av. Zekiye 
Çekmen, başından geçen olayları 
anlattı ve kamu görevlisine haka-
retten yargılandığını söyledi. Av. 
Bülent Hattatoğlu, arabuluculuk 
uygulamalarını eleştirdi, gizli ta-
nık faciasına dikkat çekti ve ceza 
hukukunun yüz yüzelik ilkesinin 
ihlal edildiğini bildirdi. Av. Ok-
tay Akmaner de Baro Meclisi’nin 
daha aktif hale getirilmesini iste-
di.

Konuşmaların tamamlanma-
sından sonra Başkan Av. Füsun 
Dikmenli oturumu kapattı.
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İstanbul Barosu Dış İlişki-
ler Merkezince düzenlenen 
‘Mukayeseli Hukukta Dava 
Şartı Arabuluculuk’ konulu 

panel, 29 Mart 2019 Cuma günü 
saat 14.00’da baromuz merkez 
bina konferans salonunda yapıldı. 

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkanı Av. Ayşegül Tansen, 
mukayeseli hukukta arabuluculuk 
faaliyetinin eşitler arasında uygu-
lanması yönünde bulunduğunu 
belirterek, bu düşünceyi bozan 
alanların uygulamanın dışında 
bırakılması gerektiğini ve arabu-
luculuğun isteğe bağlı olması ge-
rektiğini söyledi. 

Arabuluculuk uygulamalarının 
bütün dünyada tartışıldığını, ül-
kemizdeki arabuluculuk alanları-
nı da irdelemek gerektiğini belir-
ten Tansen, “Bugünkü panelimiz-
de konunun uzmanları bu alanları 
irdeleyecek. Buna ek olarak arabu-
luculuk faaliyetinin bizzat avukat 
eliyle yürütüldüğü İtalya örneğini 
seçtik. Özellikle ülkemizde başta 
aile hukuku olmak üzere iş huku-
ku ve ticaret hukuku alanlarında 
tereddütler bulunmaktadır” dedi. 

Açılışta konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
yargı yükünün çok yüksek oldu-

ğu iddiasıyla hükümet tarafından 
2011yılında alternatif bir yargı 
sistemi olarak Arabuluculuk Ka-
nun Tasarısını kamuoyunun gün-
demine taşındığını, İstanbul Ba-
rosu olarak avukatlık mesleği açı-
sından tasarı üzerinde çok yoğun 
bir çalışma yaptıklarını söyledi. 
Durakoğlu,” Çok net bir tespiti-
miz vardı, adalet için tesis edile-
bilecek başka kaynakların adaleti 
etkileyen bir sonuç doğurduğu 
gerçeği hepimiz tarafından kabul 
edilen bir husustu. 2011 yılının 
konjonktürü itibariyle o zamanlar 
zorunluluktan hiç söz edilmediği 
halde arabuluculuğun mafyasal 
ve cemaatsel yapılanmaları ne öl-
çüde etkileyebileceği konusundaki 
kuşkularımızı da açık bir biçimde 
ortaya sermiştik. Arabuluculuğun 
avukatlar dışındaki bazı meslek-
lerce de daha başarılı bir şekilde 
yürütüldüğü iddiaları mevcuttu. 
Bu tasarıyla ilgili olarak bir otelde 
düzenlenen uluslararası toplantıyı 
etkilemek ve tasarıya tepkimizi be-
lirtmek amacıyla söz konusu otel-
de KIRMIZI KART eylemi düzen-
lemiştik” dedi

Tasarının Mecliste kanunlaştığını, 
ancak sadece İstanbul Barosunun 
güçlü tepkisi sonucu arabulucu-
ların yüzde 99’u avukatlardan 

olmak üzere hukukçulardan olu-
şacağının kesinleştiğini belirten 
Durakoğlu, başlangıçta arabu-
luculuğun ihtiyari bir kurum ol-
duğunu, 2015 yılında İş Yassında 
yapılan değişiklikle iş uyuşmaz-
lıklarında arabuluculuğun zorun-
lu hale getirilmesiyle ortaya bam-
başka bir tablo çıktığını bildirdi. 
İş Yasasında zorunlu arabulucu-
luğun tartışıldığı günlerde halen 
görevde olan TOBB Başkanının 
bunun ideolojik bir tercih sebebi 
olarak getirildiğine ilişkin talihsiz 
demeciyle niyetin belli olduğunu 
vurgulayan Mehmet Durakoğ-
lu, “Böylece arabuluculuk eşitler 
arasında müzakere olmaktan çı-
karıldı. İşçi alımı ve çıkarılması 
konusunda büyük şirketler, daha 
önceden arabuluculuk şirketleriyle 
anlaşmak suretiyle vahim sonuçla-
ra kapı açıldı. 2011 yılında arabu-
luculuğa ilişkin ortaya koyduğu-
muz gerekçelerin ve duyduğumuz 
endişelerin halklığı böylece ortaya 
çıktı” dedi. 

Durakoğlu, geçenlerde Baromuzu 
ziyaret eden Adalet Bakanının, 
arabuluculuğun aile hukukunda 
da zorunlu olacağı ifadesini ‘kay-
gı verici’ bulduğunu, bu konunun 
iyi irdelenmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

Açılış konuşmalarından sonra pa-
nel oturumlarına geçildi. İlk otu-
rumu Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nadi Günal yönetti. 

Bu oturumda konuşan Lecce Ba-
rosu Başkanı Roberta Altavilla, 
Arabuluculuk konusuyla 2010 
yılında tanıştıklarını, İtalya’da 
zorunlu arabuluculuğun bir süre 
uygulandığını, bir takım sorunlar 

Mukayeseli Hukukta Dava Şartı 
Arabuluculuk
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yaşanması üzerine konunun Ana-
yasa Mahkemesine taşındığını ve 
mahkemenin anayasaya aykırılık-
tan iptal kararı verdiğini anlattı. 

İptalden sonra anayasaya uygun 
olarak arabuluculuk konusunun 
yeniden yasalaştırıldığını belirten 
Altaviilla, “O süreç içersinde avu-
katlar sorun yaşadılar. Yaptıkları 
mücadeleler ve o mücadelelerin 
geldiği boyut arabuluculuk konu-
sunda bilinmesi gereken bir boyut-
tur” dedi. İtalya’da aile hukukun-
da zorunlu arabuluculuk uygula-
ması yapılmadığının altını çizen 
Altavilla, Arabuluculuk eğitimin-
den geçenlere belirli aralıklarla 
yenileme eğitimleri verildiğini, 
avukatların meslek kurallarına 
göre hareket ettiklerini, İtalya’da 
arabuluculuğun kamu organı ola-
rak görüldüğünü bildirdi. Rober-
ta Altavilla, “Arabuluculuk İtal-
ya’da 10 yıldır uygulanıyor. Ancak 
arabuluculuk pek ilgi görmüyor. 
Uyuşmazlıkların çözümünde daha 
çok devlet yargısı mahkemeler ter-
cih ediliyor. Arabuluculukta uz-
laşma sağlanamazsa mahkemeye 
gidiliyor” dedi. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü Arabuluculuk 
Daire Başkanı Hâkim Umut İl-
han Durmuşoğlu, dairenin ara-
buluculuk çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Aile hukukunda ara-
buluculukla ilgili hiçbir çalışma 

bulunmadığını belirten Dur-
muşoğlu, eğer böyle bir çalışma 
olursa kendisinin Adalet Bakanlı-
ğı bürokratlığından ayrılıp kürsü-
ye döneceğini bildirdi. Bakanlıkta 
aile hukuku konusunda sadece 
eğitim seminerleri yapıldığını be-
lirten Durmuşoğlu, “Arabulucu-
luğa avukatların dışında başka bir 
mesleğin ya da grubun dâhil olma-
sı kırmızıçizgimizdir’ dedi. 

İkinci oturumu Dış İlişkiler Mer-
kezi Başkan yardımcısı Av. Berna 
Özer yönetti. Bu oturumda ko-
nuşan Galatasaray Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Anlam 
Altay, arabuluculuğun Alman 
hukukundaki yerine ilişkin bilgi 
verdi. Alman arabuluculuk ka-
nununun esasları üzerinde de 
duran Altay, Alman hukukunda 
tahkimle arabuluculuğun benzer 
usullerle yürütüldüğünü, temel 
özelliklerin bağımsızlık, tarafsız-
lık ve uzmanlık olduğunu bildir-
di. Almanya’da arabuluculuğun 
zorunlu değil isteğe bağlı oldu-
ğunu hatırlatan Anlam Altay, bu 
alanda çeşitli kurumların oluştu-
rulduğunu sözlerine ekledi. 

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Komisyonu Baş-
kanı Av. Hasan Erdem, iş huku-

kunda dava sayısının çok olduğu-
nu, mahkemelerin uzun zaman 
aldıklarını, bu nedenle alternatif 
çözüm yollarına başvurmanın zo-
runlu hale geldiğini söyledi.  Ta-
raflar eşitse arabuluculuğa başvu-
rulabileceğini eşit değilse güçsüze 
vekil gerektiğini belirten Erdem, 
arabuluculuğun isteğe bağlı ol-
ması gerektiğini savundu. Arabu-
luculuğa başvuru yolları üzerinde 
de duran Hasan Erdem, yargıla-
mada işçinin korunması ilkesi, 
işçi yerine yorum ilkesi ve mutlak 
ve nispi emredicilik kurallarının 
göz ardı edilmemesi gerektiğini 
bildirdi.

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu, baronun 
arabuluculuk yasa tasarısına karşı 
2011 yılındaki Kırmızı Kart eyle-
mi gerekçelerine bugün de katıl-
dığını söyledi. Aile hukukunda 
arabuluculuğun olamayacağını 
belirten ve bunun nedenleri üze-
rinde örnekler vererek anlatan 
Moroğlu, İstanbul Sözleşmesine 
karşı yürütülen aleyhte kampan-
yaların amacının, aile hukukuna 
arabulucuyu sokmanın alt yapısı-
nı oluşturmak olduğunu bildirdi. 
Toplumsal açıdan bakıldığında da 
arabulucuya ihtiyaç bulunmadı-
ğının görüldüğünü kaydeden Na-
zan Moroğlu, “Güçlüyle güçsüzün 
masaya oturtulmasını adil bulmu-
yoruz” dedi.

Panelde oturum sonlarında soru 
cevap bölümü uygulandı. Daha 
sonra konuşmacılara birer Teşek-
kür Belgesi verildi.
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Aile Hukukunda Güncel Sorunlar

8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Gününü kutlama programı 
çerçevesinde İstanbul Barosu 

Kadın Hakları Merkezinin düzen-
lediği ‘Aile Hukukunda Güncel So-
runlar’ konulu panel, 09 Mart 2019 
Cumartesi günü saat 13.30’da ba-
romuz merkez bina konferans sa-
lonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Kadın 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Şük-
ran Eroğlu, toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin ülkemizde ne yazık ki henüz 
sağlanamadığını, kadın cinayetleri 
devam ettiğini, buna karşı mücade-
lenin ise sürdürüldüğünü söyledi. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlü-
ğünce 2018 yılında düzenlenen 
‘Türkiye’de Kadın’ raporunda yer 
alan bilgileri çok düşündürücü 
bulduğunu belirten Eroğlu, raporda 
yer alan bazı bilgileri şöyle sıraladı: 

“2016 yılında TÜİK istatistik veri-
lerine göre toplam nüfus 79 milyon 
814 bin, bu nüfusun %49,8’i kadın-
lar diğer kısmı erkekler. 

6 yaş ve üstü nüfus içerisinde oku-
ma yazma bilmeyen her 10 kişiden 
8’i kadın. Akademik alana bakıldığı 
zaman %44,52 kadın, üniversiteler-
de yönetim kademelerine baktığı-
mız zaman oran %8,62’ye düşüyor. 

Genelde kadın istihdamı %28,9’lar-
da, erkek istihdamı %65’lerin üze-
rinde.  

Siyaset alanına baktığımız zaman; 
son olarak 24 Haziran seçimlerinde 
parlamentodaki kadın milletveki-
li sayısı 104, temsil olarak %17,45 
olarak gerçekleşmiş. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminde kabinede iki kadın bakan 
var, Bakan Yardımcılarının da sa-
dece 4 tanesi kadın. 

2014 yılında ülke genelindeki bir 
araştırmada eşi veya eski eşi tara-
fından cinsel şiddete maruz bırakı-
lan kadınların oranı %36. 2018’de 
440 kadın öldürüldü, 317 kadın da 
cinsel tecavüze uğradı”. 

Şükran Eroğlu, Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz-
leşmesi’nde ‘Taraf Devletler, kadın-
ların ve erkeklerin tüm ekonomik, 
sosyal, kültürel, medeni ve siyasi 
haklardan eşit olarak faydalanma-
sını temin etmekle yükümlüdürler’ 
demesine rağmen, bu tabloya bakıl-
dığında taahhüt edilmesine rağmen 
kadınların bu haklardan eşit olarak 
faydalanamadıklarını bildirdi. 

Eroğlu, “Görüldüğü gibi tablo iç 
karartıcı ama bizim içimiz karar-
mayacak. Çünkü biz yıllardır kadın 
hakları ve kadın mücadelesinde hak-
larımızın peşindeyiz. Bu mücadele-
miz eşit oluncaya kadar da devam 
edecek” dedi. 

Paneli İstanbul Barosu Baykan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu 
yönetti. 

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği 
Başkanı Av. Süreyya Turan ‘Yok-
sulluk Nafakası’ konulu biri sunum 
gerçekleştirdi. Turan sunumunda, 
yoksulluk nafakasını düzenleyen 
Medeni Kanunun 175. Madde-
si üzerinde değerlendirmelerde 
bulundu. Turan, konuya ilişkin 
Yargıtay 2 ve 3. Hukuk Dairesinin 
kararlarından örnekler verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk 
Dairesi Hâkimi Emin Erol da su-
numunda ‘aile Hukukuna İlişkin 
Davalarda Zorunlu Arabulucu-
luk’ konulu bir sunum gerçekleş-
tirdi. Boşanma davalarının kamu 
düzeni ile ilgili dava olmadığının 
altını çizen Erol, aile hukukunun 
arabuluculuğa elverişli bir alan ol-
madığını bildirdi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümü uygulan-
dı. Panel sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi sunuldu. 
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Aile, Kadın ve Hukuk

İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezince düzenlenmesi 
planlanan eğitim seminerleri-
nin ilki 25 Mart 2019 Pazartesi 

günü saat 16.00’da baromuz merkez 
bina konferans salonunda yapıldı. 

SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av. 
Elif Görgülü, açılışta yaptığı ko-
nuşmada, Staj Eğitimi Merkezince 
her ay eğitim semineri düzenlemeyi 
planladıklarını, ilk seminerin bu-
gün gerçekleştirileceğini ve Mart 
ayının Medeni Kanunumuzun ka-
bulünün 93. Yılı nedeniyle konuya 
dikkat çekmek amacıyla seminer 
konusunu ‘Aile, Kadın ve Hukuk’ 
olarak belirlediklerini söyledi. 

Atatürk devrimi içersinde çağdaş 
yaşam koşullarını düzenleyen ve 
biri hukuk devrimi olarak nite-
lendirilen Medeni Kanunumuzun 
kadın haklarının güvencesi oldu-
ğunun altını çizen Görgülü, çok 
hukuklu düzenden hukuk birliği 
düzenine geçilmesinin en önemli 
temel taşı olduğunu, ileriki tarih-
lerde kanunda önemli değişiklikler 
yapıldığını vurguladı. 

Oturumu, SEM Yürütme Kurulu 
Başkanı Av. Elif Görgülü yönetti. 

Seminerde konuşan İstanbul Ba-
rosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan 
Moroğlu, 1926 ve 2002 tarihli Me-
deni Kanunda yer alan mal rejim-
lerini anlattı. 1926 tarihli Medeni 
Kanunumuzda yasal mal rejiminin 
mal ayrılığına dayandığını, seçim-

lik mal rejiminin ise mal ortaklığı 
ve mal birliğine dayandığını be-
lirten Moroğlu, Medeni Kanunda 
‘katkı payı alacağı’ konusunda bir 
düzenleme bulunmadığını, kanun-
da olmayan bir hükmün Yargıtay’ca 
onaylandığını, bu durumda kadı-
nın bir geliri olduğunu kanıtlamak 
zorunda kaldığını, bunun da mağ-
duriyet yarattığını bildirdi.

2002 tarihli Medeni Kanunda ya-
sal mal rejiminin edinilmiş mallara 
katılım olduğunu belirten Moroğ-
lu, seçimlik mal rejiminin ise, mal 
ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve 
mal ortaklığı olduğunu kaydetti. 

Nazan Moroğlu, boşanma kesin-
leştikten sonra eşlerin Aile Mah-
kemesine ‘mal rejiminin tasfiyesi’ 
davasını açabileceklerini belirtti. 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dr. Öğretim Üyesi, SEM Yü-
rütme Kurulu Üyesi Ahmet Ayar, 
yasal mal rejimini kadın hakları 
açısından değerlendirdi. 2002 yılın-
da Medeni Kanunda yapılan deği-
şiklikler hakkında bilgi veren Ayar, 
edinilmiş mal rejiminin kapsamı-
na değindi ve yasal bir mal rejimi 
olarak kabul edilmesiyle getirilen 
yenilikler üzerinde durdu. 

Ahmet Ayar, konuşmasında, yasal 
mal rejimine hâkim olan ilkeler, 
kadın hakları ve uygulama açısın-
dan getirilebilecek eleştiriler, anlaş-
mayla boşanmalarda mal rejiminin 

tasfiyesi ve mal rejiminde zaman 
aşımı konularını ele alarak irdeledi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dr. Öğretim Üyesi Hami-
de Bağçeci (Tacir) anayasal hak-
lar kapsamında kadının soyadını 
kullanma hakkı üzerinde durdu. 
Medeni Kanunun 187. Maddesi-
ne göre, evlilikte kadının kocası-
nın soyadını alacağı hükmünün 
bulunduğunu belirten Bağçeci, bu-
nunla birlikte evlendirme memuru 
ya da nüfus idaresine başvurarak 
kocasının soyadının önüne kendi 
soyadını kullanabileceğini bildirdi. 

Boşanan kadınların soyadı düzelt-
mesi konusunda yapması gereken 
işlemleri anlatan Bağçeci, kadının 
soyadı konusu ile ilgili karşılaştır-
malı hukuktaki benzerlikler ve ay-
kırılıklar konusuna değindi. Hami-
de Bağçeci, kadının soyadı ile ilgili 
AİHM, AYM, Yargıtay gibi yüksek 
mahkeme kararlarından örnekler 
sundu. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne geçildi. 
Seminer sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi verildi. 
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Son günlerde Aile Hukuku 
alanındaki uyuşmazlıklarda 
zorunlu arabuluculuk ko-
nusu gündeme getirilmek-

tedir. Önce iş hukukundan doğan 
uyuşmazlıklarda, daha sonra ticari 
davalarda zorunlu arabuluculuk 
sistemi getirilmiştir.  Şimdi de Aile 
Hukukundan doğan davalarda zo-
runlu arabuluculuk getirilmeye ça-
lışılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık 
çözüm yolları, devletin görevi olan 
yargısal sistemin yerine geçirilmeye 
çalışılmaktadır. 

İstanbul Sözleşmesi’nin 48/1. Mad-
desi “Taraf devletler, Sözleşme kap-
samındaki şiddet eylemlerinde ara-
buluculuk ve uzlaştırma da dahil, 
zorunlu alternatif uyuşmazlık çö-
züm süreçlerini yasaklamak üzere, 
gerekli hukuki veya diğer önlemleri 
alacaklardır” demek suretiyle, şid-
det içeren uyuşmazlıklarda zorunlu 
alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 
yasağını getirmiştir.

Arabuluculuk Kanunu’nun 1/2. 
Maddesinde; “Şu kadar ki, aile içi 
şiddet iddiasını içeren uyuşmazlık-
lar arabuluculuğa elverişli değildir“ 
denilmek suretiyle aile içi şiddet 
içeren olaylarda arabuluculuğun 
mümkün olmadığı açık ve net 
hüküm altına alınmıştır.

Aile hukuku kaynaklı davalarda 
bilhassa Boşanma  davalarının 
neredeyse tümünde psikolojik, 
sözel, ekonomik, cinsel, sosyal, fi-
ziksel şiddet vardır. Hal böyleyken 
yargılama yapılmadan şiddet olup 
olmadığının ayrımının yapılması 
olası değildir. Bu nedenle de aile 
hukuku uyuşmazlıklarında ARA-
BULUCULUK ASLA MÜMKÜN 
DEĞİLDİR.

Bazı çevrelerde sadece mal rejimi-
nin tasfiyesi konusunda zorunlu 
arabuluculuk getirileceği dile geti-
rilmektedir. Mal rejiminin tasfiyesi 
de bir aile hukuku uyuşmazlığıdır. 
Boşanma davasının sonuçlanmış 
olması ne yazık ki şiddet eylem-
lerini sona erdirmemektedir. Her 
yıl artan oranda yüzlerce kadın öl-
dürülüyor ve şiddete uğruyorken, 
kadını arabuluculuk masasına 
oturtmak kadının can güvenliğini 
tehlikeye sokar. 2018 yılında 440 
kadının sadece kadın olmaları ne-
deniyle öldürüldüğü, 317 kadının 
da cinsel şiddete maruz kaldığı ger-
çeği göz önüne alındığında KADI-
NIN NASIL KORUNACAĞI konu-
su son derece önem arz etmektedir. 
Arabulucudan kadının güvenliğini 
temin etmesi beklenemeyeceği gibi 
arabulucunun kendi güvenliğinin 
de tehlikede olduğu tartışmasızdır.

Kaldı ki Avukatlık Kanunu’nun 35 
/A Maddesinde; “Avukatlar dava 
açılmadan veya dava açılmış olup 
da henüz duruşma başlamadan 
önce kendilerine intikal eden iş ve 
davalarda TARAFLARIN KENDİ 
İRADELERİYLE, istem sonucu 
elde edebilecekleri konulara inhi-
sar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle 
birlikte KARŞI TARAFI UZLAŞ-
MAYA DAVET EDEBİLİRLER. 
Karşı taraf bu davete icabet eder 
ve uzlaşma sağlanırsa uzlaşma ko-
nusunu, yerini, tarihini, karşılıklı 
yerine getirmeleri gereken husus-
ları içeren tutanak, avukatlar ile 
müvekkilleri tarafından imza altına 
alınır. Bu tutanaklar İİK’nın 138. 
Maddesi anlamında ilam niteliğin-
dedir” denilmektedir.

Yine HMK’nın 137. Maddesinde; 
“Dilekçelerin karşılıklı verilme-
sinden sonra ön inceleme yapılır. 
Mahkeme ön incelemede; dava 
şartlarını ve ilk itirazları inceler, 
uyuşmazlık konularını tam ola-
rak belirler, hazırlık işlemleri ile 
tarafların delillerini sunmaları ve 
delillerin toplanması için gereken 
işlemleri yapar, tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf edebileceği da-
valarda SULHE teşvik eder ve bu 
hususları tutanağa geçirir” hükmü-
ne yer verilmiştir. Yasa hükmüne 
göre HÂKİMİN DE TARAFLARI 
ANLAŞMAYA TEŞVİK ETME 
YETKİSİ bulunmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemeyle taraf-
ların sulh olma konusunda irade-
leri olduğu sürece  dava açılma-
dan evvel Avukatlık Kanunu 35/A 
maddesine göre  sulh olup ilam 
mahiyetinde belge düzenlenmesi 
imkanı varken aile hukukundan 
doğan davaları da arabuluculuk 
kapsamına sokmak hele hele bunu 
zorunlu yapmak kadının güvenliği-
ni riske sokacak, kadının haklarını 
kullanmasına ve elde etmesine en-
gel teşkil edecektir. 

AİLE HUKUKUNDA ARABU-
LUCULUK DEMEK AİLE İÇİ 
ŞİDDETİN GÖRÜNMEZ OL-
MASI DEMEKTİR.

AİLE HUKUKUNDA ARABU-
CULUK  KADININ ADALETE 
ERİŞİMİNE ENGELDİR.

İSTANBUL BAROSU KADIN 
HAKLARI MERKEZİ

Aile Hukukunda Arabuluculuk Olmaz



37

M
ES

LE
K

İ E
TK

İN
Lİ

K
LE

R
M

A
RT

 N
İS

A
N

 2
01

9 
/ 1

51

Avukatların Vergilendirilmesi 

İstanbul Barosu İdare ve Vergi 
Hukuku Komisyonunca dü-
zenlenen ‘Avukatların Vergi-
lendirilmesi’ konulu panel, 8 

Mart 2019 Cuma günü saat 13.30’da 
baromuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, tam beyanname verme 
döneminde düzenlenen bu toplan-
tıda stopaj ve KDV konusundaki 
gelişmelerle, yıl ortasında uygulan-
ması beklenen e-makbuz sistemi 
hakkındaki beklentileri en yetkili 
ve bilgili ağızlardan öğreneceklerini 
söyledi. 

İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu-
nun geçmişte çok özel çalışmaları 
olduğunu, Komisyonun yaptığı 
özel bir çalışmayla özellikle karşı 
yan vekâlet ücretinden KDV alın-
maması veya dâhil edilmesi olgu-
sunu yeniden değerlendirilmesi 
konusunda bir yargı mücadelesi 
verildiğini belirten Durakoğlu, 
bu mücadelenin belli bir noktaya 
kadar geldiğini bildirdi.

Durakoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Şimdi Ankara’da Maliye 
Bakanlığı ile CMK ve Adli Yardım 
ücretlerinde Katma Değer Vergisi 
ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu 
konuları yeniden değerlendirme 
noktasına geldik. Ama özellikle de 
mesleğimizin özelliğinden kaynak-
lanan bu KDV ve Stopajın doğu-

mu ile ilgili sorun günümüzde son 
derece önemli. Makbuz kestiğimiz 
her zaman avukat olarak tahsilâtı 
tam anlamıyla yapamıyoruz ama 
KDV yükümlülüğü o andan itibaren 
başlıyor. Stopaj farklı bir olguya tabi. 
Bütün bunların ortaya çıkardığı 
sorunların Ankara’ya ulaştırılması 
gibi mecburiyet var”.

İdare ve Vergi Hukuk Komisyonu 
Başkanı Av. Mehmet Kaya, açılış 
konuşmasında panelde ele alına-
cak konular hakkında bilgi verdi 
ve konuşmacıları tanıttı. 

İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu 
Üyesi Prof. Dr. Nihal Saban, panel 
oturumlarını yönetti. 

Nihal Saban, panelistlere söz ver-
meden önce şöyle konuştu: “Ge-
leneksel olarak her yıl avukatların 
vergilendirilmesi konusunda bir top-
lantı yapıyoruz. Tekrarların hayatı-
mızdaki yeri çok önemlidir. Tekrar, 
değiştirir ve farklılaştırır. Aslında 
vergilendirme açısından yapılan bu 
toplantılarda neyi tekrar ediyoruz 
diye baktığımızda; Gelir Vergisini, 
Kurumlar Vergisini, avukatların 
vergilendirilmesini, avukatların 
emeğini hep tekrar ediyoruz. Peki, 
farklılaşan bir şey var mı? Temel 
kavram olarak beyanname verme-
ye baktığımızda, aslında evet, çok 
şey değişti. Avukatların elde ettiği 
gelir değişti, emeği değişti, duruş-
ma saatlerine baktığınızda, günlerce 
süren duruşmalar var. Avukatların 

kendi nitelikleriyle ilgili bir değiş-
me de oldu. Artık hukuk fakültele-
rindeki hukuk eğitimi çok yetersiz. 
Avukatların İyi bir eğitimden sonra 
bir doktora yapmaları, yabancı dil 
bilmeleri gerekiyor. Piyasada bir fark 
yaratmaları gerekiyor. Bu tekrarlar 
ve tekrarların sonucunda bir fark 
yaratarak, temel fark aslında bir iz 
ise, bir iz bırakması için sözü konuş-
macılarımıza bırakıyorum”. 

Panelin ilk oturumunda Beykent 
Üniversitesi Mali Hukuk Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami 
Söyler, İstanbul Vergi Dairesi Baş-
kanlığı Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Müdürü Kadir Önder sunumu 
yaptı. 

Panelin ikinci oturumunda ise 
İdare ve Vergi Hukuku Komisyo-
nu Üyesi Av. Zehra Yılmaz ile Eski 
Hesap Uzmanı-İdare ve Vergi Hu-
kuku Komisyonu Üyesi Av. Hasan 
Tahsin Bayraker bildiri sundu. 

Toplantının oturum sonlarında 
soru/cevap bölümü uygulandı. 
Panelin sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi sunuldu.
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İstanbul Barosu Bilişim Hu-
kuku Komisyonunca düzen-
lenen ‘Avukatlık Mesleğin-

de Teknoloji Kullanımı’ konulu 
sohbet toplantısı, 03 Nisan 2019 
Çarşamba günü saat 14.00’da ba-
romuz merkez bina konferans sa-
lonunda yapıldı.  

Toplantının açılışında konu-
şan İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, teknoloji-
nin hızlı gelişimi sonucu avukat-
lık mesleği açısından ufuk açıcı 
bir döneme girildiğini söyledi. 
Kendisinin bir süredir Staj Eğitim 
Merkezinin dönem açılışlarında 
verilen ilk derslerde nostaljik ola-
rak mesleğe ilk başladığı yıllarda 
daktilo makinesiyle özdeş hale 
geldiğini ve daktilonun mesle-
ği açısından ne anlama geldiğini 
anlattığını belirten Durakodğlu, 
“Önümüzde yapay zekaya ilişkin 
yeni bir ufuk açıldı, geleceğin 
avukatlığının bugün yapılan avu-
katlık olmayacağı konusunda he-
pimiz ittifak halindeyiz” dedi. 

Daktilodan elektrikli daktiloya 
geçiş, ardından gelen bilgisayar 

derken teknolojide yeni yeni ge-
lişmeler yaşanmaya başladığını 
hatırlatan Mehmet Durakoğlu 
şöyle devam etti: “Önümüzde 
başka bir dünya var. Bu dünyada 
avukatlık mesleğinin yeni modeli-
ni bilmek, konuşmak, tartışmak, 
onun gereğini yerine getirmek zo-
rundayız. Kendimizi de buna göre 
yöneltmek ve yönetmek zorunda-
yız. Yeni bir kariyer planlamasına 
bütün avukatların ihtiyacı olduğu-
nu düşünüyorum”. 

Önümüzdeki dönemin avukatları 
gerçek bir hukukçu olamazlarsa 
bu yeni dönemde sanıldığının ak-
sine son derece sıradanlaşacakla-
rını vurgulayan Durakoğlu, yapay 
zekânın dünyada pek çok mesleği 
ortadan kaldıracağını, değiştire-
ceğini ve yeni meslekler üretilece-
ğini, avukatlık mesleğinin de de-
ğişecekler arasında bulunduğunu 
ancak asla ortadan kalkacağına 
inanmadığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasından sonra soh-
bet toplantısının ilk oturumuna 
geçildi. Bu oturumu Av. M. Ufuk 

Tekin yönetti. Av. Emel Derbend 
Üner, Av. Turgut Kazan ve Av. 
Aykut Ergil sohbetin konukları 
olarak sahnede yerlerini aldılar. 
Oturumun ana başlığı:” 50 yıllık 
üstatlar teknolojiyi nasıl kullan-
dılar?”

Mesleğin üç üstadı kendi dönem-
lerindeki teknolojiyle meslekle-
rini nasıl gerçekleştirdiklerini, 
büro ortamındaki çalışmalarını, 
dava dosyalarına nasıl çalıştıkla-
rını, müvekkilleriyle nasıl iletişim 
kurduklarını, dilekçe ve sözleş-
melerini nasıl hazırladıklarını, 
güncel kararlara ve içtihatlara na-
sıl ulaştıkların anlattılar. Üstadlar, 
bu arada daktilo, telefon, teleks, 
faks, telsiz telefon, fotokopi, çağrı 
cihazı, bilgisayar gibi yenilikler-
le karşılaştıklarında duydukları 
heyecanları ve teknolojiye nasıl 
yaklaştıklarını, yaşanan komik 
olayları esprili bir dille anlattılar. 

İkinci oturumu Av. Yankı Bü-
yüksezer yönetti. Bu oturumun 
sohbetçileri Av. Ceylin Beyli, Av. 
Kemal Vuraldoğan ve İstanbul 

Avukatlık Mesleğinde Teknoloji Kullanımı
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Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Mehmet Emre Elçi sahnedeki 
yerlerini aldılar. Oturumun ana 
başlığı:”Bugünkü teknolojiyle 
avukatlık”.

Konuklar, bugünkü teknoloji ile 
avukatlık mesleği üzerine sohbet 
ettiler. Üstatlar, bugünkü durumu 
geçmişle ileri teknoloji dönemi 
arasında bir geçiş dönemi olarak 
nitelendiler. Avukatların bu geçiş 
döneminin sancılarını yaşadıkla-
rını belirttiler. Bugünkü teknolo-
jiye uyum sağlayamayan meslek-
taşlardan bürolarını kapatanlar 
olduğunu hatırlattılar. Avukatlık 
mesleği açısından güncelde kul-
lanılan en önemli teknolojik ye-
niliğin UYAP sistemi olduğunu, 
avukatlarını genelde teknolojiyi 
iyi kullandıklarını hatırlattılar. 
Teknolojinin bazen kolaylıklar 
sağladığı gibi, zorluklarının da 
bulunduğunun altını çizdiler. 
Uluslar arası anlamda teknoloji-
nin nimetlerinden de yararlan-
dıklarını bildirdiler.

Üçüncü oturumu Av. M. Gökhan 
Ahi yönetti. Bu oturumun soh-
bet konukları Prof. Dr. Cem Say, 
Samsun Barosu Üyesi Av. Burhan 
Uyan ve Av. Yasin Beceni sah-
nede yerlerini aldılar. Oturumun 
ana başlığı: “Teknoloji kullanı-
mında avukatların geleceği”.

nu, örneğin akıllı telefon kullanan 
kişinin yapay zekânın kullanıcısı 
olduğunu bildirdiler. Avukatlık 
mesleği, hukuk hizmetleri, hukuk 
devletinin her zaman var olacağı-
nı söyleyen konuşmacılar, bunla-
rın ciddi bir şekilde tartışıldığını, 
ancak mesleğin bugünkü haliyle 
kalmayacağını, hukuk sağlayı-
cıların olacağını ve mesleğin ni-
teliğinin değişeceğini anlattılar. 
Avukat olmayan Hukuk Sağlayı-
cıların mesleğe dâhil olmasından 
çekinmemek gerektiğini vurgula-
yan konuşmacılar, ‘mesleğimiz eli-
mizden alınmıyor, tam tersi mes-
leğimiz daha değerli hale geliyor” 
görüşünü paylaştılar.

Oturum sonlarında konuşmacıla-
ra birer Teşekkür Belgesi sunuldu. 

Yapay zekâ ile ilgili gelişmelerin 
2006 yılından bu yana hızlandı-
ğını belirten konuşmacılar, günü-
müzde bu teknolojinin kullanı-
mının da oldukça yaygın olduğu-
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Başvuru ve Şikâyet Hakkı

İstanbul Barosu Kişisel Verile-
rin Korunması Komisyonun-
ca düzenlenen ‘Başvuru ve 

Şikâyet Hakkı’ konulu panel, 26 
Mart 2019 Salı günü saat 14.00’da 
baromuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı.

Sunumunu Kişisel Verilerin Ko-
runması Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Av. Halime Albayrak ta-
rafından yapılan panele yoğun bir 
ilginin olduğu gözlendi. 

Albayrak, Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanununun, toplumu-
muzda ciddi bir paradigma deği-
şikliğine neden olduğunu belirtti 
ve yaşamımızı ‘kanundan önce 
ve sonrası’ diye nitelendirilebile-
cek radikal bir kanun olduğunu 
söyledi.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
Türkiye’de ilk kez İstanbul Barosu 
bünyesinde Kişisel Verilerin Ko-
runması Komisyonunun kurul-
duğunu bildirdi. Komisyon çalış-

malarında meslektaşlarımızın bu 
alana yoğunlaşacaklarını belirten 
Durakoğlu, KVK Kanununun 
yeni olması nedeniyle meslektaş-
larımızın kamu ile işbirliği yapa-
rak yoruma açık sorunların pay-
daşı olmalarının önemine vurgu 
yaptı.

Meslektaşlarımız açısından önü-
müzdeki sürecin çok önemli bir 
aşamayı ifade ettiğini hatırlatan 
Durakoğlu, “Bu sürece ne denli 
sahip çıkabilirsek, o ölçüde de ka-
zanımlar elde edeceğimiz gerçeği 
önümüzde duruyor. Kamuda da 
olsa özel şirketlerde de olsa bu bil-
gilere olan ihtiyacımızın komisyo-
numuz eliyle sürekli güçlendirilme-
si, mevzuata ilişkin değişikliklerde 
katkı verebilme çabalarımız karşı-
lık bulabilirse bizim için önemli bir 
başarıyı ifade edecektir” dedi. 

Yasada özellikle çağdaş yaşama 
ilişkin Batı Avrupa’daki ölçütle-
rin ortaya konulmuş olmasını 

çok önemli bulduklarını kayde-
den Mehmet Durakoğlu, toplum 
yasanın pek farkında olmasa da, 
özellikle şirketlerin bu alanda yo-
ğun çalışmalar yaptıklarını, süreç 
başarıyla sürdürülebilirse özel-
likle avukatlık mesleği açısından 
ciddi kazanımlar elde edileceğini 
sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Faruk Bilir, İstanbul Baro-
sunda Kişisel Verilerin Korun-
ması Komisyonunun kurulmasını 
çok önemsediğini, bu tutumun 
diğer barolara da örnek olacağını 
umduğunu söyledi. 

Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nununun üç yıldır yürürlükte 
bulunduğunu, Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulunun da iki yıl-
dır çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirten Bilir, şu anda bir uyum 
sürecinin yaşandığını söyledi. Ül-
kemizin böyle bir kanuna sahip 



41

M
ES

LE
K

İ E
TK

İN
Lİ

K
LE

R
M

A
RT

 N
İS

A
N

 2
01

9 
/ 1

51

olmasının önemine değinen Bi-
lir,”Buna paradigma değişikliği de 
diyebilirsiniz, kişiye veriler değerin 
göstergesi de diyebilirsiniz” dedi. 

Kişisel verilerin korunması konu-
sunun batı ülkeleri için de yeni bir 
konu olduğunu belirten Faruk Bi-
lir, Türkiye’nin bu konuda çok da 
geç kaldığını sanmadığını, artık 
bir kanunumuzun bulunduğunu 
ve farkındalık ve bir veri kültürü 
yaratmak için yoğun çalışmak ge-
rektiğini vurguladı. 

Açılış konuşmalarından sonra 
KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk 
Bilir’le katılımcıların söyleşisine 

geçildi. Oturum yöneticiliğini 
Komisyon Danışma Kurulu Üyesi 
Av. Gökhan Ahi’nin yaptığı söy-
leşi, soru/cevap biçiminde uygu-
landı. Prof. Dr. Bilir, hem yöneti-
cinin hem de salondaki katılımcı-
ların sorularını yanıtladı. 

KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil 
Koyuncu, Kurula yapılacak şikâ-
yetlerin yöntemine ilişkin bürok-
ratik usulleri anlattı. 

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin 
Korunması Komisyonu Başkanı 
Av. Hasan Selçuk Turan, veri so-

rumlusuna başvuru yöntemlerini, 
Novartis Veri Gizliliği Müdürü 
Av. Ezgi Feride Bayındır da veri 
sorumlusunda cevaplandırma sü-
recini anlattı. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümü uygu-
landı. Oturum sonlarında konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
sunuldu. 
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İstanbul Barosu Bağlı Çalışan 
Avukatlar Kurulunca dü-
zenlenen ‘Ekonomik krizde 
kadın emeği: Kriz, istihdam 

ve haklarımız’ konulu sohbet 
toplantısı, 7 Mart 2019 Perşembe 
günü saat 20.00’da baromuz mer-
kez bina konferans salonunda ya-
pıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
Bağlı Çalışan Avukatlar Kuru-
lu Üyesi Av. Pelin Pınar Kaya, 8 
Mart’ın anlamı üzerinde durdu ve 
yapılan mücadeleleri özetledi. 

Sohbet toplantısını İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Emine Zeynep Suda yönetti. 

Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu 
Başkanı Av. Özge Demir, krizin 
kadın emeğine yansımaları ve bu 
bağlamda kadın emeğinin karşı-
laştığı zorlukları aktardı.   

Av. Özge Demir, kadının üretime 
katılmasının önünde duran en-
gellerin neden ve sonuçlarını ve-
riler ışığında kapsamlı bir şekilde 
değerlendirdi. Demir, kadının iş-
sizliğinin önünde duran en büyük 
engellerden birinin toplumsal 
cinsiyet rolleri ve bundan kay-
naklı kadının ev işlerini yapmak 
zorunda olması algısı olduğunu 
belirtti.

‘SORUNLAR ÖRGÜTLÜ ÇABA 
İLE AŞILABİLİR’

Araştırma sonuçlarına göre, ça-
lışan kadınlar ile çalışmayan ka-
dınlar arasında, çocuk bakımı ve 

ev işleri yapma süresi bakımın-
dan yalnızca bir saatlik zaman 
farkı olduğuna, erkeklerde ise bu 
sürenin çok daha az saatler olarak 
karşımıza çıktığına değinen De-
mir, kadınların eve “ek gelir” ge-
tirmek üzere çalıştığı gibi bir algı-
nın yerleştiğini ve bundan dolayı 
daha kolay gözden çıkarılabilir 
olduklarını, kayıt dışı çalışmanın 
‘güvencesizliği’ de beraberinde ge-
tirdiğini belirtti. Av. Özge Demir, 
sözlerine “Emeğimizin karşılığını 
alabileceğimize dair umudumuz 
da, bunu başarmak için cesareti-
miz de var. Mücadelemizde umut 
ve cesareti birleştirdiğimiz bir yıl 
olmasını diliyorum” diyerek son 
verdi. 

‘ÇALIŞAN KADINLARIN YA-
RISI KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR’

Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu 
Üyesi Av. Zeynep Gülşen, kadı-
nın sahip olduğu haklardan en 
önemlilerinden birinin çalışma 
hakkı olmasına rağmen, 10 ka-
dından yalnızca 3’ünün çalışa-
bildiğine ve çalışan kadınlarının 
yarısının kayıt dışı çalıştığına 
değindi. Gülşen, işverenlerin ço-
ğunun işyerlerinde kadın işçi ça-
lıştırmasının kadın istihdam ede-
bilmek gibi bir kaygı gütmediğini, 
kadının ucuz işgücü olarak görül-
düğünü ifade etti.

Zeynep Gülşen, kadınların işe alı-
nabilmek için fizik güzelliği aran-
dığını, çalışma hayatlarında ise 
“zor” işler söz konusu olduğunda 
patronları tarafından kadınlıkla-
rının kullanılmasının istenmesi 

gibi durumların yaşandığını ve 
bu gibi durumların yetkili yerle-
re şikâyet edilmesini ya da Bağlı 
Çalışan Avukatlar Kurulu ile ileti-
şime geçmelerini önerdi.

Siyasi iktidarın düzenlemeleri-
nin de kadının çalışma hayatına 
olumsuz etkilerinden örnekler 
veren Gülşen, sermayenin talep-
leri ile gericiliğin zaman zaman 
belirli çelişkiler yaşadığını ve bu 
çelişkilerden zararlı çıkanın daha 
fazla kadın emekçiler olduğu-
nu belirtti. İş Kanunu’nda kadın 
lehineymiş gibi görünen birçok 
düzenlemenin aslında toplum-
sal cinsiyet rolleri ışığında hazır-
landığını, bunlardan birinin de 
150’den fazla kadın işçinin çalıştı-
ğı işyerlerinde kreş açma yüküm-
lülüğü getirilmesine rağmen bu-
rada alt sınır olarak baz alındığını 
ifade etti.

Ev eksenli çalışmanın da kadın 
emekçiler içinde yaygın olduğuna 
değinen avukat Zeynep Gülşen, 
işverenin işyeri sağlamak gibi bir 
yükümlülüğü olmaması ve çok 
düşük ücretlerle üretim yapılma-
sı, kadınların ev bütçesine katkı 
yapmak amacıyla bu çalışma şek-
lini seçmeye daha yatkın olması 
nedeniyle bu üretim şeklinin ter-
cih edildiğini ve geçtiğimiz yıllar-
da bu biçimde çalışan kadınların 
sayısının yüzde 150 arttığını be-
lirtti. Gülşen, kadın emeğinin her 
alanda sömürüldüğünü ve işçi 
kadınların haklarını yalnızca mü-
cadele ederek, mücadeleleri için 
örgütlenerek kazanabileceklerini 
söyleyerek sözlerine son verdi.

Ekonomik Krizde Kadın emeği:
Kriz, İstihdam ve Haklarımız
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e-Spor ve Hukuk

İstanbul Barosu Bilişim Hu-
kuku Komisyonca düzen-
lenen ‘e-Spor ve Hukuk’ ko-
nulu panel, 01 Mart 2019 

Cuma günü sat 13.00’da Baromuz 
Merkez Bina Konferans Salonun-
da yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan Bili-
şim Hukuku Komisyonu Başkanı 
Av. Şebnem Ahi, toplantıda ele 
alınacak konular hakkında bilgi 
verdi. 

e-Spor’un okul öncesinden tutun 
da yetişkinlik döneminin sonu-
na kadar olan kesimi etkisi altına 
almış bir sektör olduğunu belir-
ten Ahi, e-Sporun aynı zamanda 
dünyada da hızla gelişen bir sek-
tör olduğunu vurguladı.

Sektör hızla büyürken oyuncula-
rın, yayıncıların, reklamcıların ve 
hükümetlerin de ilgisini çektiğini, 
bunun yanı sıra hukuki sorunla-
rın da ortaya çıktığını hatırlatan 
Şebnem Ahi, “Biz hukukçular 
olarak bunları sorgularsak ve so-
runları belirlersek, bazı çözüm 
önerileri üretirsek bir katkıda bu-

lunacağımızı düşünüyorum” dedi. 
Ahi, içinde yönetmelikleri, disip-
lin kuralları, cezaları, lisansları, 
oyuncuları, yayıncıları, bunların 
hakları, telif hakları gibi pek çok 
sorunun çözüm beklediğini söz-
lerine ekledi.

İnteraktif biçimde gerçekleştiri-
len toplantının ilk konuşmacısı 
CAS Hakemi & e-Spor Federas-
yonu Hukuk Direktörü Av. Emin 
Özkurt, federasyon yapılanması, 
düzenlemeler, güncel gelişmeler 
ve öneriler konusunu ele aldı. Öz-
kurt, federasyonun (TESFED) ya-
sasının TBMM’inde görüşülerek 
kabul edildikten sonra özerk bir 
federasyon olarak faaliyetlerini 
sürdüreceğini bildirdi. 

Av. Mert Yaşar da, Türkiye e-Spor 
Federasyonu ile ilgili sorunlar 
üzerinde durdu ve bazı eleştiri-
lerde bulundu. TFF’nin e-spor’la 
ilgili bir çalışmasının görülmedi-
ğini belirten Yaşar, bu spor dalını 
özel kuruluşlar ve şirketlerin yö-
nettiğini ve ciddi menfaat çatış-
maların yaşandığını anlattı.

e-Spor Oyuncuları Derneği Genel 
Sekreteri Av. Erdem Mümtaz Ha-
cıpaşaoğlu da e-Sporcu sözleş-
meleri, oyuncu ve takım ilişkileri 

konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Sorunların çözümü için hukuk 
güvenliği ve hukuk bilincini ge-
liştirmek gerektiğine vurgu yapan 
Hacıpaşaoğlu, sistemde denetim, 
hukuk okuryazarlığı, yan haklar 
ve olanaklar, sigorta, iş hukuku, iş 
güvenliği, sözleşmeler gibi sorun-
ların bulunduğunu kaydetti. 

Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Gürkan Özo-
cak, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanunun ve ceza normlarının 
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e-Spor yönünden uygulamaları-
nın ne şekilde olacağına ilişkin bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Supermassive e-Spor Genel Me-
najeri Ulaş Gülkirpik, Türkiye 
e-Spor ekosisteminde hukukçu-
nun konumlanması, ya da ko-
numlanamaması üzerinde durdu. 

Kısa bir aradan sonra toplandı 
devam etti. Eski Profesyonele CS 
Oyuncusu ve Sunucu Özgür Ala-
gül, e-sporcu olmanın özellik-
leri ve profesyonelliğin geçirdiği 
aşamaları anlattı. Alagül ayrıca, 
oyuncu ve takımların e-spordan 
beklentileri üzerinde durdu. 

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Ticaret ve Fikri Mülkiyet 
Dr. Öğretim Üyesi Mete Tevetoğ-
lu, e-spor yayıncılığını telif huku-
ku açısından ele aldı ve bu konu-
da çeşitli analizlerde bulundu. 

E-SPOR NEDİR?
e-Spor online oyunlar üzerine kuru-
lu bir spor dalıdır. Elektronik spor, 
dünyanın dört bir yanından kişilerin 
internet aracılığıyla buluşup oyun oy-
nayabileceği ya da belli zamanlarda 
düzenlenen uluslararası büyük elekt-
ronik spor organizasyonları aracılığıy-
la dünyanın farklı yerlerinden gelen 
insanların buluşup, oyun oynayabile-
cekleri bir spor olarak tanımlanabilir. 
Diğer spor müsabakalarındaki gibi 
e-Spor müsabakalarında da kişiler 
veya takımlar karşı karşıya getirilir 
ve çeşitli yeteneklerinin konuşacağı, 
oyunu izlemesi ve yapması keyifli bir 
ortam oluşturulur. Diğer sporlardaki 
gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba 
ve beceri gerektirir.

E-SPOR NASIL ORTAYA ÇIKTI?
e-Spor’un doğuşu aslında sandığınız-
dan çok daha eskilere dayanmaktadır. 
70’li ve 80’li yıllarda atari salonlarının 
yaygınlaşmasıyla gençlerin birlikte 
oyun oynayıp rekabet ederek sosyal-
leşmesi e-Spor’un kökenini oluştur-
maktadır. Kişisel bilgisayarların evlere 
kadar girmesi, internetin yaygınlaş-
ması ve çeşitli rekabetçi oyunların 
ortaya çıkmasıyla günümüzde e-Spor 
hızla gelişmekte ve yayılmaktadır. 
Günümüzde ulusal ve uluslararası bir-
çok e-Spor turnuvası düzenlenmek-
tedir. Bu turnuvalar oyunculara reka-
bet edecekleri profesyonel bir ortam 
sağlayarak elektronik spor ve sporcu 
kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaş-
masına büyük katkı sağlamıştır. Her 
geçen gün düzenlenen resmi ve özel 
turnuvaların sayısı ve bu turnuvalara 
gösterilen ilgi artmakta, buna bağlı 
olarak da e-Sporcuların bunu profes-
yonel bir meslek olarak icra etmesinin 
önü açılmaktadır. Artık e-Spor turnu-
vaları milyon dolarlara varan ödüllerle 
ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüz-
binlercesinin ise internet üzerinden 
yapılan canlı yayınlarda takip ettiği 
büyük etkinlikler haline dönüşmüş-
tür. E-Spor’un farklı alanlarında fa-
aliyet gösteren ve çeşitli firmalarla 
sponsorların çatısı altında toplanan 
yüzlerce e-Spor kulübü kurulmuş ve 
bu kulüpler tıpkı bir spor kulübü gibi 
düzenli antreman yapmakta, çeşitli lig 
ve turnuvalarda yarışmakta ve gerek-
tiğinde transfer yaparak kadrolarını 
güçlendirmekteler. Ayrıca dünyanın 
çeşitli ülkelerinde e-Sporcular artık 
sporcu olarak sayılarak sporcu lisan-
sı almaya başlamışlardır. Türkiye de 
2014 yılı itibariyle lisans veren ülkeler 
arasına katılmıştır.

Netmarble EMEA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Barış Özistek ise 
global e-spor dünyasını hukuksal 
bakış açısından değerlendirdi. 

Spor ve Spor Hukuku Komisyonu 
Üyesi Av. Sahra Günalp ve espor-
hukuku.net Kuucu Ortağı ve Spor 
ve Spor hukuku Komisyonu Üyesi 
Av. Atakan Karataş da oyun ge-
liştiricilerinin ve e-sporcuların 
hakları ve yükümlülükleri üzerin-
de durdular.

Panel sonunda konuşmacılara bi-
rer Teşekkür Belgesi verildi. 
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İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Kültür ve Spor Kulü-
bü ile İstanbul Barosu Spor ve 
Spor Hukuku Komisyonu’nun 

ortaklaşa düzenlediği 4. Spor Hu-
kuku Sempozyumu, 11 Nisan 2019 
Perşembe günü Prof. Dr. Cemil Bil-
sel Konferans Salonu’nda yapıldı.

Sempozyumun açılışında Kültür 
ve Spor Kulübü Başkanı Nursima 
Tuna, İstanbul Barosu Spor ve Spor 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Cafer Aydın ile Eskrim Federasyo-
nu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı 
kısa birer açılış konuşması gerçek-
leştirdiler.

Sempozyumun birinci oturumunu 
Prof. Dr. Murat Atalı yönetti. Bu 
oturumda “Kamu Denetçiliği Kuru-
mu Kararları ve AİHM Önündeki 
Derdest Davalar Işığında Disiplin 
Kurullarının ve Spor Tahkim Ku-
rullarının Yapılanması” konusu 
ele alındı. Bu oturumda, Hasan 
Gerçeker, katılımcılara Spor Ba-
kanlığı Spor Genel Müdürlüğü 
Tahkim Kurulu’nun yapısına dair 
bilgi verdi.

Sevgi Salar ise “Kamu Denetçiliği 
Kurumu Kararlarında Spor Tahkim 
Kurulları” konu başlıklı konuşma-
sında, öncelikle Kurumun inceleme 
sürecini anlatarak Kamu Denetçi-

liği Kurumu’nun TFF’ ye yönelik 
verdiği somut kararları paylaştı. 

Oturumun son konuşmacısı Doç. 
Dr. Burak Gemalmaz “Türkiye 
Futbol Federasyonu Hukuk Kurul-
larının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 
Meselesi”ni değerlendirdi. 

Sempozyumun ikinci oturumunu 
Prof. Dr. Nuray Ekşi yönetti. İkinci 
oturumda “İnsan Hakları Açısın-
dan Tahkim Sözleşmeleri ve Spor 
Tahkim Mahkemesi (CAS)» konu-
su üzerinde duruldu. 

Prof. Dr. Hatice Kocasakal 
“AİHM’nin Mutu & Pechstein Kara-
rı Işığında Adil Yargılanma Hakkı-
nın Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 
Yargısına Entegrasyonu” hakkında 
yaptığı sunumunda, söz konusu 
karardaki itirazları ve yargılama 
sürecini katılımcılarla paylaştı. 

Dr. Alara Efsun Yazıcıoğlu 
“AİHM’in Mutu & Pechstein Kara-
rı Işığında Tahkim Sözleşmelerinin 
Hukuki Niteliği” başlıklı sunumu-
nun ardından; Dr. Nil Karabağ 
Bulut “Sözleşmesel Uyuşmazlıklar 
İçin Zorunlu Tahkim: Anayasa 
Mahkemesinin 18 Ocak 2018 Tarihli 
İptal Kararının Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulunun İşleyişine Etkileri” ko-
nusunu ele aldı.

Sempozyumun üçüncü ve son otu-
rumunu Doç. Dr. Burak Gemal-
maz yönetti.

Bu oturumda, Av. Dinçer Tomruk 
“6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Dü-
zensizliğin Önlenmesine Dair Ka-
nun Karşısında Taraftarların Du-
rumu” başlıklı sunumunda taraftar 
haklarından, Türkiye’deki taraftar 
hakları mücadelesinden bahsetti. 

Murat Ceyhan “AİHM’in Taraftar-
ların Maç Öncesi Önleyici Gözaltı-
na Alınmasına Yaklaşımı” konulu 
konuşmasında önleyici gözaltı 
konusunda AİHM kararlarının 
zamanla ne şekilde değiştiğini ve 
AİHM’in mevcut yaklaşımını an-
lattı. Oturumun ve sempozyumun 
son konuşmacısı Av. Cafer Aydın 
ise “WADA Adams Protokolü’nün 
Özel Hayata Saygı Hakkına Uy-
gunluğu Meselesi- AİHM’in Fnass 
Kararı Işığında Değerlendirme” 
başlığı altında doping ve dopingle 
mücadele meselesinin insan hakları 
boyutunu değerlendirdi. 

Spor Hukuku Sempozyumu IV



M
ES

LE
K

İ E
TK

İN
Lİ

K
LE

R

46

M
A

RT
 N

İA
SN

 2
01

9 
/ 1

51

Fikri Mülkiyet ve  
Haksız Rekabet İlişkisi 

İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî 
Mülkiyet Hakları Komis-
yonunca düzenlenen ‘Fikri 
Mülkiyet Hukuku Çarşam-

ba Buluşmaları’nın ikincisi, 24 
Nisan 2019 Çarşamba günü saat 
19.00’da Baromuz Merkez Bina 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Çarşamba buluşmalarının bu haf-
taki konusu: “Fikri Mülkiyet ve 
Haksız Rekabet İlişkisi”.

Toplantının oturumunu İstanbul 
Barosu Fikri ve Sınaî Mülkiyet 
Hakları Komisyonu Başkanı Av. 
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Pek-
dinçer yönetti. 

Pekdinçer, oturumu açarken, 
Fikri ve Sınaî Mülkiyet ve Hak-
sız Rekabet Hukuku ilişkisi yani 
Türk Ticaret Kanununun 53 ve 
60. Maddeleri arasındaki bağlantı 
ve uygulamada yaşanan sıkıntıları 
konuğumuz İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. N. Füsun Nomer Er-
tan’ın inceleyeceğini söyledi. Pek-
dinçer, sunumdan sonra soru-ce-
vap bölümünde katılımcıların da 
değerli katkılarıyla bu konuda 
yaşanan haksızlıkların birlikte 
değerlendirilmiş olunacağını, bu 
değerlendirmelerin uygulamaya 
da çok katkısı olacağını düşündü-
ğünü bildirdi. 

Prof. Dr. Füsun Nomer Ertan, 
bugünkü sunumunda Fikri ve 
sınaî mülkiyet haklarının tek tek 
nasıl korunduğu kendi özel çer-
çeveleri içersinde, hangi şartlarda 
korunduğuna değinmeyeceğini, 
bakış açısının haksız rekabet ola-
cağını söyledi. 

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları, 
haksız rekabet söz konusu oldu-
ğunda haksız rekabet hükümleri 
çerçevesinde korunabilir mi, ko-
runamaz mı ve ya hangi şartlarda 
korunabilir konusuna değinmeye 
çalışacağını belirtene Ertan, ko-
nuya haksız rekabet hükümleri 
içersinde yaklaşmaya çalışacağını 
bildirdi.

Haksız rekabetin ne olduğuna 
ilişkin ayrıntılı bilgi veren Fü-
sun Nomer Ertan, hakız rekabet 
hükümlerinin amacının iktisadi 
rekabeti korumak olduğunu ha-
tırlattı. Nomer Ertan,”İktisadi re-
kabeti korumaya yönelik olarak 
da dürüstlük kuralına aykırı dav-
ranış ve uygulamaları engellemek 
gerekmektedir” dedi. 

Haksız rekabetin şartları üzerin-
de duran Ertan, bir uygulamanın 
veya davranışın haksız rekabet 
olabilmesi için ticari ilişkileri ve 
rekabet ortamını etkilemesi ge-
rektiğini anlattı. 

Haksız rekabet hallerinin neler 
olduğuna değinen ve TTK madde 
55’de bunların sıralandığını be-
lirten Ertan, bu maddede sayılan 
hallerin biri gerçekleşmişse hak-
sız rekabet belirlenmiştir” dedi. 

Konuşmasının kalyan bölümün-
de haksız rekabet olayları hak-
kında bilgi veren ve bu konuda 
örneklemelerde bulunan Ertan, 
sunumunun sonunda düzenlenen 
soru-cevap bölümünde katılımcı-
ların sorularını yanıtladı. 

Toplantının sona ermesi üzerine 
Çarşamba Buluşmalarının Konu-
ğu İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
N. Füsun Nomer Ertan’a, İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üye-
si Av. Burcu Aslan ve Komisyon 
Başkanı Av. Dr. Öğretim Üyesi 
Tamer Pekdinçer birlikte Teşek-
kür Belgesi verdiler. 
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Gayrimenkul Finansmanının Hukuki 
Boyutu ve Uygulama Modelleri

İstanbul Barosu Banka ve Finans 
Hukuk Komisyonunca düzenle-
nen ‘Gayrimenkul Finansmanı-
nın Hukuki Boyutu ve Uygulama 
Modelleri’ konulu panel 05 Nisan 
2019 Cuma günü saat 10.30’da 
İstanbul Adalet Sarayı Konferans 
Salonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Ban-
ka ve Finans Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Ayça Aktolga Öz-
türk, 05 Nisan Avukatlar Günü ve 
İstanbul Barosunun Kuruluşunun 
141. Yılını kutladı ve komisyon ça-
lışmaları ve panel programı hak-
kında bilgi verdi. 

Açılış konuşmasından sonra panel 
oturumuna geçildi. 

Oturumu İstanbul Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Dr. Ayça 
Özok Ener yönetti. Ener, İstanbul 
Barosunun 141. Kuruluş yıldönü-
mü ve 05 Nisan Avukatlar Günü 
nedeniyle tüm avukatları kutladı-
ğını söyledi. Ener ilk sözü Prof. 
Dr. Etem Saba Özmen’e verdi. 

Özmen, ‘Taşınmaz Yatırımlarında 
Garantör Firma (Trustee Com-
pany) ve Sulh ve Tahkime Aracı-
lık (Arbitration Court) Hizmeti 
zorunluluğu Üzerine Düşünceler’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Gayrimenkul mevzuatı hakkında 
derin eleştirilerde bulunan Öz-
men, hala 90 yıllık tapu kanunu ile 
tapuda işlem yapıldığını, teknolo-
jinin henüz buralara giremediğini 
bildirdi. Saba Özmen, Sermaye Pi-
yasası Kanunu hakkında da yoğun 
eleştirilerde bulundu.

Prof Dr. Mehmet Bahtiyar, hu-
kuki yönüyle kıymetleştirme, bu 
alanda asgari bilinmesi gereken 
hususlar hakkında açıklamalarda 
bulundu. Menkul kıymet kavramı-
nın önemi üzerinde duran Bahti-
yar, bir ülkenin gelişmiş ekonomi-
sinin temelini menkul kıymetleş-
tirmenin oluşturduğunu söyledi. 
Kaynak sorunlarını çözmüş ülke 
ekonomilerinin ‘gelişmiş’ olduğu-
nu vurgulayan Bahtiyar, büyümek 
isteyen firmaların bankadan kre-
di almak zorunda olmadıklarını, 

başka bir takım finansman yön-
temlerinin geliştirildiğini, men-
kul kıymetleştirmenin de bunlar 
arasında yer aldığını bildirdi. 

PRM Finansal Danışmanlık Ku-
rucu Ortağı Murat Parmakçı, 
gayrimenkul yatırımını, üçüncü 
kişileri bir araya getirip, onlardan 
toplanan tasarrufları profesyonel 
yöneticilerin yönetmesi için ta-
sarlanmış bir ürün olarak nitele-
di. Parmakçı, burada gayrimenkul 
yatırımı yapmayı bilmeyen, tasar-
ruflarını değerlendirmek isteyen 
ya da bu işler için vakit harcamak 
istemeyenlerden oluşturulan ürü-
nün portföy şirketlerince işletildi-
ğini, burada oluşan kar veya za-
rarın pay sahiplerinin karı ya da 
zararı olduğunu bildirdi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası 
A.Ş. Genel Müdürü Deniz Aksu, 
‘Sürdürülebilir Finansman Yön-
temleri: Kentsel Dönüşüm ve Akıllı 
Şehirleşme’ konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. Av. Erkan Tercan ise 
‘Gayrimenkul Sertifikaları’ konulu 
bir bildiri sundu. 
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İstanbul Barosu Lojistik ve 
Taşıma Hukuku Komisyonu 
ile Beykoz Üniversitesinin iş 

birliğiyle düzenlenen ‘Hava Taşı-
macılığı ve Hava Taşımacılığı Yö-
nünden Gümrük İşlemleri’ konulu 
panel, 15 Mart 2019 Cuma günü 
Beykoz Üniversitesi Kavacık Yer-
leşkesinde yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Bey-
koz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Durman, kurulma-
sı üniversite Mütevelli Heyetince 
kabul edilen ve araştırma alanı 
lojistik olan bir Hukuk Fakültesi 
kurma çalışmalarını sürdürdük-
lerini, bu fakültenin kurulmasın-
da İstanbul Barosunun desteğini 
önemsediklerini söyledi. 

İstanbul Barosunun işbirliğiyle 
bugün düzenlenen üçüncü pa-
nelin geleneksel hale getirildiğini 
belirten Durman, Beykoz Üniver-
sitesinin çok genç ve gelişmekte 
olan bir üniversite olduğunu be-
lirtti ve üniversitenin geliştiril-
mesi çalışmalarını anlattı. Üni-
versitenin programları, fakülte 
ve öğrenci sayılarındaki artışlar 
hakkında bilgi veren Rektör Dur-
man, önümüzdeki yıl açılacak 
programlarla program sayısının 
65’e, öğrenci sayısının da 3 bin 

800’e ulaşmasının beklendiğini 
bildirdi.

Mehmet Durman konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Üniversite ola-
rak sadece büyümeyle kalmıyo-
ruz, Türkiye’ye örnek projeler de 
sunuyoruz. Türkiye’de olmayan 
yeni lisans programları tasarlıyo-
ruz. Akademik birimlerin sayıla-
rını da artırma çalışmalarımız var. 
Önümüzdeki yıl içersinde, şu anda 
mütevelli heyetimizce onaylanmış 
durumda olan araştırma alanı 
lojistik olan bir hukuk fakültesi 
kurma çalışmalarımız var. Buna 
ek olarak 4 yıllık Sağlık Bilimleri 
Yüksek Okulu kurulması için ça-
lışıyoruz. Özellikle hukuk fakülte-
sinin kurulmasında İstanbul Baro-
sunun desteğini çok önemsiyoruz, 
bu yakın işbirliği için şimdiden 
baro yönetimine teşekkür ediyo-
rum”. 

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşı-
ma Hukuku Komisyonu Başkanı 
Av. Egemen Gürsel Ankaralı, 
Beykoz Üniversitesinin lojistik 
ağırlıklı bir üniversite olduğunu 
belirtti. Ankaralı, özellikle mes-
lektaşlarımızı ve sektörde payı 
olan kesim çalışanlarını bilgilen-
dirme ve bilinçlendirmeye çalış-
tıklarını bildirdi. 

Beykoz Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ruhi Engin Öz-
men, hava taşımacılığının bugün 
en çok konuşulan konuların ba-
şında geldiğini söyledi. Günü-
müzde Boing’in uçaklarını yere 
indirmesinin hava taşımacılığın-
da önemli bir olay haline geldiği-
ni belirten Özmen, taşımacılıkta 
Türkiye açısından ikinci bir olay 
da 6 Nisan’da Atatürk Hava Li-
manının yeni havaalanına taşın-
ması konusu olduğunu kaydetti. 
Özmen, taşıma hukuku ve hava 
taşımacılığının ele alınacağı bu 
panelin tam zamanında yapıldığı-
nı hatırlattı.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğ-
lu, bu mekânın kendisi için özel 
bir anlamı bulunduğunu ve yıl-
lar önce Lojistik Meslek Yüksek 
Okulu’nun Mütevelli Heyeti Üye-
si olarak bu mekânda bir toplan-
tıya katılmış olduğunu anımsattı.

Okul kurulduktan sonra, bu oku-
lun gelişmesi ve sektöre katkısı 
için bir takım bakış açıları ge-
liştirmeye çalıştıklarını belirten 
Durakoğlu, “Hepimizin ortak bir 
amacı vardı. Bir gün şuraya BEY-
KOZ ÜNİVERSİTESİ diye yaza-
bilmek çok önemliydi bizim için. 

Hava Taşımacılığı ve Hava Taşımacılığı 
Yönünden Gümrük İşlemleri
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Bu noktaya gelebilmiş olmanın, 
sizler de izin verirseniz haklı bir 
gururunu yaşadığımı belirtmek is-
tiyorum”.

Taşımacılığın zaman içersinde 
büyük gelişme gösterdiğini, bu-
gün lojistiğin sektör olarak geldiği 
aşamanın çok önemli olduğunu 
vurgulayan Mehmet Durakoğlu 
konuşmasını şu sözlerle tamam-
ladı: “ İstanbul Barosu olarak Lo-
jistik ve Taşıma Hukuku Komis-
yonunu kurmamızdan itibaren 
lojistik ve taşımacılık alanında 
çok ciddi çalışmalar sergilediği-
mizi söyleyebilirim. Bu çalışma-
larda komisyonumuzun gerçek-
ten büyük katkıları oldu. Meslek-
taşlarımız açısından da çok ciddi 
katkılar sergilendi. Bu çalışmalar 
sayesinde iddiayla söylüyorum 
çok ciddi mesafe aldık. Bu me-
safenin alınmasında paydaşlarla 
yaptığımız bu tür çalışmaların da 
çok özel bir anlamı var”. 

Açılış konuşmalarından sonra 
panele geçildi. Panelin ilk oturu-
munu Beykoz Üniversitesi Sivil 
Havacılık Yüksek Okulu Müdürü 
Dr. Güray Tezer yönetti. 

Bu oturumda, Dış Ticaret ve 
Gümrük Baş danışmanı Cahit 
Soysal, “Hava Taşımacılığında 
Gümrük İşlemleri”, ICC Türkiye 
Bankacılık Komisyonu Başkanı 
Abdurrahman Özalp, “Uluslar 
arası Kurallarda Taşıma Belgeleri” 
konulu sunum gerçekleştirdi. 

Panelin ikinci oturumunu İstan-
bul Barosu Lojistik ve Taşıma Hu-
kuku Komisyonu Başkan Yardım-
cısı, Beykoz Üniversitesi Öğretim 

Görevlisi Av. Burcu Çotuksöken 
yönetti. 

İkinci oturumda İstanbul Baro-
su Üyesi Av. Hüsniye Çiçekoğlu 
Andrini, “Uçuş Aksaklığı Konulu 
İhtilaflarda Ulusal ve Uluslar arası 
Mahkeme Kararı Örnekleri Çerçe-
vesinde Yolcu Hakları Uygulama-
ları ve yansımalar” konulu bildiri 
sundu. 

Samsun Barosu Üyesi Av. Yaşar 
Öztürk ise, “Havayolu Taşıyıcısı-
nın, Yolcu, Bagaj ve Yük Taşıma-
sında Ulusal ve Uluslararası Mev-
zuat ve Uygulamada Sorumlulu-
ğu” konusunu ele aldı. 

Oturum sonlarında soru/cevap 
bölümü uygulandı. Konuşmacı-
lara, İstanbul Barosu ve Beykoz 
Üniversitesi Teşekkür Belgeleri 
verildi.
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İstanbul Barosu İnsan Hakları 
Merkezi tarafından düzenlenen 
‘İnsan Hakları Savunucularının 

Korunması’ konulu panel, 2 Mart 
2019 Cumartesi günü saat 15.00’te 
İstanbul Barosu Kültür Merkezi 
Konferans Salonunda gerçekleş-
tirildi.

Panelin başlangıcında İstanbul Ba-
rosu İnsan Hakları Merkezi Başkan 
Yardımcısı Av. Yasemen Öztürkcan 
tarafından Merkezin çalışmaları ve 
faaliyet planı hakkında bilgi veril-
di. Konuşmasında insan haklarının 
her zamankinden daha fazla ihlal 
edildiğine vurgu yapan Öztürkcan, 
hak savunucularının karşılaştıkları 
sayısız güçlük ile mücadele etmekte 
olduklarının altını çizdi. 

Panelin açılış konuşmasını yapan 
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Nazan Moroğlu ise insan hak-
ları savunucularının korunmasının 
büyük bir önem arz ettiğini belirte-
rek panel konusunun isabetliliğine 
dikkat çekti. Moroğlu, insan hakları 
savunucularının giderek artan şe-
kilde baskı ve ihlale maruz kalarak 
mücadelesini sürdürmekte olduğu-
nu belirtti.

Panelin “Uluslararası Kavramsal 
Çerçeve” başlıklı oturumunu yö-
neten İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, insan 
hakları savunuculuğunun uluslara-
rası ve ulusal çerçevedeki tarihsel 
gelişimi hakkında detaylı bilgiler 
verdi. Tarhanlı, bu konunun özel-
likle BM mekanizması içerisinde 
nasıl düzenlendiğine ilişkin ayrın-
tılı bilgiler sundu. 

Oturumun ilk konuşmacısı olarak 
söz alan Avrupa Konseyi Ankara 
Program Ofisi’nde görevli Av. Tan-
kut Soykan, öncelikle insan hakları 

İnsan Hakları Savunucularının 
Korunması 

savunuculuğunun kavramsal çer-
çevesinden bahsederek, yalnızca 
avukatların değil farklı meslek 
kollarında görev yapan kişilerin 
de insan hakları savunucusu olarak 
değerlendirilebileceğini ifade etti. 
Soykan, insan hakları savunuculu-
ğunun AGİT ve Avrupa Konseyi 
düzenlemelerinde nasıl ele alındı-
ğını ayrıntılı şekilde açıkladı. Son 
olarak avukatlık mesleğini yürüten 
insan hakları savunucularının ya-
rarlanabileceği düzenlemeler ve 
başvuru yolları hakkında bilgiler 
verdi. 

Oturumun ikinci konuşmacı-
sı olarak Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye’den katılan Ruhat Sena 
Akşener, bu konuya ilişkin olarak 
pratikte karşılaşılan zorluklara 
değindi. İnsan hakları savunucu-
luğunun son dönemde yalnızca 
ülkemizde değil dünya genelinde 
ciddi baskılarla karşılaştığını, insan 
hakları savunucusu olmanın Tür-
kiye’de her dönemde zor olduğunu 
belirten Akşener, yakın dönemde 
ise savunucuların yoğun bir şekil-
de itibarsızlaştırmayla karşılaştığını 
söyledi. 

“Uygulamada İnsan Hakları Savu-
nucularının Korunması ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı ikinci oturumu 
yöneten İstanbul Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe 
Duygu Köksal ise ilk oturumdaki 
konuşmacıların insan hakları savu-
nuculuğunun kapsamına ilişkin ol-
dukça detaylı bilgiler verdiğini be-
lirtti. Köksal bu doğrultuda ikinci 
oturumda ülkemizdeki uygulama-
lar ve hukuki anlamda karşılaşılan 
zorlukların ele alınmasının faydalı 
olacağını belirtti. 

Bu oturumun ilk konuşmacısı ola-
rak söz alan İstanbul Barosu Üye-

si Av. Benan Molu, savunuculara 
yönelik yargı süreçlerindeki uygu-
lamalardan bahsetti. Molu, bu ko-
nuya ilişkin olarak Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi başta olmak 
üzere uluslararası ve ulusal dü-
zeydeki karar ve uygulamalardan 
detaylı örnekler verdi. Molu, özel-
likle avukatların başvurabilecekleri 
hukuki yollara ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. 

Oturumun ikinci konuşmacısı olan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Öz-
nur Sevdiren, konuyu ceza huku-
ku perspektifinden ele aldı. İnsan 
hakları savunucularının maruz 
kaldığı yargılama süreçlerindeki 
temel sorunlara değinen Sevdiren, 
Türk Ceza Kanunu’nda bu konu-
da öne çıkan hükümleri ulusal ve 
uluslararası görüşler çerçevesinde 
değerlendirdi. 

Oturumun ardından soru-cevap 
bölümüne geçildi. 

Panelin sonunda çevre hakkının bir 
insan hakkı olduğu vurgulanarak, 
çevrenin korunmasına katkı sun-
mak ve konuşmacılara teşekkür 
etmek adına, toplantının anısına 
yapılan fidan bağışına ilişkin ser-
tifikalar İnsan Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal 
tarafından takdim edildi.
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İstanbul Barosu Başkanlığı, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi ve Aile Hukuku 
Derneğince 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Haftası nede-
niyle ortaklaşa düzenlenen ‘Ka-
dın Haklarında Güncel Sorun-
lar’ konulu Sempozyum, İstanbul 
Üniversitesi Merkez Bina Dokto-
ra salonunda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konu-
şan Aile Hukuku Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Bahadır Erdem, “Biz 
erkeklerin, kadınların yanında, 
sadece onların haklarını onlarla 
beraber korumayı becerene kadar 
mücadeleye devam etmemiz gere-
kir” dedi.

Kadın haklarının her zaman tar-
tışıldığını, tartışılmaya da devam 
edeceğini belirten Erdem, kadın-
ların bu dünyaya akıllarıyla, zekâ-
larıyla, öngörüleriyle, erkekler-
den daha ileri olan içgüdüleriyle 
verdikleri emek ve katkı hakkında 
hem fikir olunduğunda mücade-
lede başarı şansının daha yüksek 
olduğunu söyledi.  

Bahadır Erdem şöyle devam etti: 
“Kadınlar dünyaya emek verirken, 
onlar olmadan yaşam olmazken 

21. Yüzyılda androitlerin hakları-
nı konuştuğumuz bu çağda, neden 
bazı coğrafyalarda, bazı hukuk 
düzenlerinde bu kadınlar hala 
erkeklere karşı, hukuka karşı, dev-
lete karşı haklarının mücadelesini 
vermek zorunda kalıyorlar. Bu ka-
dınların bir robot kadar değeri yok 
mu ki, kadınlarla uğraşıyorlar”. 

Erkek egemen toplum yapısı de-
vam ettikçe kadınların da hakla-
rını korumak için uğraş verecek-
lerini belirten Bahadır Erdem, 
Kadın hakları mücadelesini, bir 
kesimin değil, bütünlüklü olarak 
ele alarak sürdürmek gerektiği-
ni ancak ne yazık ki ülkemizde 
cinsiyet eşitliği konusundaki top-
lumsal yapısı nedeniyle yapılan 
mücadelenin bu anlayışta olma-
dığını bildirdi. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar gününün sade-
ce kadınlara hasredilmiş bir gün 
olarak değerlendirilmemesi ge-
rektiğini, erkeklere de bu alanda 
önemli görevler düştüğünü söy-
ledi. 

Türkiye’de aslında erkeklerle ilgili 
çok ciddi sorunların bulunduğu-

nu, kadın erkek eşitliği sorununu 
sadece kadınların mücadelesi gibi 
görmenin ve onların sırtına yükle-
menin yanlış olduğuna işaret eden 
Durakoğlu, “Kuşkusuz kadınlar 
mücadeleye devam etmeliler. Ama 
bu mücadelenin erkeklerle birlikte 
yapılmasının son derece önemli ol-
duğunu düşünüyorum” dedi. 

İstanbul Barosu olarak kadına yö-
nelik şiddetle mücadele için özel 
bir örgütlenme modeli ortaya 
koyduklarını kaydeden Mehmet 
Durakoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “82 ilde, İstanbul, kadına 
yönelik şiddette 63. Sırada. Bunda 
baro ve avukatlar olarak çok ciddi 
bir katkımız olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü İstanbul Barosu ola-
rak Adli Yardımdan yararlanmak 
konusunda kadına karşı şiddeti çok 
öne aldık, hiçbir koşul taşımaksı-
zın, bürokrasiden uzak durarak 
ve onların ekonomik durumlarına 
bakmaksızın bütün kadınların ya-
nında olduk. Bu mücadeleye başla-
dığımızda yaşam kurtardığımızın 
farkına vardık”. 

Kadına yönelik şiddetle mücade-
lede yasalarda hükümler bulun-
duğunu, çok önemli uluslar arası 
sözleşmelerin altına devlet olarak 
imza attığımızı, ancak yasa ve söz-
leşme hükümlerinin hem devlet, 
hem yargı tarafından tam uygu-
lanmadığını belirten Durakoğlu 
sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi-
lik yargının bu 6284 sayılı yasaya 
direndiğini söylemiyorum. Ama 
yargıda bu yasaya karşı bir diren-
cin filizlenmekte olduğuna ilişkin 
bakış açılarını bu Sempozyum ve-
silesi ile dile getirmek istiyorum”. 

Kadın Haklarında Güncel Sorunlar 
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer 
Kendigelen, Hukuk Fakültesi 
olarak düzenledikleri akademik 
etkinlikler hakkında bilgi verdi. 

Açılış konuşmalarından sonra 
Sempozyum oturumlarına geçil-
di. İlk oturumu İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Saibe Oktay Öz-
demir yönetti.

Bu oturumda; İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Nazan 
Moroğlu, İstanbul Sözleşmesi-
ni anlattı. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, ‘Ça-
lışma Yaşamında Kadın’, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Ayşe Elif Uslu 
Karataş ‘Suriyelilerin Küçük Yaş-
ta Evliliklerinin Türk Hukukuna 
Göre Geçerliliği’ konulu sunum 
gerçekleştirdiler.

İkinci oturumu Marmara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serap Helvacı yönetti. 
Bu oturumda; İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Saadet Yüksel, 
‘Kadının İnsan Haklarının Anaya-
sa Bağlamında Korunması’, İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dr. Öğretim Üyesi Birce Aslan-
doğan, ‘Boşanma Yargılamasında 
Hukuka Aykırı Deliller’, İstanbul 
Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Şükran Eroğlu, ‘Ka-
dının Adalete Erişim Hakkı’ konu-
sunu ele aldılar.

Sempozyumun son oturumunu 
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran 
Şıpka yönetti. Bu oturumda; İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dr. Öğretim Üyesi Tülay 

Aydın Ünver, ‘6284 Sayılı Kanu-
na Göre Israrlı Takip Kavramı ve 
Israrlı Takip Mağdurunun Korun-
ması’, İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Cansu Kaya Kızılırmak, ‘6284 
Sayılı Kanunda Öngödülen Ko-
ruyucu Tedbirler’, İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğ-
retim Üyesi Nil Karabağ Bulut, 
‘6284 Sayılı Kanuna Göre Şiddet 
Uygulayanın Tedavi Edilmesi ve 
Şiddet Uygulanmış Olmanın Ge-
çici Evlenme Engeli Oluşturması 
Hususlarının Hak ve Özgürlükler 
Bağlamında İncelenmesi’, İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dr. Öğretim Üyesi Gülay Arslan 
Öncü, ‘İnsan Hakları Hukuku 
Perspeketifinden Türkiye’de Sığın-
ma Evleri: Sorunlar ve Çözüm 
Yolları’ konuları üzerinde durdu-
lar. 

Sempozyum oturumlarının sona 
ermesinden sonra katılımcılara 
Katılım Belgesi verildi. 
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8 Mart’lar bir kutlama günü değil, her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkma günüdür.

8 Mart’lar, Emekçi Kadınların haklarını elde etmek uğruna can verdikleri mücadeleyi simge-
leyen bir gündür. 

Günümüzde kadınlar yasalarda ve uluslararası sözleşmelerde yapılan düzenlemelerle eşit 
haklara sahip olmalarına rağmen, haklarını kullanmada çok yönlü engellerle karşılaşıyorlar.

Bu nedenle, 8 Mart’lar bir kutlama günü değil, kadınların sorunlarını ve taleplerini dile getirme gü-
nüdür, her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkma günüdür.

Bu 8 Mart’ta kadınların büyük çoğunluğunun yaşamın her alanında ayrımcılığa uğradığına, 2019 yı-
lında hala ülkemizde iki milyondan fazla kadının okur yazar olmadığına bir kez daha dikkat çekerek;

Kadınların en temel sorunu olan EĞİTİM konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kararlı bir 
devlet politikası uygulanmasını;

Özgür bireylerin yetiştirilmesi için eğitimin laik bilimsel temele dayandırılmasını;

Her üç kadından birinin şiddete mağduru; kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla 
İstanbul Sözleşmesi hakkında bilginin yaygınlaştırılmasını ve yargı sürecinde tam anlamıyla uygu-
lanmasını;

Yerel yönetimlerde %3; TBMM’de % 17 olan siyasette temsil oranında eşitliğin sağlanmasını,

Siyasi Partilere verilen devlet desteğinden kadın seçmenlerin eğitimi ve kadınların siyasete katılımı 
kolaylaştırma amacıyla pay ayrılmasını;

Aile Hukuku uyuşmazlıklarında ve kadına şiddet içeren uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve uzlaşma 
gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının dayatılmamasını,

İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve Medeni Kanunun nafaka ile ilgili hükümleri başta olmak 
üzere, kadının mağduriyetine neden olacak nitelikte yasal düzenleme ve değişiklik yapılmamasını,

Atatürk ilke ve devrimleriyle kazandığımız haklardan geriye gidişe yol açılmamasını talep ediyoruz.

Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Kadınlarını geri bırakan milletler geri kalmaya mah-
kumdur..” Ülkemizde gerçek demokrasiye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek ancak 
kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü  
Basın Açıklaması 
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İstanbul Barosu Sağlık Huku-
ku Merkezince düzenlenen 
‘Kadının Sağlık Hakkı’ konu-
lu panel, 19 Mart 2019 Salı 

günü Saat 13.30’da İstanbul Ada-
let Sarayı Konferans Salonunda 
yapıldı.

Sağlık Hukuku Merkezi Başka-
nı Av. Burcu Öztoprak Alsulu, 
‘Kadının Sağlık Hakkı’ panelini 
baronun çok yoğun çalışmaları 
yüzünden 8 Mart Dünya Kadın-
lar Haftasında gerçekleştireme-
diklerini, o nedenle kısa gecikme 
yaşandığını söyledi. Alsulu, Pa-
nelde, kadının sağlık hakkı konu-
sunun uzmanlar tarafından enine 
boyuna ele alınacağını bildirdi.

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Dr. Ayça Özok 
Ener, sağlığın ulusal ve ulus-

lararası hukuk kaynaklarında 
da, yalnızca hastalık olmayışı 
değil zihinsel, fiziksel ve sosyal 
anlamda da tam bir ‘iyi olma’ 
olarak tanımlandığını söyledi. 
 
Tıp ve teknolojideki ilerlemelere, 
ulusal ve uluslararası düzenleme-
lere karşın, halen gerek dünyada 
gerekse ülkemizde kadın sağlığı 
ile ilgili iyileştirilmesi gereken 
pek çok konu bulunduğunu be-
lirten Ener, cinsiyete dayalı ay-
rımcılığın kadınlar için sağlıkta 
dezavantajlara yol açtığını, bu hu-
susun Dünya Sağlık Örgütünün 
raporlarında da açıkça belirtilmiş 
olduğunu bildirdi.

Ayça Özok Ener, “Sağlıkta top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağla-
namaması nedeniyle cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı sorunları, AIDS, 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve 
kadına yönelik şiddet maalesef ka-
dınlar ve toplumlar için ciddi an-
lamda tehdit oluşturuyor. Sağlıklı 
kadın, sağlıklı toplum ve sağlıklı 
gelecek nesiller demektir. Bu ne-
denle kadının sağlık hakkı hayati 
önem taşıyor” dedi.

Panelin açılışında konuşan Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, da-

yanma gücünü bilgiyle artırma-
nın şart olduğunu söyledi.

Farklı disiplinlerden bir araya 
gelindiğinde çok benzer sorunla-
rın paylaşıldığının görüldüğünü, 
bunun dayanma gücümüzü ar-
tırdığını belirten Feyzioğlu, “Da-
yanma gücünün artması umudun 
artması demektir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Umutsuz durumlar 
yoktur, umutsuz insanlar vardır” 
sözü bize rehber olmalıdır. Biz 
umudu, bir araya gelip bilgiyi ço-
ğalttığımız sürece hep canlı tutaca-
ğımıza inanmışımdır” dedi.

Bilgiye sahip olanların en sıkıntılı 
sistemlerde bile ağır aksak da olsa 
sonuca ulaştıklarının görüldü-
ğünü kaydeden Feyzioğlu, şöyle 
devam etti: “Örneğini Türkiye’de 
adalet belki yavaştır, topaldır, fa-
kat bir gün bir şekilde menzile ula-
şır. Menzile ulaşırken doğru bilgiye 
zorunluluk vardır. Bunu sağlamak 
açısından son derece önemsiyo-
rum”.

Metin Feyzioğlu, konuşmasının 
devamında; Türkiye Barolar Bir-
liğinin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Feyzioğlu, örneğin Hukuk 
okuryazarlığı, toplumsal şiddete 
karşı mücadele ve müzede eğitim 
çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri 
anlattı.

Açılış konuşmalarından sonra pa-
nele oturumlarına geçildi. İlk otu-
rumu İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Dr. Ayça Özok 
Ener yönetti.

Bu oturumda İstanbul Barosu 
Üyesi Av. Habibe Yılmaz Kayar, 
‘Sağlıkta Cinsiyete Dayalı Ayrım-

Kadının Sağlık Hakkı
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cılık’, İstanbul Barosu Üyesi Av. 
İlker Burgaç, ‘Üreme Hakları’, 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Coşkun Yorulmaz, ‘Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uygulama-
larında medikolegal Yaklaşımlar’ 
konulu sunum yaptı.

Tokat Devlet Hastanesi doktorla-
rından Kübra Irmak’ın konuşma-
sından sonra soru cevap bölümü-
ne geçildi. 

İkinci oturumu İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sela-
hattin Meriç yönetti.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yener Ünver ‘Çocuk Düşürtme, 
Düşürme veya Kısırlaştırma Suçu’, 
Medipol Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Fulya İlçin Gönenç’ ‘Yardımcı 
Üreme Tekniklerinde Soybağı’ ko-
nulu bildiriler sundular.

 Oturum sonunda uygulanan 
soru/cevap bölümünden sonra 
konuşmacılar birer Teşekkür Bel-
gesi verildi.  

Bu oturumda, İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sevtap Metin 
‘Etik ve Hukuki Boyutuyla Kürtaj’, 
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İstanbul Barosu Lojistik ve Ta-
şıma Hukuku Komisyonunca 
düzenlenen ‘Lojistik ve Dış 

Ticarette Sözleşmeler ve Önemi’ 
konulu panel, 06 Mart 2019 Çar-
şamba günü saat 13.30’da baro-
muz merkez bina konferans salo-
nunda yapıldı. 

Panelin açılışından konuşan Lo-
jistik ve Taşıma Hukuku Komis-
yonu Başkanı Av. Egemen Gürsel 
Ankaralı, komisyon çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Ankaralı, 
bu çalışmaların bir devamı olarak 
bugünkü panelde lojistik kapsamı 
içersinde dış ticaret, sözleşmeler, 
dava şartı olarak arabuluculuk 
ve konişmento konularının uz-
manlarca ele alınacağını söyledi. 
Ankaralı, panelin bant kaydının 
yakında Barovizyon’da yayınlana-
cağını ve bu paneli izleyememiş 
olanların kaybının bulunmadığı-
nı bildirdi. 

Panelin açılış konuşmasını ya-
pan İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, taşıma hu-
kukunu lojistikten ayıran özel bir 
zaman dilimi yaşadığını, lojistiğin 

öneminin birden ortaya çıktığını, 
bunun özellikle ithalat işlemle-
rinde lojistik şirketlerinin çok 
önemli işlevler gördüğüne tanık 
olunduğunu söyledi.

Durakoğlu şöyle devam etti: 
“Çünkü sorunun malın getirilme-
sinden başlayarak onun depolan-
ması, antrepolarda bulundurul-
ması, günlük işlemlerin yapılma-
sı, dağıtımın yapılması, tedarik 
zincirinin gerçek anlamda sonu-
na kadar sağlanması hepimiz açı-
sından yeni bir değerlendirmeyi 
ifade etti. Bütün bunlardan sonra 
nakliye dediğimiz, sadece taşı-
macılıktan ibaret kavramı lojistik 
üzerine kurgulamaya başladık”.

 Ancak bu sürecin çok ciddi hu-
kuki sorunları da gündeme getir-
diğini, pek çok kavramın hukuki 
içeriği konusunda belirsizlikler 
yaşandığını ifade eden Durakoğ-
lu, bir dönem konuyu anlayan 
hâkim ve bilirkişi bulmakta da 
zorlandıklarını bildirdi. 

Mehmet Durakoğlu, konişmen-
tonun ne anlama geldiğini, ona 

konulan tarihin ortaya koydu-
ğu sorunlar konusunda önemli 
aşamaları geride bıraktıklarını, 
ancak şimdi lojistiğin ifade ettiği 
anlamda kombine sözleşme ya-
pılması ve onun ortaya koyduğu 
aşamaların, yeni yeni hukuki so-
runlar ortaya çıkardığını kaydetti. 

Durakoğlu sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Biz bu konuda uz-
manlaşmak zorundayız. Hepimiz 
biliyoruz, yargıda kaliteden kay-
naklanan başka sorunlarla da 
karşı karşıyayız. Bilirkişilerle ilgili 
de aynı sorunlar yaşanıyor. Bütün 
bunları aşmamız gereken sıkıntı-
lı bir dönemden geçiyoruz. Bilene 
çok ihtiyacımızın olduğu, bilenin 
çok öne çıktığı bir dönem yaşıyo-
ruz. Bu alanda yönlendirici olmak 
durumunda isek bu süreçlerin 
içersinde olmak bakımından iddi-
alı olmak zorundayız, bu iddiayı 
bu tür çalışmalarla ortaya sermeye 
çalışıyoruz”. 

Açılış konuşmalarından sonra pa-
nel oturumlarına geçildi. İlk otu-
rumu İstanbul 2. Asliye Ticaret 
Mahkemesi Hâkimi Baki Çağrı 
Ongun yönetti. Bu oturumda 
konuşan Yeditepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nuray Ekşi, kara, deniz, 
hava ve demiryoluyla yapılacak 
uluslararası taşımalarda uygu-
lanacak uluslararası sözleşmeler 
hakkında bilgi sundu. Ekşi, söz-
leşme uygulamalarından kaynak-
lanan uyuşmazlıkların mahkeme 
ya da tahkimde giderileceğini bil-
dirdi.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi Öğretim Üye-

Lojistik ve Dış Ticarette Sözleşmeler 
ve Önemi
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si Dr. Turkay Özdemir, taşıma 
hukukunda çerçeve sözleşmeler 
ve bunların uygulamaya etkisi 
konusunu ele aldı. Özdemir, çer-
çeve sözleşme kavramı, sözleşme 
örnekleri, çerçeve sözleşmeyle 
sağlanan olanaklar, hizmet alanın 
yükümlülükleri, sözleşme şart-
larında değişiklik, hizmet alanın 
tazmin talepleri, sınırlamaların 
geçersizliği gibi konuları ele aldı.

İstanbul Barosu Tahkim Merkezi 
Başkan Yardımcısı Arb. Av. Dilek 
Yumrutaş, ‘Ticari uyuşmazlıklar-
da dava şartı arabuluculuk uygu-
laması ve lojistik sektörü açısından 
incelenmesi’ konulu bir sunum 

gerçekleştirdi. Dava şartı olarak 
arabuluculuğun 01.01.2019 ta-
rihinde yürürlüğe giren yasayla 
gerçekleştiğini belirten Yumrutaş, 
TTK 4. Maddede yer alan ticari 
dava tanımı ve bu davalarda dava 
şartı olarak arabuluculuğa baş-
vurmanın zorunlu hale getirildi-
ğini bildirdi. 

Panelin ikinci oturumunu Yedite-
pe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray 
Ekşi yönetti. Bu oturumda ko-
nuşan UTİKAD Genel Müdürü 
Cavit Uğur, kombine taşımacılık 
mevzuatı hakkında bilgi verdi ve 
uygulamada yaşanan sorunları 

anlattı. Kombine taşımacılığın 
bir çatı olduğunu belirten Uğur, 
bununla Avrupa sınırları içinde 
yapılan taşımacılığın anlaşıldığı-
nı bildirdi. Uğur, taşıma şekilleri, 
çoklu taşıma sözleşmeleri, çoklu 
taşıyıcının sorumlulukları ve Tür-
kiye’de kombine taşımacılık ko-
nusu üzerinde durdu.

UND Hukuk Danışmanı Av. Naz 
Ege Ege de, taşımacılık ve söz-
leşme uygulamalarında karşılaşı-
lan güçlükler konusunu ele aldı. 
Çerçeve sözleşmelerde yer alması 
gereken hususları anlatan Ege, ta-
şımacılıkta karşılaşılan sıkıntılar 
ve taşıma sürecinde ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların giderilme yolları 
üzerinde durdu.

Eğitmen Ahmet Aytoğan, taşıma 
senedi olarak bilinen, üzerinde 
yükleyici, alıcı, ihbar mercii bil-
gileri bulunan konişmento konu-
sunda bir sunum gerçekleştirdi. 
Konişmentonun tarihi sürecini 
anlatan Aytoğan, konişmentoyu 
ticari işlemlerle ilgili her türlü bil-
ginin yer aldığı kıymetli bir evrak 
olarak niteledi. Konişmentonun 
hazırlanmasında büyük bir eği-
tim açığı bulunduğunu kaydeden 
Aytoğan, konişmento hataları yü-
zünden uğranılan büyük zararla-
ra dikkat çekti ve bunların milyon 
dolarları bulduğunu bildirdi. 

Oturum sonlarında soru/cevap 
bölümü uygulandı. Panel sonun-
da konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verildi.
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İstanbul Barosu Tahkim Mer-
kezince düzenlenen ‘4686 
sayılı Milletlerarası Tahkim 

Kanunu ve Milletlerarası Tah-
kim’ konulu panel, 29 Mart 2019 
Cuma günü saat 10.00’da İstanbul 
Barosu Kültür Merkezi Konferans 
Salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu 
Tahkim Merkezi Başkanı Av. İs-
mail Altay, hukuk öğretiminde 
ağırlıklı olarak hep devlet yar-
gısının okutulduğunu, tahkime 
yıllarca karşı çıkıldığını, oysa 
tahkimin de bir yargılama sis-
temi olduğunu söyledi. Tahkim 
Yasasının çıkarılmasından sonra 
tahkim yargısının kullanılmaya 
başlandığını belirten Altay, aslın-
da adalete açılan arabuluculuk, 
uzlaşma, hukuki süreç analizi gibi 
kapıların da bulunduğunu bildir-
di. 

İsmail Altay şöyle konuştu: “Bi-
zim avukat olarak görevimiz mü-
vekkilleri kendi doğrultusunda en 
doğru kapıdan geçirerek adalete 
kavuşturmaktır. Durum böyle 
olunca, adalete erişim içini çeşitli 
stratejiler geliştirilebilir. Müvekki-
lin menfaatine uygun hangi çözüm 
yolunun uygulanacağına avukatın 
karar vermesi gerekir”. 

Altay, İstanbul Barosu Tahkim 
Merkezi olarak bugüne kadar iç 
tahkimle ilgili eğitim programları 
gerçekleştirdiklerini, bugün ekip 
olarak milletlerarası tahkime iliş-

kin bir program hazırladıklarını, 
daha öncekilerde olduğu gibi bu 
programı da kitaplaştırmak iste-
diklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasından sonra se-
miner oturumlarına geçildi. İlk 
oturumu İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bahadır Erdem yönetti. 

Bu oturumda Marmara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sibel Özel, Mil-
letlerarası Tahkim Kanununun 
uygulama alanı hakkında bir su-
num yaptı. Bahçeşehir Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Ayşe İpek Sarıöz, Milletle-
rarası Tahkim Kanunu uyarınca 
tahkim yargılamasında doğrudan 
uygulanan kuralların neler oldu-
ğunu anlattı. Galatasaray Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi, ISTAC Başkanı Prof. Dr. 
Ziya Akıncı, milletlerarası tah-
kim yargılaması başvuru süreci 
ve dilekçe teatisi konusu üzerin-
de durdu. Kadir Has Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Ekin Ömeroğlu ise millet-
lerarası tahkim uygulamasından 
hakem veya hakem kurulunca 
bilirkişi atanması, delillerin top-
lanması, uyuşmazlığın esasına 
uygulanacak hukuk kurulları ve 
sulh konusunu ele aldı.

Seminerin ikinci oturumunu İs-

tanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ali Gürbüz yönetti. Bu 
oturumda Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim, 
hakem veya hakem kurulunun 
seçimi, reddi, sorumluluğu, gö-
revinin sona ermesi ve yetkisi 
üzerinde durdu. İstanbul Barosu 
Tahkim Merkezi Başkanı Av. İs-
mail Altay, Milletlerarası Tahkim 
Kanununa göre tahkim yargıla-
ması görev belgesi hakkında açık-
lamalarda bulundu. Kadir Has 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ceyda Süral, Tahkim Sözleş-
mesinin özelliklerini anlattı.

Seminerin üçüncü ve son oturu-
munu ISTAC Danışma Kurulu 
Üyesi Av. İsmail Gökhan Esin 
yönetti. Bu oturumda, Sakarya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Deniz Kırlı Ay-
demir, ihtiyati tedbir, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dr. Öğretim Üyesi Gizem 
Perçin, tahkim yargılaması iptal 
davası, İstanbul Barosu Tahkim 
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi 
Av. Dr. Seyfi Moroğlu icra edi-
lebilirlik konusu üzerinde değer-
lendirmelerde bulundu. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra oturum sonlarında soru/
cevap bölümü gerçekleşti. Bu ara-
da konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verildi. 

Milletlerarası Tahkim
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İstanbul Barosu Mevzuatı 
Araştırma ve Geliştirme Ku-
rulunca düzenlenen ‘Özel 
Sigorta Hukuku İle İlgili 

Bazı Mevzuat Sorunları’ konulu 
panel, 12 Nisan 2019 Cuma günü 
saat 13.30’da baromuz merkez 
bina konferans salonunda yapıldı. 

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu’nun kısa 
açılış konuşmasından sonra panel 
oturumuna geçildi.

Oturumu, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
ve Sigorta Hukuku Türk Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Emine Yazı-
cıoğlu yönetti. 

Bu oturumda konuşan Halk Si-
gorta Hukuk ve Rücu Müdürü Av. 
Yahya Tekin Esatoğlu, ‘Sorumlu-
luk Sigortaları ile ilgili mevzuat 
sorunları’ konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. Sunumunda zorunlu 
ve ihtiyari sorumluluk sigortaları 
hakkında bilgi veren Esatoğlu, 
özellikle trafik sigortalarında ya-

şanan mevzuat sıkıntılarını dile 
getirdi. Esatoğlu bu çerçevede, 
değişiklik yapılan Trafik Kanu-
nun 90, 92, 97, 98 ve 99. Madde-
lerini irdeledi. Esatoğlu, mevzuat 
ilişkilerindeki kopuklukların ve 
çelişkilerin giderilmesiyle genel 
şartlar ve diğer mevzuatlardaki 
aksaklıkların düzeltilmesiyle hiz-
metin daha hızlı sağlanabileceğini 
anlattı. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktor 
Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, si-
gortacının bilgilendirme yüküm-
lülüğü ile ilgili mevzuat sorunları 
konulu sunumunda, bilgilendir-
me yükümlülüğünün Sigortacı-
lık Kanunundaki yeri konusun-
da bilgi verdi. Bilgilendirmeye 
ilişkin yönetmelik ve genelgeler 
çerçevesinde yaşanan mevzuat 
sorunlarına değinen Süzel, bütün 
sigorta sözleşmelerinde bilgilen-
dirme yükümlülüğünün yer aldı-

Özel Sigorta Hukuku ile İlgili Bazı 
Mevzuat Sorunları

ğını söyledi. Bilgilendirme süreci, 
kapsamı, yükümlüsü, muhatabı 
konuları üzerinde de duran Cü-
neyt Süzel, bu yükümlülüklerinin 
yargı kararlarındaki yansımaları-
na işaret etti. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Samim Ünan, sigorta sözleşme-
lerinde muaccel olma ve zamana-
şımı ile ilgili mevzuat sorunlarını 
ele aldı. Ünan, rizikonun gerçek-
leşmesi durumunda, sigortacının 
teminat/bedel ödeme borcunun 
muaccel olması, sorumluluk si-
gortalarında sigortacının gider-
leri ödeme borcunun muaccel 
olması, sorumluluk sigortaların-
da sigortacının tazminat ödeme 
borcunun muaccel hale gelmesi 
durumlarında mevzuattaki ek-
siklik ve tutarsızlıklara işaret etti. 
Samim Ünan ayrıca sigorta söz-
leşmesinde zaman aşımı, zarar 
görenin sorumluluk sigortasına 
yönelik doğrudan dava hakkı ve 
Türk Borçlar Kanunu uyarınca 
müteselsil sorumluluk konularına 
da açıklık getirdi. 

Kısa bir aradan sonra soru/cevap 
bölümüne geçildi. Daha sonra 
konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verildi. 
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İstanbul Barosu Sigorta Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
‘Sigorta Hukukunda Güncel 

Gelişmeler’ konulu panel, 09 Ni-
san 2019 Salı günü saat 14.00’da 
İstanbul Adalet Sarayı Konferans 
Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, sigorta konusunda 
özellikle yurttaşlara yönelik ola-
rak hukuksal desteğin verilmesi 
yönündeki projeler üzerinde ba-
roda önemli çalışmalar yaptıkla-
rını söyledi. Bu çalışmalar sırasın-
da yurttaşların sigortaya kavuştu-
rulması halinde mesleki olarak 
kazanımların neler olacağının 
müzakere edildiğini belirten Du-
rakoğlu, hatta zorunlu müdafilik 
ve adli yardım konusunu da bu 
projenin içersine dahil edilme-
sinin mümkün olup olmadığını 
tartıştıklarını anlattı.

Sigortanın her alanda önemine 
vurgu yapan Durakoğlu, bu pa-
nelde konuşacak yetkin hukukçu-

ların ufuk açıcı değerlendirmeler 
yapacaklarına inandığını bildirdi.

İstanbul Barosu Sigorta Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Meral 
Tombuloğlu Genç de Komisyo-
nun 2019 yılının ilk etkinliğini 
gerçekleştireceklerini belirtti, pa-
nel katılımcılarına teşekkür etti ve 
panelin yararlı geçmesini diledi. 

Sigorta Hukukunda Güncel Gelişmeler

Açılış konuşmalarından sonra 
panel oturumlarına geçildi. İlk 
oturumu İstanbul Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Selahattin 
Meriç yönetti. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Emekli Öğretim Üyesi, Si-
gorta Hukuku ve Taşıma Hukuku 
Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Ülgen, ‘Sigorta Sözleş-
melerinden kaynaklanan Talep-
lerde Zamanaşımına İlişkin De-
ğerlendirmeler’ konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Koyuncuoğlu-Köksal Hukuk Bü-
rosu Danışmanı Av. Dr. Tennur 
Koyuncuoğlu, hukuksal koruma 
sigortaları üzerinde durdu. Hu-
kuksal Koruma Sigortalarının 
25 yıl önce 1996 yılında kabul 
edildiğini belirten Koyuncuoğ-
lu, ancak günümüzde doğru dü-
rüst uygulanmadığını bildirdi. 
Koyuncuoğlu “Üstelik avukatlar 
için, hak arayan tüketici için son 
derece önemli bir sigorta. Teme-
linde adalet arama duygusu var-
dır. Amaç büyük zararlara karşı 
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yalnızca malları sigortalamak de-
ğil, zarar gören bu malların aynı 
zamanda hukuksal koruması ile 
takibini yapmak, hak aramak için 
ortaya çıkmıştır” dedi. 

İkinci oturumu Tazminat Hukuk-
çusu Çelik Ahmet Çelik yönetti. 

Bu oturumda konuşan İstanbul 
14. Asliye Ticaret Mahkemesi 
Hakimi Umur Karakaya, “Tra-
fik Kazalarından Doğan Cismani 
Zararlar ve Tazminat” konulu su-
num yaptı. 

Sigorta Tahkim Komisyonu Üyesi 
Av. A. İsmet Demirağ, Zorunlu 
Mali Mesuliyet Sigortası ve Kasko 
poliçelerinde düzenlenen ibra-
namelerin hukuki niteliği ve ye-
tersiz ödemelere ilişkin Yargıtay 
kararları ve uygulamada karşıla-
şılan sorunları konusunu ele aldı. 
Demirağ, İhtiyari Mali Mesuliyet 
poliçesinden talep edilen kazanç 
kayıplarına ilişkin Yargıtay karar-
larını değerlendirdi. 

Oturum sonlarında soru/cevap 
bölümü uygulandı. Daha sonra 
konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verildi. 
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Emekli Fatih Hukuk Hâ-
kimi Erdoğan Gökçe, 19 
Nisan2019 Cuma günü 
saat 14.00’da “Tenkis Da-

vası ve Muvazaalı İşlemlerin De-
ğerlendirilmesi’ konulu bir konfe-
rans verdi.
Konferansın yönetimini İstanbul 
Barosu Önceki Dönem Başkan 
Yardımcısı Av. Necmi Şimşek 
yaptı. Şimşek açılış konuşmasın-
da, tenkis ve muvazaa’nın sanki 
bir biri içersine girmiş, bir biri-
ne kısmen tecavüz etmiş hukuki 
kavramlardan ibaret olduğunu 
söyledi. 
Avukatlar olarak bu tür davaları 
hep kademeli olarak açtıklarını 
belirten Şimşek, “Önce muvazaa 
sebebiyle o tasarımın iptalini, 
mümkün olmadığı takdirde de 
tenkis davasını açıyoruz” dedi. 
Muvazaa’nın yaşamımızın her 
alanında, her ailede, özellikle 
Anadolu’da çok sıklıkla rastla-
nan bir anomali ihlali olduğunu 
kaydeden Necmi Şimşek şöyle 
konuştu: “ Yani tarafların kendi 
iradeleri doğrultusunda oluştur-
mak istedikleri bir işlemi dışarı-
dan daha az görünebilmesi, daha 
farklı algılanabilmesi adına farklı 
bir işlemle kapatma, gizleme ar-
zusudur. Bu özellikle muris muva-
zaasında çok sıklıkla gündeme ge-

lir. Anadolu’da maalesef üzülerek 
ifade edeyim kız çocuklarını daha 
ziyade miras paylaşımından devre 
dışı bırakmak adına çok sıklıkla 
yapılan bir anomalidir”. 
İşin sıkıntılı olan tarafının mu-
vazaa olayının yeni Borçlar Ya-
sasının 17. Maddesinde tek bir 
madde olarak düzenlenmiş olma-
sından kaynaklandığını belirten 
Şimşek, bu maddenin açılımının 
bulunmadığını, İçtihadı Birleştir-
me Hukuk Genel Kurulu kararları 
ve Yargıtay kararları ile şekillendi-
rildiğini ve belli anlamda ilkelerin 
oturtulmaya çalışıldığını bildirdi. 
Konuk İstanbul Fatih Emekli Ha-
kimi Erdoğan Gökçe konuşma-
sının başında kendisini tanıtıcı 
bilgiler verdi. 
Gökçe, ilgiyle izlenen konferan-
sında, ‘tenkis davasını, saklı pay 
sahibi mirasçıların saklı payları-
nın geri alınması davası’ olarak 
niteledi. Mirasta denkleştirme da-
vasının mirasçılar arasında oldu-
ğunu, tenkis davası mirasçı olma-
yan kişilere kazandırma yaptıysa 
o takdirde onlara karşı da tenkis 
davası açılabildiğini söyledi.
Tenkis davasını gören hakimin 
yapması gerekenleri sıralayan 
Gökçe, hakimin duruşmalara ha-
zırlıklı olarak çıkması gerektiğini 
ve ara kararında hakimin bilirki-
şiden neler istediğini tek tek yaz-
ması gerektiğinin altını çizdi. 
Erdoğan Gökçe, tenkis davasında 
ihtiyari dava arkadaşlığı bulundu-
ğunu, tenkis, miras ve muvazaa 
davalarında tanık dinletmenin 
şart olduğunu ve tenkiste ispat 
yükünün davacıya ait olduğunu 
anlattı. 
Kısa bir ardan sonra konuşması-
nı sürdüren Emekli Fatih Hakimi 
Erdoğan Gökçe, konuşmasının 

ikinci bölümünde muvazaalı iş-
lemlerin değerlendirilmesi konu-
sunu ele aldı. 
Muvazaa’nın bir hukuki ilişkinin 
taraflarının üçüncü kişileri aldat-
mak amacı ile gerçek iradelerine 
uymayan ve kendi aralarında hü-
küm ve sonuç doğurmayan bir 
görünüş yaratmak konusunda 
anlaşmalarına denildiğini belir-
ten Gökçe, “Muvazaa, borçlu bir 
kimsenin sahip olduğu evin bor-
cundan dolayı satılmaması için, 
para ödemesi söz konusu olma-
makla birlikte evi tapuda bir başka 
kimseye satmış gibi göstermesidir” 
dedi. 
Muvazaalı işlemden etkilenen 
üçüncü kişilerin muvazaalı bir 
sözleşmenin varlığını mahkeme-
ler önünde ileri sürebileceklerini 
ve zararlarının tazminini isteye-
bileceklerini, bununla beraber ta-
rafların iddialarını ispatlaması ge-
rektiğine işaret eden Gökçe, Mu-
vazaalı işlemin iptali davası tara-
fın eşinin ve çocuklarının açabil-
mesi için istisnai durumların söz 
konusu olduğunu bildirdi. Gökçe, 
muvazaalı işlemle ilgili hususla-
rın Türk Borçlar Kanunu’nun 19. 
maddesinde yer aldığını hatırlattı.
Erdoğan Gökçe, tenkis davası ve 
muvazaalı işlemlerin değerlendi-
rilmesi konusunu anlatırken ken-
di meslek yaşamından, Yargıtay 
karalarından örnekler verdi. 
Sunumun tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne geçil-
di. Konferansın sonunda İstanbul 
Barosu Önceki Dönem Başkan 
Yardımcısı Av. Necmi Şimşek, 
konuk konuşmacı İstanbul Fatih 
Emekli Hakimi Erdoğan Gök-
çe’ye Teşekkür Belgesi sundu. 

Tenkis Davası ve Muvazaalı İşlemlerin 
Değerlendirilmesi 
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İstanbul Barosu Spor ve Spor 
Hukuku Komisyonunca dü-
zenlenen ‘Teori ve Uygulama-

da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ 
konulu panel, 22 Mart 2019 Cuma 
günü Saat 17.30’da baromuz Kül-
tür Merkezi Konferans Salonunda 
yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan Spor 
ve Spor Hukuku Komisyonu Baş-
kanı Av. Cafer Aydın, bu panel-
de Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna 
ilişkin gelişmelerin ele alınacağını 
söyledi. 

Türkiye Futbol Federasyonuna 
bağlı Uyuşmazlık Çözüm Kuru-
luna ilişkin Anayasa Mahkemesi 
kararının da değerlendirileceğini 
belirten Aydın, Anayasa Mahke-
mesi kararında yer alan bir yıllık 
geçiş sürecinin sona erdiğini, bu 
kararın Uyuşmazlık Çözüm Ku-
rulunda teoride ve pratikte ne gibi 
yararlar sağlayacağını yada aksa-
yan yönlerinin neler olacağını bu 
toplantıda konunun uzmanların-
ca değerlendirileceğini bildirdi. 

Dr. Öğretim Üyesi Nil Karabağ 
Bulut, konuyu teorik açıdan ele 
aldı. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu son 
zamanlardan yargılama açısından 
çok tartışılan, çok eleştirilen bir 
kurum olduğunu belirten Bulut, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
Türkiye Futbol Federasyonunun 
ilk derece hukuk kurullarından 
bir tanesi olduğunu söyledi. Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun 
özerk bir tüzel kişilik olarak ger-
çek ve tüzel kişilerin bir çok te-
mel hak ve özgürlüğüne ilişkin iş 
yaptığını belirten Bulut, kulüpler, 
sporcular, antrenörler, menajer-
ler ve teknik adamlar arasındaki 
futbolla ilgili sözleşmeden doğan 
ihtilafların görülmesi ve karara 
bağlanması için yetkili olduğunu 
bildirdi.

Hukuk kurulların yetkisinin TFF 
tarafından düzenlendiğinin altını 
çizen Nil Karabağ Bulut, Anaya-
sa Mahkemesi de yeni düzenleme 
yetkisini TFF’nin iradesine bırak-
tığını belirtti.

Bulut, Uyuşmazlık Çözüm Ku-
rulu düzenlemesinin neden Ana-
yasa mahkemesine götürüldüğü, 
mahkemenin aldığı kararın ge-
tirdiği değişiklikler ve hak arama 
özgürlüğünün sınarlarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

Av. Kemal Kapulluoğlu ise ulus-
lar arası hukuk ve uygulama açı-
sından değerlendirmelerde bu-
lundu.

Anayasa Mahkemesi’nin anayasa-
ya aykırılıkla ilgili kararlar verdi-
ğini, ama bazı aykırılıklarda bazı 
menfaatlerin korunması adına 
süre verdiğini, Uyuşmazlık Çö-
züm Kurulu’na ilişkin kararda da 
yeni düzenleme yapılabilmesi için 
bir yıllık süre verdiğini söyledi. 

Anayasa Mahkemesinin UÇK ko-
nusunda verdiği bir yıllık sürede 
hiç bir şey yapılmadığına işaret 
eden Kapulluoğlu, Anayasa Mah-
kemesi bu yargılamayı yaparken 
TFF’nin görüşünü sormadığını, 
bu tür kararların gerekçelerini 
ve muhalefet şerhlerini anlamak-
ta güçlük çektiğini vurguladı. 
TFF’nin yargı kararlarını eleştiren 
Kemal Kapululuoğlu, Türkiye’de-
ki uygulamaları uluslar arası hu-
kuk açısından değerlendirdi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne geçil-
di. Panel sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi sunuldu. 

Teori ve Uygulamada Uyuşmazlık  
Çözüm Kurulu
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İstanbul Barosu Başkanlığı ve 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesince ortaklaşa düzen-

lenen ‘Karşılaştırmalı Hukukta 
Yapay Zekâ ve Sorumluluk Huku-
ku’ konulu Sempozyum, 22 Mart 
2019 Cuma günü saat 10.00’da 
baromuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konu-
şan Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ye-
ner Ünver, dünyada teknolojinin 
hızla geliştiğini, insanlığa hizmet 
amacıyla yeni gelişmelerin yaşan-
dığını söyledi.

Bu çalışmaların Türkiye’yi de 
yakından etkilediğini belirten 
Ünver, “Yapay Zekâ kullanımına 
ilişkin hukuk Türkiye’de tam yay-
gınlaşmamışken uluslararası kar-
şılıklı hukuk çalışmalarını öğrene-
rek bilişim hukukunun geleceğine 
daha hazırlıklı olmamız açısından 
daha doğru zeminde daha doğru 
kavramlarla tartışmamızın ya-

rarlı olacağını düşünüyorum. Bu 
bakımdan Sempozyumda kendi 
alanlarında uzman olan üç ya-
bancı bilim adamını dinleyeceğiz” 
dedi.

Hukukçular bakımından da di-
ğer meslek sahipleri bakımından 
da bilgiye sahip olan ve o bilgiyi 
kullanmak isteyenlerin meslek-
lerinde çok başarılı olacaklarını 
vurgulayan Yener Ünver, özellik-
le teknik alanda bilirkişiliğin çok 
önemli hale geleceğini bildirdi.

Ünver, “Bir takım meslek dalla-
rında özelikle tıpta kısmen yapay 
zekâ kullanılmaktadır. Tıptaki uy-
gulamada hata oranının düştüğü-
nü görüyoruz. Ancak, insan ruhu, 
duygu ve kişilik özelliklerinin yar-
gılanabilmesi, etik seçimler yapa-
bilmeleri konuları henüz tartışma-
lı ve erken. Erken ama bunları ko-
nuşmalıyız. Sempozyumu bunun 
için düzenledik” diyerek sözlerine 
son verdi. .

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu, günü-
müzde yapay zekâ kullanımının 
giderek yaygınlaştığını ve uygu-
lama alanlarının da genişlediğini 
söyledi.

Çeşitli meslek ve sektörlerde yıl-
lardır kullanılan yapay zekânın 
artık hayatımızı kolaylaştıran un-
sur haline dönüşmekte olduğunu 
belirten Moroğlu, “Yapay zekâya 
sahip bilgisayarlar, hukuk alanın-
da verilerin tasnifi, analizi ya da 
depolanması gibi işlerde bize yar-
dımcı oluyor. Bu arada bir avukat-
la yarışabilecek kadar geliştirilmiş 
yapay zekâ yazılımlarının var ol-
ması, mesleğin geleceği hakkında 
yeniden düşünmemizi zorunlu kı-
lıyor” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra 
Sempozyum oturumlarına geçil-
di. İlk oturumu İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Nazan 
Moroğlu yönetti.

Karşılaştırmalı Hukukta Yapay Zekâ 
ve Sorumluluk Hukuku
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Bu oturumda, Prof. Dr. Dr. Tade-
ja Jere Jakulin, “Uzmanların Sis-
temleri – Yapak Zekânın Dili”, Av. 
Kenan Devir, “Tarihsel Açıdan 
Yapay zekâ ve Sorumluluk Huku-
ku” konulu sunum yaptılar.

İkinci oturumu İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Av. Muazzez Yılmaz yönetti.

Bu oturumda, Prof. Dr. Bernd 
Heinrich, otonom araç kullanma 
sorunsalı üzerinde durdu. Heinri-
ch, otonom sürücülerin yaptıkları 
hataları ceza hukuku açısından 
değerlendirdi ve Almanya’da ya-
şanan olaylardan örnekler verdi.

Prof. Dr. Gunnar Dottge, Tıp 
alanında yapay zekâ kullanımına 
ilişkin gelişmeleri anlattı.

Son oturumu Prof. Dr. Gunnar 
Dottge yönetti. Bu oturumda söz 
alan Prof. Dr. Martin Ebers, ya-
pay zekâ ile ilgili özel hukuk so-
rumluluğu, Dr. Öğretim Üyesi 
Özlem Armağan ise yapay zekâ 
ve robot hukuku açısından özel 

hukuk sorumluluğu hakkında su-
num yaptı.

Oturum sonlarında soru/cevap 
bölümü uygulandı, sunum ya-
panlara da Teşekkür Belgeleri 
verildi.

Sempozyum, Nazan Moroğlu ve 
Yener Ünver’in kapanış konuş-
masıyla sona erdi.
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İstanbul Barosu Kat Mülki-
yeti Hukuku Komisyonunca 
düzenlenen ‘Kat Mülkiyeti 
Hukuku Semineri’, 24 Nisan 

2019 Salı günü saat 10.30’da Baro-
muz Merkez Bina Konferans Sa-
lonunda yapıldı. 

Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyo-
nu Genel Sekreteri Av. Damlagül 
Moratlar, komisyonun kuruluşu 
ve çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. 2018 yılı ve 2019 başına kadar 
beş seminer düzenlediklerini be-
lirten Moratlar, “Bunlar üniversi-
telerle de iş birliği yapılan çok bü-
yük çapta seminerlerdi. Sadece kat 
mülkiyeti hukuku değil bunlunla 
bağlantılı olarak kentsel dönüşüm 
hukuku, imar barışı, yapı kayıt 
belgesi, uygulamada yaşanan so-
runlar, toplu yapılaşma ilgi ilgili 
uygulamaları ele aldık” dedi. 

Komisyon olarak 26 alt çalışma 
konusu belirlediklerini ve bu ko-
nularla ilgili alt komisyonlar oluş-
turduklarını belirten Moratlar, iki 
alt komisyon üyesinin çalışmala-
rını tamamladıklarını ve az son-
ra başlayacak seminerde, sigorta 
hukuku ve evcil hayvan ilişkisini 

ele alacaklarını söyledi. Moratlar, 
çalışmalarını tamamlayan diğer 
alt komisyon üyelerinin de çalış-
malarını tamamladıkça seminer-
lerimizde katılımcılara bilgi suna-
caklarını bildirdi. 

Seminerin açılış konuşmasını 
İstanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Ali Gürbüz yaptı. 
Gürbüz, Kat Mülkiyeti Hukuku 
Komisyonunun yeni kurulmuş 
olmasına rağmen oldukça yoğun 
çalıştığını, sanki bir enerji biri-
kiminin patlaması gibi olduğunu 
söyledi. Hem adliyelerde hem de 
baromuz salonlarında yapılan et-
kinliklerden çok etkilendiklerini 
ve bilgi sahibi olduklarını belirten 
Ali Gürbüz, komisyonun bu et-
kinlikleri diğer barolara ve Türki-
ye Barolar Birliğine de götürdük-
lerini, çok yönlü olarak başarılı 
çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kat Mülkiyeti Hukuku Komis-
yonu Başkanı Av. Mustafa Şeref 
Kısacık da, komisyonun kurul-
masına katkı veren Baro Başka-
nı ve Yönetim Kurulu Üyelerini 
kutladığını ve kendilerine teşek-
kür ettiğini söyledi. Komisyonun 

Türkiye çapında ses getirdiğini, 
üniversitelerle işbirliği yaptıkla-
rını belirten Kısacık, il dışındaki 
üniversitelerden hatta Kıbrıs’tan 
bile eğitim talepleri aldıklarını 
bildirdi. Kamu kuruluşları ile or-
tak seminerler planladıklarını da 
kaydeden Şeref Kısacık, diğer ba-
rolarda da bu tür komisyonların 
kurularak Türkiye Barolar Birli-
ğinde oluşturulacak üst kurulla 
yasa koyucuları da etkileyecek ça-
lışmalar yapılmasını amaçladıkla-
rını sözlerine ekledi. 

Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri 
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Açılış konuşmalarından sonra se-
miner oturumlarına geçildi. İlk 
oturumu Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Ahmet Ayar yönetti. 

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Öz Seçer, sunumunda, Kat Mül-
kiyeti Kanunu ile arsa payı karşılı-
ğı inşaat sözleşmelerinin ilişkisini 
anlattı. 

Kat Mülkiyeti Komisyonu Baş-
kanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, 
toplu yapılarda yaşanan sorunları 
ele aldı. Kısacık bu sunumunda, 
yönetim planının uyarlanması, 
parsel yönetimi kurulması, Kat 
Mülkiyeti Kanununun uygulana-
mayacağı hallerde uygulanacak 
mevzuat, görevli mahkeme, aidat 
belirlenmesi, kooperatiflerin site-
yi yönetmesi gibi alt başlıkları ele 
alarak inceledi. 

İkinci oturumu Kat Mülkiyeti 
Hukuku Komisyonu Genel Sek-
reteri Av. Damlagül Moratlar 
yönetti. Bu oturumda Kat mülki-
yeti Hukuku Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Av. Figen Erbek, Kat 
Mülkiyeti Kanunu ile engelli hak-
ları ilişkisi, Kat Mülkiyeti Huku-
ku Komisyonu Üyesi Av. Özlem 
Kaya ise Kat Mülkiyeti Kanunu 
ile sigorta hukukunun ilişkisini 
anlattılar. 

Üçüncü oturumu Yeditepe Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir 
Arpacı yönetti. Bu oturumda Kat 
Mülkiyeti Hukuku Komisyonu 
Üyesi Av. Esra Danışman, Kat 
Mülkiyeti Kanunu ile ayvan hak-
ları ilişkisi üzerinde durdu ve alt 
komisyonda yapılan çalışmaları 
anlattı. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru-cevap bölümüne ge-
çildi. Seminer sonunda konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi, 
katılımcılara da Katılım Belgesi 
verildi. 
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İstanbul Barosu Sağlık Huku-
ku Merkezi ve Hasta ve Hasta 
Yakını Hakları Derneği tara-

fından düzenlenen ‘Kanserle Ya-
şayan Bireylerin Hakları’ konulu 
panel 26 Nisan 2019 Cuma günü 
sat 13.00’da baromuz Kültür Mer-
kezinde yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Mehmet Emre Elçi, 
modern tıptaki gelişmelerle kan-
serle yaşam ömrünün uzaması, 
kanser tedavisinin kesin bir şekil-
de yapılabiliyor olması, kanserli 
bireyin haklarını daha da önemli 
hale getirdiğini söyledi. Kan-
ser hastalığının çok yaygın hale 
geldiğini, kanserli hastanın da 
bir takım hakları bulunduğunu 
belirten Elçi, “Bu hakları ancak 
başımıza geldiğinde öğreniyoruz. 
Toplumumuzda kanserli bireyin 
hakları ile ilgili çok fazla bilgi sa-
hibi değiliz” dedi.

 Bugünkü panelde sadece sağlık 
hukuku bağlamındaki hasta hak-
larının ele alınacağını belirten 
Emre Elçi, bu hakları kanserli 
bireylerin ilaca erişim hakkı, ilaç 
seçme hakkı, malpraktis duru-
munda sahip oldukları haklar, 

tedavi şekli seçimi ve tedavi sü-
recine ilişkin haklar olarak sıra-
ladı. Elçi, hastaların özel hukuk 
alanında aile ve iş hukukundan 
kaynaklanan haklarının da bu-
lunduğunu bildirdi. 

Dünyada pek çok ülkede kabul 
edilmiş bir ötenazi hakkının bu-
lunduğunu hatırlatan Elçi, kan-
serle tedavinin uzun sürdüğü-
nü ve pek çok acılar çekildiğini, 
Türkiye’de ötenazinin hak olarak 
kabul edilmediğini, sadece pasif 
ötenazi uygulanabildiğini, onun 
da tedavi olmamak bağlamında 
bir hak kabul edildiğini, panelist-
lerin bu konuya da değinmelerin-
den mutlu olacaklarını sözlerine 
ekledi.

Hasta ve Hasta Yakını Hakları 
Derneği Kurucusu Av. Ümit Er-
dem, derneğin nasıl kurulduğu-
nu ve kuruluş amaçlarını anlattı. 
Dernek olarak sadece malpraktis 
konusunda değil, insan hakla-
rı, sağlık hakları ve hasta hakla-
rı üçgeninde yoğunlaştıklarını 
belirten Erdem, “Hak temelli bir 
dernek olmaya çalışıyoruz. Geçen 

yıl da kanser ve hasta hakları plat-
formunun kuruculuğunu, öncülü-
ğünü HAYAT üzerinden yaptık” 
dedi.

Daha önce hastalıkla mücadele-
nin veremle Savaş, kanserle savaş, 
AİDS’le savaş gibi SAVAŞ anlayı-
şıyla yapıldığını kaydeden Ümit 
Erdem, 2000’li yıllarda bu anlayı-
şın evrildiğini ve insan bedeninin 
bir hastalıkla nasıl yaşayabileceği-
ne dönüştüğünü, hasta haklarının 
ön plana çıktığını, dernekler, va-
kıflar ve çeşitli platformlarla has-
talık ve hastalara daha insani yak-
laşımların söz konusu olduğunu 

Kanserle Yaşayan Bireylerin Hakları
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ve savaşın yerini yaşamın aldığını 
anlattı. 

Açılış konuşmalarından sonra 
oturumlara geçildi. İlk oturumu 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç yö-
netti. 

Bu oturumda Meme Hastalık-
ları Koalisyonu Derneği Europa 
Donna Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Violet Aroyo, ‘Hasta gö-
zünden kanserli yaşam’ konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Uz. Dr. Kürşat 
Epöztürk, Kanser teşhisinin has-
ta ve yakınına bildiriminde etkili 
yaklaşım yolları üzerinde durdu. 

İlk oturumun son konuşmacısı 
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezi Üyesi Av. Volkan Yal-
çınkaya, Kanserle yaşayan birey-
ler açısından özel hayatın gizliliği 
hakkına ilişkin bilgi verdi. 

Toplantının ikinci oturumunu 
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezi Başkanı Av. Burcu Öz-
toprak Alsulu yönetti. 

Bu oturumda konuşan İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Coşkun Yorulmaz, kanser teda-
visinde malpraktis olaylarına de-
ğindi. 

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku 
Merkezi Başkan Yardımcısı Av. 
Arb. Çağrı Ulusulu ise kanserle 
yaşayan bireylerin tedaviye erişim 
hakkı ve ek ödemeler konusunda 
bilgi verdi.

Toplantının son konuşmacısı İs-
tanbul Barosu Üyesi Av. Biset 
Ekinci, kanserle yaşayan bireylere 
ilişkin sağlık raporları hakkında 
açıklamalar yaptı.

Oturum sonlarında uygulanan 
soru-cevap bölümünden sonra 
konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi (SEM) tarafından 
düzenlenen seminerlerin 

üçüncüsü, 29 Nisan 2019 Pazar-
tesi günü saat 16.00’da baromuz 
Merkez Bina Konferans Salonun-
da gerçekleştirildi. Seminerde 
‘Avukatlık Sözleşmesi’ konusu ele 
alındı.

SEM Yürütme Kurulu Başkanı 
Av. Elif Görgülü, seminerin ne 
amaçla düzenlendiğini ilişkin 
kısa bilgi verdi. 

Seminerin açılışını yapan İstan-
bul Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Nazan Moroğlu, seminerde, genç 
avukatları da yakından ilgilendi-
recek olan avukatlık sözleşmesi 
gibi önemli ve teknik bir konu-
nun ele alınacağını, burada yapı-
lacak konuşmaların büyük yarar 
sağlayacağına inandığını söyledi.  

Seminerin yönetimini, SEM Yü-
rütme Kurulu Üyesi Av. Zafer 
İşeri üstlendi. 

Seminerin ilk konuk konuşmacısı 
Em. Hâkim Murat Aydın, avu-
katlık sözleşmesinin niteliği hak-
kında bilgi verdi. 

Avukatlık sözleşmesi Borçlar hu-
kukunun terimleriyle iki tarafa da 
borç yükleyen sözleşme olduğu-
nun altını çizen Aydın, kanunla 
tanımlanmış, kendine özgü bir 
sözleşme türü olduğunu söyledi. 
Aydın şöyle devam etti: “Sözleş-
me serbestisi kapsamında tanım-
sız olarak düzenlenebilecek ve 
herkesin kendine göre belirleye-
bileceği bir akit olmaktan çıkmış, 
Avukatlık Kanununda yer alan 
160. Maddede adı ve kurucu un-
surları zikredilmiş, kanunla dü-
zenlenmiş bir sözleşme tipidir. 
Bu sözleşmenin taraflarından biri 
olan avukat, hukuki yardımda bu-
lunmayı, müvekkil de ona kural 
olarak bir ücret ödemeyi üstlenir”. 

Taraflar işin ücretsiz olarak ya-
pılacağına dair bir anlaşma yap-
mamışlarsa, yapılan sözleşmenin 
her zaman ücreti kapsayacağını 
belirten Murat Aydın, avukatlık 
sözleşmesinin vekâlet sözleşme-
si olmadığını, kendine özgü bir 
sözleşme olduğunu, vekâlet söz-
leşmesinde vekilin kural olarak 
ücret almadığını, Avukatlık söz-

leşmesinde vekil sıfatını ise daima 
bir avukatın aldığını bildirdi.

Hiçbir mesleğin avukatlık mesleği 
kadar ağır sorumluluk altında bu-
lunmadığını vurgulayan Aydın, 
Vekâlet sözleşmesi ile Avukatlık 
sözleşmesini, karşılaştırmalı ola-
rak ve detaylar vererek anlattı. 

Av. Atilla Özen, teknik bir dü-
zenlemeyi anlatan konuşmasında 
avukatlık sözleşmesinden kay-
naklı uyuşmazlıkların çözümüne 
ilişkin verilen mahkeme kararla-
rından örnekler verdi. 

Avukatlık sözleşmesinin gerekli 
olup olmadığını tartışan Özen, 
Avukatlık Kanunundaki avukat-
lık ücretinin güvencelerini anlattı. 

Atilla Özen, ücret uyuşmazlıkla-
rında Yargıtay’ın meslek kural-
larını da dikkate aldığını, hatta 
Yargıtay içtihatlarında uluslarara-
sı meslek kurallarının da dikkate 
alındığını görmenin mümkün 
olduğunu söyledi. Özen, avu-
katlık sözleşmesinin bir vekalet 
sözleşmesi olmamasına rağmen, 

Avukatlık Sözleşmesi
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avukatlık sözleşmelerinden kay-
naklanan uyuşmazlıkların çözüm 
yolları konusundaki çelişkilere 
dikkat çekti.  

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
(İBAM) 18. Hukuk Dairesi Üyesi 
Hâkime Aylin Arısüt, Avukatlık 
Sözleşmesinin, Türk Borçlar Ka-
nununun 502. Maddesinde dü-
zenlenmiş vekâlet sözleşmesin-
den farklı bir özellik gösterdiğini 
söyledi.

Avukatlık sözleşmesi ile vekâlet 
sözleşmesinin farklı olmasına 
rağmen, çeşitli yorumlar yapıl-
dığına değinen Arısüt, Ankara 
BAM ile İstanbul BAM arsında-
ki bu konudaki görüş farklılıkla-
rının giderilmesi için Yargıtay’a 
başvurduklarını, Yargıtay Baş-
kanlar Kurulundan gelen eski iç-
tihada devam kararı verildiğini, 
bu içtihadın sorunu çözmediğini 
belirtti.

Sözleşmelerden kaynaklı uyuş-
mazlıklar için gidilecek mahke-
melerin tüketici mahkemeleri 
olmadığını vurgulayan Arısüt, 
sözleşmenin niteliğine göre ne tür 
uyuşmazlıkların hangi mahke-
melerde çözüleceğine ilişkin bilgi 
verdi. 

Aylin Arısüt, konuşmasının kalan 
bölümünde ‘Avukatın işe özen 
gösterme’ ve ‘sadakatle ilgili 
borçları’ hakkında değerlendir-
melerde bulundu.

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne ge-
çildi. Seminer sonunda konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
verildi.
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51 İstanbul Barosu Lojistik ve 
Taşıma Hukuku Komisyo-
nunca düzenlenen ‘Taşıma 
Hukuku ve Yük Sigortaları’ 

konulu panel 30 Nisan 2019 Salı 
günü saat 13.30’da baromuz mer-
kez bina konferans salonunda ya-
pıldı. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, 

Lojistik ve Taşıma Hukuk Komis-
yonunun, lojistik ve taşıma huku-
kunun hemen hemen her alanını 
kapsayan etkinlikler planladığını, 
bu alanda söz sahibi çok önemli 
bilim insanı ve uzmanların ka-
tılımı ile sektör bazında yaşanan 
sorunlar ve yapılan uygulamala-
rın gündeme getirildiğini ve bunu 
takdirle karşıladığını söyledi. 

Durakoğlu, baromuz merkez ve 
komisyonları arasında en fazla et-
kinlik düzenleyen Lojistik ve Ta-
şıma Hukuku Komisyonu Başka-
nı ve komisyon üyelerine ve sek-
töre düşünsel katkılarda bulunan 
ve bu arada baromuzu onurlan-
dıran bilim insanı ve uzmanlara 
teşekkür etti. 

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşı-
ma Hukuku Komisyonu Başkanı 
Av. Egemen Gürsel Ankaralı, 
Hukuk eğitimine taşıma hukuku 
ve sigorta olarak başlandığını, lo-
jistiğin de bu alana eklendiğinde 
işin içine dış ticaret, gümrük, te-
darik zincirinin de girmesiyle ala-
nın çok genişlediğini söyledi.

‘Ürettiğinizle tükettiğiniz aynı 
yerde değilse mutlaka lojistiğe 
ihtiyaç vardır’ sözünden hareket-

le çok geniş bir alan içinde bu-
lunulduğunu belirten Ankaralı, 
“Bunun farkında olarak, bu tür 
etkinlikleri gerçekleştirerek bil-
gilenme ihtiyacımızı gidermeye 
çalışıyoruz” dedi.

Bugün yapılacak panelde ele alı-
nacak önemli konuların yanı sıra 
toplantı bitiminde konişmento-
nun tarihsel sürecini gözler önü-
ne seren bir sergi açılışını gerçek-
leştireceklerini belirten Ankaralı, 
1600’lü yıllardan günümüze ko-
nişmentonun geçirdiği evrelerin 
izleneceği serginin Ahmet Ayto-
ğan’ın özel arşivinden oluşturul-
duğunu bldrdi. Ankaralı, Ayto-
ğan’ın, toplantı bitiminde koniş-
mento sergisi ile ilgili 10 dakikalık 
bir tanıtım sunumu yapacağğını 
ve daha sonra altıncı kat fuayede 
serginin açılışının gerçekleştirile-
ceğini hatırlattı.

Egemen Gürsel Ankaralı, bütün 
bu çalışmaları Baronun Sayın 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üye-
lerinin içten desteğiyle sürdür-
düklerini, bu desteğin komisyon 
çalışmalarına da yansıdığını be-
lirtti ve bu nedenle sayın başkan 

TAŞIMA HUKUKU VE YÜK SİGORTALARI



73

M
ES

LE
K

İ E
TK

İN
Lİ

K
LE

R
M

A
RT

 N
İS

A
N

 2
01

9 
/ 1

51

ve yönetim kurulu üyelerine yü-
rekten teşekkür ettiklerini belirtti. 

Açılış konuşmalarından sonra 
panele geçildi. Panelin ilik otu-
rumunu İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim 
Üyesi ve Türk Ticaret Kanununu 
hazırlayan komisyonun Sigorta 
Hukuku ve Taşıma Alt Komis-
yonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin 
Ülgen yönetti. 

İstanbul Galatasaray Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Samim Unan, sunumunda tekne 
ve yük sigortalarında sebep-so-
nuç ilişkisini anlattı.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nuray Ekşi, Uluslarara-
sı Demiryolu Taşıma Sözleşmesi 
üzerinde durdu. 

İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi 
Sami Aksoy’un sunum başlığı ise 
‘Liman İşletmesi Kimin İfa Yar-
dımcısıdır?’

Panelin ikinci oturumunu İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Muazzez Yılmaz yönetti. 

Bu oturumda söz alan İstanbul 
Gedik Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ke-
rim Atamer, deniz alacakların-
dan doğan sorumluluğun sınır-
lanmasında zımni kabul usulünü 
anlattı.

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim 

Üyesi Zafer Kahraman sunu-
munda, kusur kavramı, kusurlu 
fiilden kaynaklanan sorumluluk 
konusu üzerinde durdu.

Panelini son konuşmacısı İstan-
bul Üniversitesi Ulaştırma ve Lo-
jistik Fakültesi Doktor Öğretim 
Üyesi Türkay Özdemir, Yargıtay 
kararlarından örnekler sundu, 
ayrıca karayolu taşıyıcısının tam 
tazminat sorumluluğu hakkında 
bilgi verdi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru-cevap bölümüne ge-
çildi. Oturum sonlarında panel 
yöneticileri ve konuşmacılara bi-
rer Teşekkür Belgesi sunuldu.

Panel sonunda Ahmet Ayto-
ğan’ın özel arşivinden düzenle-
nen Konişmento Sergisinin görsel 
tanıtımı yapıldı. Daha sonra ba-
romuz merkez bina altıncı katın-
da bulunan fuayede Konişmento 
Sergisinin açılışı yapıldı. 

Lojistik ve Taşıma Hukuku Ko-
misyonu Başkanı Av. Egemen 
Gürsel Ankaralı, konişmento 
sergisini düzenleyen Ahmet Ay-
toğan’a Teşekkür Belgesi sundu. 
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Emperyal güçlere karşı 18 Mart 
1915’de büyük bir zafer kaza-
narak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna yol açan kahraman-
larımız ve şehitlerimiz, İstan-
bul’da Edirnekapı Şehitliğinde 
yapılan resmi törenle anıldı. 

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı do-
layısıyla 18 Mart 2016 Pazar günü 

saat 10.00’da düzenlenen törene, 
İstanbul Valisi, Türk Silahlı Kuv-
vetleri temsilcisi, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı, İstanbul 
Barosu Temsilcileri, İstanbul Em-
niyet Müdürü, siyasi parti temsil-
cileri, şehit aileleri, İdare Mahke-
mesi Başkanları, Başsavcılar, STK 
ve çeşitli kamu kurumları temsil-
cileri katıldılar. 

1.Dünya Savaşı çoğu tarihçilerce 
1. Paylaşım Savaşı olarak adlan-
dırılır. Gerçekten savaşın nedeni 
Batı emperyalizminin mazlumlar 
coğrafyasındaki zengin enerji ve 
doğal kaynakları sulhen paylaşa-
mamasıdır.

Emperyalizmin paylaşım pro-
jesi geçen yüzyıl başında ŞARK 
MESELESİ ( DOĞU SORUNU ) 
olarak adlandırılmaktadır. Doğu 
sorunun çözülmesi için Osman-

lı Devleti’nin tasfiyesini zorunlu 
görmektedirler.

İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’ 
sının başını çektiği bağlaşıklar 
( İtilaf devletleri ) Hasta Adam 
adını verdikleri Osmanlı’nın mi-
rasının paylaşımı konusunda mu-
tabıktırlar. O dönemde Osmanlı-
nın siyasi coğrafyası içinde olan 
Arabistan, Yemen, Filistin, Sina, 
Lübnan, Şam, Halep, Basra, Bağ-
dat, Musul ve Anadolu’yu masa 

başında paylaşmışlardır!

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

Bizim açımızdan işin garip tara-
fı hangi blok kazanırsa kazansın 

104. YILINDA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ 
SAYGI VE MİNNETLE ANDIK

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 104. YILINDA BÜYÜK 
DESTANIN YARATICILARINI SAYGIYLA ANIYORUZ

Törende Edirnekapı Şehitliği anı-
tına Harp malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri, İstanbul Valiliği, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul 
Barosu ve diğer kuruluş temsil-
cileri adına çelenk bırakıldı. Tö-
rende İstanbul Barosunu Başkan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu 
ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Av. Muazzez Yılmaz temsil etti. 

Daha sonra saygı duruşu yapıldı 
ve İstiklal Marşı söyledi. Bunu 
İstanbul Valisinin anıt özel defte-
rini imzalaması ve Harp malulü 
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
Derneği Başkanının konuşması 
izledi. 

Törenden sonra kabristan ziyareti 
yapıldı ve şehit kabirlerine kır-
mızı karanfiller bırakıldı, dualar 
okundu. 
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savaşçı vardır. Mehmet Akif Er-
soy’un söylemiyle -Eski Dünya, 
Yeni Dünya, bütün Akvam-ı Be-
şer ( değişik milletler ) Mehmet-
lerin karşısındadır!

Çanakkale için Milli Mücade-
le’nin önsözüdür denir, doğru-
dur. Çanakkale için askerlerine 
taarruzu değil, ölmeyi emreden 
19.Tümen Komutanı Mustafa Ke-
mal Bey’in yeniden doğduğu yer 
denir, doğrudur. Çanakkale, İngi-
lizlerin tanımıyla kaderin adamı 
Mustafa Kemal’in askeri dehası-
nın, komuta yeteneğinin, toplum 
liderliğinin kan ve ateş içinde sı-
nanıp kanıtlandığı yerdir.

İngiliz Donanma Bakanı Çörçil, 
19 Tümen Komutanı Yarbay Mus-
tafa Kemal için  “Kaderin adamı” 
derken,  İngiliz resmi tarihi; “25 
Nisanda durumu çabuk kavra-
yışıdır ki, Anzak Kolordusu’nun 
karaya çıkışının ilk gününde he-
deflerine ulaşmasını önlemiştir. 
9 Ağustosta ani olarak Kuzey 
bölgesinin komutanlığına atan-
dığı sırada gösterdiği çetin hare-
kettir ki, İngiliz 9.Kolordusunun 
ilerlemesini durdurmuş ve onu 
yenmiştir. Ve 24 saat sonra O’nun 
şahsen bir keşifte bulunduktan 
sonra parlak bir karşı saldırısıdır 
ki, Türkleri Sarıbayır’ın başlıca 
tepesi olan Conkbayır’ın kesin 
egemeni kılmıştır. Herhangi bir 
tümen komutanının hareketleri-
nin yalnız bir muharebenin değil, 
belki bir seferin ve hatta bir mil-
letin kaderi üzerinde bu derece 
derin bir tesirde bulunduğunu 
tarih nadiren kaydetmiştir” sözle-
riyle emperyalistlerin Çanakkale 
bozgununun nedeni olarak O’nu 
göstermektedirler.

Türkiye, büyük zaferin 104.yılın-
da Çanakkale destanını yaratan 
iradenin ve direncin yeniden ha-
tırlanması ve değerlendirilme-
sinin elzem olduğu bir süreçten 
geçmektedir. 1. Dünya savaşın-
dan yenik çıkan, Osmanlı’nın 
geniş coğrafyasını kaybeden, ana-

yurdu işgale uğrayan bir milleti-
nin mucizevi direncinin, yok oluş 
sınırından var oluşa ulaşmasının 
nedenleri üzerinde düşünülmeli-
dir. 

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

Günümüzde tarihsellikten uzak 
bir fanteziyle Çanakkale’nin cen-
tilmenler savaşı olduğu söyle-
miyle emperyalizmin tetikçilerini 
mazur gösterme, hatta kutsama 
saçmalığı artık son bulmalıdır.
Yine Çanakkale’nin göklerden 
inen ilahi varlıklar sayesinde ka-
zanıldığı safsatasıyla, Mehmet-
lerin kanıyla, canıyla, sarsılmaz 
imanıyla, sınırsız vatan sevgisiyle, 
olağanüstü fedakarlığıyla yarattığı 
destana sanal ortaklar yaratmaya 
da bir son verilmelidir.

Çanakkale zaferi, ezelden ebede 
hür yaşamak isteyen mazlum bir 
milletin topyekun destanıdır. Gü-
nümüzde, Çanakkale destanıyla, 
Milli Kurtuluş Savaşıyla ulaşılan 
bağımsızlığın ürünü olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne karşı ülkemizin 
bazı yörelerinde provaları yapılan 
etnik kalkışmaların emperyaliz-
min güncellediği Şark Meselesin-
den başka bir şey olmadığı bilin-
melidir. 

Çanakkale destanını yaratan di-
renç ve kararlılığa bu gün her 
zamandan daha çok ihtiyacımız 
vardır. İstanbul Barosu 104. Yılın-
da büyük zaferin kahramanlarını 
minnet ve şükranla anmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

ödülün Türk coğrafyası ve köle-
leştirilecek Türk milleti olmasıdır! 
Osmanlı devleti savaşa Almanya, 
Avusturya Macaristan bloğunun 
yanında zoraki sürüklenmiştir.

İngiliz-Fransız  bloğu savaşın ba-
şında Çanakkale’den geçip salta-
nat ve hilafet merkezi İstanbul’u 
işgal ederek Osmanlıyı saf dışı bı-
rakmak, Almanya karşısında zor-
lanan Çarlık Rusya’sının Karade-
niz üzerinden yardımına koşmak 
düşüncesindedirler.

Kasım ayından beri süren yok-
lama bombardımanlarından 
sonraki asıl saldırı 18 Mart 1915 
sabahı başlar. Dünyanın o tarihe 
kadar görmediği tonaj ve silah 
kapasitesine sahip savaş gemileri 
Çanakkale önlerinde Gelibolu ve 
Anadolu yakasındaki Türk siper-
lerine ölüm kusmaktadırlar. Saat-
ler süren bombardımandan sonra 
boğaza giren düşman zırhlılarını 
Türk sürprizi beklemektedir. Ye-
nilmez armadanın batırılamaz 
sanılan kimi zırhlıları birbiri ardı-
na boğazın serin sularına gömül-
mektedir!

Denizden Mehmetlerin yol ver-
mediği bağlaşıklar Türk siperle-
rini söküp Gelibolu yarımadası-
nı düşürerek karadan İstanbul’a 
ulaşmayı deneyeceklerdir. 25 Ni-
san sabahı zıhlıların cehennemi 
bombardımanından sonra  beş 
bölgede başlayan çıkartma kıs-
men başarılı olur. Mehmetlerin 
çetin direnişiyle fazla ilerlemeyip 
kıyı şeridine sıkışan düşmanın 
yıl sonuna kadar süren çabaları 
boşunadır! Kolay bir zafer umu-
duyla 25 Nisanda karaya çıkan 
düşman, İstanbul’u fetih, Türki-
ye’yi işgal düşlerini de Gelibolu 
yarımadasında bırakarak 1915  
Aralığının sonunda Çanakkale’yi 
terk edecektir.

Çanakkale’de Mehmetlerin kar-
şısında yalnızca İngiliz, Fransız, 
Anzak ( Avustralya - Yeni Zelan-
da ) birlikleri değil, sömürgele-
rinden devşirdikleri çok sayıda 
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İstanbul Barosu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezince düzen-
lenen Baro Başkanları – Hukuk 
Öğrencileri söyleşisi, 18 Mart 
2019 Pazartesi günü saat 18.00’da 
İstanbul Barosu Merkez Bina 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Söyleşinin sunumunu gerçekleş-
tiren İstanbul Barosu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezi Sekreteri 
Av. Ömeralp Pulatoğlu, söyleşi-
nin18 Mart’ta düzenlenmesinin 
bir anlamı bulunduğunu, Türk 
tarihinin şanlı zaferi Çanakka-
le’nin 104. Anma gününü hu-
kukun genç neferleriyle birlikte 
gerçekleştirmeyi amaçladıklarını 
söyledi. Pulatoğlu, salonda bulu-
nanları, Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 
Çanakkale Şehitleri ve tüm şehit-
lerimiz için saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’na davet etti. 

Söyleşiyi İstanbul Barosu Cum-
huriyet Araştırmaları Merkezi 
Başkanı Av. Filiz Karaman yö-
netti. Karaman, kısa açılış konuş-
masında “Çanakkale Zaferi’nin 
104. Yılını kutladığımız bir zaman 
diliminde bunu genç hukukçu 

BARO BAŞKANLARI –  
HUKUK ÖĞRENCİLERİ SÖYLEŞİSİ

adaylarıyla birlikte özdeşleştirmek 
istedik. Çanakkale Zaferini bize 
armağan edenler de sizlerin ya-
şında tıp, hukuk öğrencileriydi. Bu 
benzerliği düzenlediğimiz bu söy-
leşi ile vurgulamak istedik” dedi. 

Söyleşide ilk sözü İstanbul Barosu 
Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. 
Ümit Kocasakal aldı. Kocasakal 
söyleşide ülke sorunlarına değin-
di. Türkiye’nin saldırı ve kuşatma 
altında bulunduğunu, ülkenin 
yangın yerine döndüğünü ve en 
ulusal sorunlarda bile bir araya 
gelinemediğini belirten Kocasa-

kal, milletin kutuplaştırıldığını,  
ülkenin üretmeden tükettiğini ve 
açlığa doğru hızlı bir gidiş bulun-
duğunu anlattı. 

Çanakkale Zaferi hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Koca-
sakal, Türk’süz ve Atatürk’süz bir 
Çanakkale’nin düşünülemeye-
ceğini, Çanakkale ruhunun hem 
‘Balkan Travması’nı ortadan kal-
dırdığını hem de modern haçlı 
seferine karşı İslâmın savunuldu-
ğunu bildirdi.  

Günümüzde emperyalizmin tak-
tik değiştirdiğini, artık silahla, as-
kerle ülkelerin işgal edilmediğini 
belirten Ümit Kocasakal, bunun 
yerine ülkenin genetiği ve kimya-
sıyla oynanarak kılcal damarları-
na girildiğini hatırlattı. Emperya-
list ülkelerin Türkiye üzerindeki 
oyunlarının bazı kırılma nokta-
ları yarattığını kaydeden Kocasa-
kal, ilk kırılmanın Atatürk’ün ölü-
müyle başladığını, ikinci kırılma-
nın Köy Enstitülerinin kapatılma-
sı, üçüncü kırılmanın çok partili 
demokratik siyasi parti düzenine 
geçilmesi, dördüncü kırılmanın 



77

SO
SY

A
L 

ET
K

İN
Lİ

K
LE

R
M

A
RT

 N
İA

SN
 2

01
9 

/ 1
51

Türkiye’nin NATO üyeliğine ka-
bulü ve son kırılmanın da 12 Ey-
lül 1980 darbesi ile gerçekleştiğini 
anlattı. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu ise genel olarak 
hukuk, avukatlık, baro ve hukuk 
öğretimi konuları üzerine yoğun-
laştı.  

Çanakkale Zaferinin 104. Yılını 
anarak sözlerine başlayan Du-
rakoğlu, Çanakkale Zaferinin, 
Türk halkının ulus olmasına ev-
rilmesinde önemli kilometre taş-
larından biri olduğunu söyledi. 
Durakoğlu, “Bugün varlık nede-
nimiz olarak niteleyebileceğimiz 
böylesine önemli kilometre taşında 
bu insanları hayırla yâd etmek ge-
rekiyor. Bugün onların varlığıyla 
ayaktayız” dedi. 

Son 10 yılın hukuk mücadelesine 
değinen Mehmet Durakoğlu, Ce-
maat ve iktidarın en güçlü işbir-
liği içinde oldukları günlerde bir 
takım davaların gündeme geldi-
ğini, dijital sahte deliller üreterek 
insanları tutuklayıp, mahkeme 
görüntüsü altında yargıldıkları-
nı, bu olaylar karşısında baronun 
verdiği hukuk mücadelesinin de 
tıkanma noktasına geldiğini bil-
dirdi.  Sözün bittiği yerde baro 
yönetim kurulu olarak balyoz 
davasını bastıklarını belirten Du-
rakoğlu, bu konuda yaşananları 

ayrıntılı olarak anlattı. 

İstanbul barosunun 140 yıllık ta-
rihinde böylesine onurlu ve üye-
lerine gurur verici öykülerin bu-
lunduğunu hatırlatan Durakoğlu,  
1980 darbesinden sonra Baro 
Başkanı Orhan Adli Apaydın ve 
yönetiminin verdiği mücadele 
sırasında baronun kapısının mü-
hürlendiğini, başkan Apaydın’ın 
tutuklandığını ve bu süreçte 
Apaydın’ın hayatını kaybettiğini 
bildirdi. 

İstanbul Barosunun böyle nice 
öyküleri bulunan bir kurumsallık 
olduğunu vurgulayan Durakoğ-
lu, “Bu kurumsallığın ifade ettiği 
anlamı ve yükü her avukat ve ge-
leceğin hukukçuları olarak sizler 
taşımak zorundasınız. Bu ülkenin 
avukatlığı sadece avukatlık değil-

dir. Bu ülkenin avukatlığı hepimiz 
için özellikle baro gibi avukatla-
rın bir meslek örgütü olmasının 
ötesinde anlamlar taşıyan bir ku-
rumsallığı yaşatmaktır. Geldiğimiz 
aşamada İstanbul Barosu bütün 
ülkede hukuk ve adalet arayan 
herkesin bir anlamda ‘arayış mer-
kezi’ konumuna gelmiştir” dedi.

İstanbul Barosunu bir ‘direnç 
merkezi’ olarak niteleyen Meh-
met Durakoğlu, baronun bütün 
darbelerin karşısında durabilmiş 
çok temel bir işlevselliği barın-
dırdığını belirtti ve baronun 15 
Temmuz darbesi daha yeni başla-
mışken, aldığı tavrı belgeleyerek 
darbeye nasıl direndiğini ayrıntı-
larıyla anlattı.  

İstanbul Barosu Başkanı, konuş-
masının son bölümünde her ge-
çen gün sayıları artan hukuk fa-
külteleri, hukuku öğretiminin ka-
litesi, avukatlık stajının yetersizli-
ği ve Adalet Bakanlığında yapılan 
yeterlik sınavına ilişkin çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Sunumların tamamlanmasın-
dan sonra soru-cevap bölümüne 
geçildi. Başkanlar, öğrencilerin 
merak ettikleri konularda açıkla-
malar yaptılar ve sorulan soruları 
yanıtladılar.

Söyleşi, Marmara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Haydarpaşa 
Hukuk Kulübü Başkanı Seçkin 
Şenol’un teşekkür konuşmasıyla 
sona erdi. 
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İstanbul Barosu Enerji Hukuku 
Komisyonunca intereaktif enerji 
söyleşileri düzenlendi. Bu söy-
leşilerin ikincisi, 3 Nisan 2019 
Çarşamba günü baromuz CMK 
birimi birinci kat konferans salo-
nunda yapıldı. 

İleri Teknoloji, Numerocognitive, 
Hukukta ve Enerji Sektöründe 
Yansımaları konusunun ele alın-
dığı söyleşinin ikincisi 17 Nisan 
2019 Çarşamba günü baromuz 
CMK birimi konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

Söyleşi İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yıl-
maz’ın açılış konuşması ile başla-
dı. İstanbul barosu Enerji Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Aslı Ay-
dınöz “Bir önceki söyleşide Enerji-
de Blok Zincir ve Yapay Zekâyı ko-
nuştuk. Devam niteliğinde Söyleşi 
konusu olarak İleri Teknolojileri, 
hukukumuza etkilerini belirledik. 

ENERJİ HUKUKU SÖYLEŞİLERİ - II

Yönetim Kurulu üyemize ve tüm 
katılımcılarımıza teşekkür ederiz” 
dedi. 

Söyleşi moderatörlüğünü İstan-
bul Barosu Enerji Hukuku Ko-
misyonu Başkan Yardımcısı Av. 
Mukadder Usanmaz yaptı.

Konuşmacı Arkın Çelik “Dijital  
dünyanın kendi kuralları hatta 
sanal fizik kanunları var. İnternet, 
bilgisayarlarmız, telefonlarımız, 
akıllı cihaz gibi çevrim içi ya da 

dışı bu alanın tamamı aslında bi-
zim ömür süremiz içinde var olan 
gelişimle hayatın tamamını kapsar 
hale geldi. Yaşadığımız dönüşü-
mün insana ve kültüre olan yansı-
ması ticaret ve hukuk alanında da 
kendini gösteriyor. Bu alanın adını 
“numerocognitive” “sayalgı”olarak 
koyabiliriz” diyerek ileri tekno-
lojinin hukuk alanını etkilemesi 
üzerine konuştu. İleri teknoloji, 
yapay zekânın felsefesi ve yapısı 
interaktif biçimde konuşuldu.
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Türk Ceza Hukuku Der-
neği (TCHD) ve İstan-
bul Barosu Başkanlığı-
nın ‘Pazartesi Forumla-

rı’ adıyla birlikte düzenledikleri 
‘Kadına Yönelik Şiddet ve İstan-
bul Sözleşmesi’ konulu forum 04 
Mart 2019 Pazartesi günü baro-
muz merkez bina konferans salo-
nunda yapıldı. 

Forumu, Türk Hukukçu Kadın-
lar Derneği Başkanı Av. Süreyya 
Turan yönetti. Turan, forumun 8 
Mart Dünya Kadınlar Haftası ne-
deniyle düzenlendiğini belirterek 
tarihteki kadın hakları mücadele-
lerine ilişkin bilgi verdi. 

Türkiye’de ilk defa 1921 yılında 
Dünya Emekçi Kadınlar günü 
kutlandığını, daha sonra 1926 
yılında kadınlara çeşitli haklar 
verildiğini belirten Turan, 1979 
yılında kısa adı CEDAW olan 
uluslararası sözleşmenin imza-
landığını bildirdi. 

2002 yılında kadın ve sivil toplum 
kuruluşlarının da etkisiyle Mede-
ni Kanunda önemli değişiklikler 
yapıldığını, ailede reislik kavra-
mının kaldırıldığını hatırlatan 
Süreyya Turan, 4320 ve 6284 sayı-

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE  
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

lı yasaların çıkarılmasından son-
ra İstanbul Sözleşmesinin imza-
landığını anlattı. Turan, İstanbul 
Sözleşmesini, aile içi şiddet konu-
sunda devlete karşı yaptırım gücü 
ve denetim mekanizması olan, 
şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin 
bir sonucu olduğunu vurgulayan 
çok önemli bir sözleşme olarak 
niteledi. 

Forumun konuşmacısı İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Nazan Moroğlu, “Kadına şiddet 
ister kamusal alanda, ister aile 
içinde meydana gelsin kadınla-
rın ruhsal, fiziksel, sosyal, cinsel, 
ekonomik acı çekmesine, zarar 
görmesine neden oluyor, onurunu 
zedeliyor, özgüvenini yitiriyor, te-
mel insan haklarını kullanmasını 
da etkiliyor” dedi. Moroğlu, ka-
dına yönelik şiddetin kadınlara 
yönelik ayrımcılığın bir biçimi ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklanan bir insan hakları ih-
lali olduğunu söyledi. 

İnsan hakları ve kadın hakları 
konusunda önemli aşamalar hak-
kında bilgi veren Moroğlu, Birleş-
miş Milletlerin 1975 yılında dün-
ya kadın konferansı topladığını, 
yoğun tartışmalardan sonra ka-

dınların insan hakları sözleşmesi 
denebilecek bir yol haritasına ihti-
yaç olduğuna karar verildiğini ve 
kadınlara her türlü ayrımcılığın 
kaldırılması sözleşmesi hazırlama 
aşamasına gelindiğini bildirdi. 

Kısa adı CEDAW olan sözleş-
menin 1975’den 79’a kadar süren 
uzun tartışmalar sonunda çok 
kapsamlı olarak hazırlanmış bir 
sözleşme olduğunun altını çizen 
Nazan Moroğlu, bu sözleşmenin 
Kadın haklarına ilişkin bir yol ha-
ritası olmasına rağmen bu kadar 
önemli ve kapsamlı bir sözleşme-
de kadına yönelik şiddete ilişkin 
tek sözcüğün bulunmadığını söy-
ledi. Moroğlu, Sözleşmede aile 
içindeki kadının baskı altındaki 
durumları ‘özel alan’ kabul edil-
diği için sözleşmeye alınmadığını 
kaydetti. 

Nazan Moroğlu, kadına yönelik 
şiddetle ilgili bilgi ve belgelerin 
uluslararası hukuka girmeye baş-
laması üzerine, uzun uğraşlardan 
sonra kadına yönelik şiddetle mü-
cadele için kısaca İstanbul Sözleş-
mesi olarak anılan uluslararası 
sözleşmenin 11 Mayıs 2011 tari-
hinde İstanbul’da imzalandığını 
ve Ağustos 2014 yılında da yürür-
lüğe girdiğini bildirdi. 

Moroğlu konuşmasının kalan bö-
lümünde Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi – İstanbul 
Sözleşmesi’ni detaylarıyla irdele-
di. 

Moroğlu’nun sunumunu tamam-
lamasından sonra soru/cevap bö-
lümüne geçildi.   
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İstanbul Barosu Çevre, kent 
ve İmar Hukuku Komisyo-
nunca düzenlenen ‘Kentsel 
Afetler, Risk Yönetimi, Yerel 

Yönetimler ve Hukuki Sorunlar’ 
konulu Eğitim seminerlerinin 
İlki 20 Mart 2019 Çarşamba günü 
saat 13.00’da baromuz merkez 
bina konferans salonunda yapıldı. 

İkincisinin 27 Mart 2019 Çarşam-
ba günü aynı saat ve yerde yapıla-
cak seminere katılanlara Katılım 
Belgesi verilecek.

Seminerin açılışını yapan Çevre, 
Kent ve İmar Hukuku Komisyo-
nu Başkanı Av. Alev Seher Tuna,  
toplumsal bilinç ve farkındalık 
yaratmak, afetlere karşı yapıla-
bilecek olanları ele almak ve bil-
gilenmek amacıyla iki gün süre-
cek bir seminer düzenlenmesine 
karar verdiklerini belirtti. Tuna, 
konuları ve konukları oluştur-
ma aşamasında iken seminerde 
AKOM’dan da bir yetkilinin ko-
nuşmacı olmasını düşündüklerini 
ancak, resmi yazıya, telefonlara 
ve maillere rağmen orada görevli 
yetkililerden birine güçlükle ulaş-
tıklarını ve bu seminere katılmak 
istemediklerini bildirdiklerini 
söyledi. 

KENTSEL AFETLER, RİSK YÖNETİMİ, YEREL 
YÖNETİMLER, HUKUKİ SORUNLAR I

Seminerin açılış konuşmasını ya-
pan İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, yerel seçim-
lerin yapılacağı bir zaman dili-
minde çevre ve imar sorunlarının 
gündeme gelmemesini eleştirdi. 
Seminerde yaşamımızı derinden 
etkileyen çok önemli bir konu-
nun ele alınacağını belirten Du-
rakoğlu, yerel seçimler nedeniyle 
gündemde olması gereken çevre 
ve imar konularının merak edilen 
ya da adaylara sorulan bir konu 
olmadığını vurguladı. Durakoğ-
lu şöyle devam etti: “Bunu bile 
başaramadığımız bir ülkede özel-
likle de üstümüze üstümüze gelen 
bu afetlerin geleceğini bildiğimiz 
sonuçlarının hangi anlamda neyi 
ifade ettiği konularını en azından 

hukukçular olarak sağlam temelle-
re oturtmalıyız. Yaşadığımız kent, 
rantının çok büyük olduğu bir 
kenttir. Bu anlamda neredeyse si-
yaset sınır tanımıyor. Bunu hiçbir 
parti ayrımı gözetmeksizin söylü-
yorum” dedi. 

Özellikle afetlerde toplanma alan-
ları olarak belirlenen yerlerin na-
sıl imara açıldığı konusunda çok 
net bilgilere sahip olunduğunun 
altını çizen Mehmet Durakoğlu, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Yerel 
yönetimler ya da idare bu kadar 
geniş yetkilere sahip midir? İlan 
edilmiş bu alanlar Belediye meclis-
lerinde ya da belediye başkanları-
nın iradeleriyle, alacakları kararla 
bu denli ortadan kaldırılabilir mi? 
Oralara Ali Sami Yen Stadının bu-
lunduğu yerdeki gibi sorumsuz bir 
biçimde binalar dikilerek olası bir 
afetin sonuçlarına ağır bir biçimde 
katlanmamıza neden olabilir mi? 
gibi soruları en azından sormak 
gerekiyor. Yapılan yanlışlar konu-
sunda onları uyarmak ve sonuç 
itibariyle de bir hukuk kurumu 
olarak hukuki sonuçlarını irdele-
mek ve onlara izah etmek duru-
mundayız”. 
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Açılış konuşmalarından sonra 
seminere programına geçildi. İlk 
oturumu Çevre, Kent ve İmar Ko-
misyonu Başkanı Av. Alev Seher 
Tuna yönetti. Tuna, bugün geli-
nen nokta itibariyle dünyanın ve 
uluslar arası toplumun yasalarla 
korunamayacağının açıkça belli 
olduğunu söyledi. Alev Tuna, sür-
dürülebilir bir dünya için siyaset 
kurumu, üniversitesiler ve sivil 
toplum kuruluşlarının iş birliği 
yaparak küresel sorunlara ilişkin 
farkındalığı artıracak, gerçekci  ve 
uygulanabilir projeler üretmeleri 
gerektiğini vurguladı. 

Seminerin ilk konuşmacısı İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak 
Gemalmaz, ‘Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi Kapsamında Devle-
tin Yükümlülüğü’ konulu bir su-
num yaptı. 

İstanbul İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü Hukuk Danışmanı 
Serdar Tüney, afet ve acil durum 
mevzuatı konusunda bilgi verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ha-
vacılık ve Uzay Fakültesi Me-
teoroloji Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu ise ‘Afet Risk Yönetimi’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

İkinci oturumu Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Filiz Saraç yönetti. 

Bu oturumda Kadir Has Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Nilay Art, afetler-
de idarenin sorumluluğu üzerin-
de durdu. 

İnşaat Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Başkanı Nusret Suna, 
‘Yapılaşma ve Afetler’ konulu bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Çevre Yüksek Mühendisi Nevzat 
Tanırcan, afet ve alt yapı sistem-
lerini ele aldı. 

Seminerin birinci ve ikinci otu-
rumları sonunda soru/cevap bö-
lümü uygulandı. Konuşmaların 
tamamlanmasından sonra ko-
nuşmacılara Teşekkür Belgesi, 
seminere katılanlara da Katılım 
Belgesi verildi. 

İNTERAKTİF 
ENERJİ SÖYLEŞİLERİ - I

İstanbul Barosu Enerji Hukuku 
Komisyonunca intereaktif enerji 
söyleşileri düzenlendi. Bu söyle-
şilerin ilki 3 Nisan 2019 Çarşam-
ba günü baromuz CMK birimi 
birinci kat konferans salonunda 
yapıldı. 

 Enerjide Blok Zincir ve Yapay 
Zekâ – Hukuki Düzenlemeler 
konusunun ele alındığı ilk söy-
leşinin açılış konuşmasını yapan 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Muazzez Yılmaz, tekno-
lojinin ilerlemesinin önemini ve 
mesleğimize etkilerinin tartışıl-
masının gerekliliğinden bahsetti. 

İstanbul Barosu Enerji Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Aslı Ay-

dınöz de konuşmasında, komis-
yon olarak interaktif söyleşiler 
yapmayı planladıklarını, ilkinin 
konusunu artık avukatlık mesle-
ğini de etkiler hale gelen ileri tek-
nolojiler, enerjide blok zincir ve 
yapay zekâ olarak belirlediklerini 
söyledi. 

Söyleşi moderatörlüğünü komis-
yon Başkan Yardımcısı Av. Mu-
kadder usanmaz yaptı. 

Komisyon yürütme kurulu üyesi 
Av. Ahmet Karakaş sunumu-
na başlayarak teknik olarak blok 
zincir ve yapay zekâyı anlatarak 
enerjinin üretim, dağıtım aşa-
malarında kullanılma durumuna 
ilişkin bilgiler verdi.
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İstanbul Barosu Çevre, Kent ve 
İmar Hukuku Komisyonunca 
düzenlenen ‘Kentsel Afetler, Risk 
Yönetimi, Yerel Yönetimler, Hu-
kuki Sorunlar’ konulu Eğitim Se-
minerinin ikincisi, 27 Mart 2019 
Çarşamba günü saat 12.30’da ba-
romuz merkez bina konferans sa-
lonunda yapıldı.

Seminerin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Av. Muazzez Yıl-
maz, ilki 20 Mart ‘ta yapılan semi-
nerin bugünkü programının da 
oldukça yüklü olduğunu, kentsel 
afetlerin, risk yönetimlerinin ve 
yerel yönetimlerin sorumluluk-
larının uzmanlarınca ele alınarak 
değerlendirileceğini bildirdi. Yıl-
maz, seminerin yararlı ve başarılı 
geçmesi dileğiyle semineri hazır-
layan komisyona, konuşmacılara 
ve katılımcılara teşekkür etti. 

Açılışta konuşan Çevre, Kent ve 
İmar Komisyonu Başkanı Av. 
Alev Seher Tuna, ilk seminer-
de ele alınan konu başlıkları ve 
konuşmacılarını hatırlattı ve bu-

KENTSEL AFETLER, RİSK YÖNETİMİ, YEREL 
YÖNETİMLER, HUKUKİ SORUNLAR II

günkü seminerde ele alınacak ko-
nular ve konuşmacıları hakkında 
bilgi verdi.

İki oturumdan oluşan seminerin 
ilk oturumunu İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Av. Muazzez Yılmaz yönetti. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. İclal Dinçer, 
‘Türkiye’de Afet Riskleri, kentleş-
me, Afet Dirençli Kent Planlama 

Yaklaşımı’ konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. Dinçer, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi örgüt-
leme şemasına göre merkezi hü-
kümetin Türkiye’nin her yerinde 
proje uygulama hakkına sahip ol-
duğunu ve yerel yönetimlerin yet-
kilerinin sınırlı kaldığını bildirdi. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Doğanay Tolunay, ‘Ormansız-
laşma, Küresel İklim Değişiklik-
lerinin Doğal Afet Riskleri Üze-
rine Etkileri’ konulu sunumunda, 
iklim değişikliği ve afet riskine 
karşı yapılan uyarıların dikkate 
alınmadığını ve doğanın insanları 
cezalandırdığını anlattı. Tolunay, 
bir hafta sonra yapılacak yerel se-
çimlere katılacak adayların proje-
leri arasında çevre sağlığı ve afet 
risk yönetimi ile ilgili vaatleri gö-
remediklerini bildirdi. 

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ebru Demirci de afet 
lojistiğine ilişkin bilgi verdi. 
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Seminerin ikinci oturumunu İs-
tanbul Barosu Çevre, Kent ve 
İmar Komisyonu Başkan Yardım-
cısı Av. Hayrettin Tekin yönetti. 

Bu oturumda konuşan İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Adak, afet ekonomisini 
anlattı. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç, 
sunumunda ‘Bina Çökmeleri ve 

Afet Davaları’ üzerinde durdu. 
Saraç, afet davaları ile ilgili yargı 
kararlarından örnekler sundu. 

Çevre Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şube Temsilcisi Evin Nas, 
‘Afet Atık Yönetim Stratejileri’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Arama Kurtarma Derneği Se-
miner Birimi Sorumlusu Hatice 
Yakıncan da AKUT’u tanıtan bir 
konuşma yaptı ve AKUT çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümü uygu-
landı ve konuşmacılara birer Te-
şekkür Belgesi verildi.

Yıldız Teknik üniversitesi Sosyal 
Sorumluluk komitesinin 19 Ni-
san 2019 Cuma günü Davutpaşa 
Kampusunda düzenlediği ‘Yıldız 
Farkındalık Günleri’ etkinliğinde  
İstanbul Barosu Çevre ve Kent 
Hukuku Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Av. Cevahir Kılıç genç-

lerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Çevre 
Hakkı Bilinci’ konulu başarılı bir 
sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda çevre hakkı ve çevre 
hukuku üzerinde duran Cevahir 
Kılıç, insan haklarının 17. Yüz-
yıldan bu yana konuşulmaya baş-
landığını, o zamandan bu yana 
birinci, ikinci ve üçüncü kuşak 
haklardan söz edildiğini, çevre 
hakkının üçüncü kuşak haklar-
dan olduğunu söyledi. 

Kılıç, çevre hakkının 1972’de Sto-
ckholm’de yapılan Birleşmiş Mil-
letler Çevre ve İnsan Konferan-
sında gündeme geldiğini ve kon-
feransın çevre sorunlarına yöne-
lik politika arayışlarında bir milat 
olarak kabul edildiğini belirtti. 

Çevre hakkı ve hukukunun geliş-
meleri üzerinde de duran Cevahir 
Kılıç, çevre hakkını ülkemiz ko-
şulları açısından değerlendirdi. 

Kılıç, çevre mevzuatı, çevre huku-
ku açısından devletin yapması ge-
reken çalışmalar ve vatandaşlara 
düşen ödevler konusunda ayrın-
tılı açıklamalarda bulundu. 

Çevre hakkının ‘herkesin ortak 
varlığı’ olduğu temeline daya-
lı eşitlik ilkesine dayalı bir hak 
olduğunun altını çizen Cevahir 
Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Çevre-İnsan ve insan- çevre et-
kileşimi; dengeli bir yaklaşımla 
eğitimin her kademesinde yeterli 
ölçüde yer alması gerekmektedir. 
Dünya’nın ve uluslararası toplu-
mun yasalarla korunamayacağı 
bugün gelinen nokta itibariyle 
açık bir şekilde anlaşılmıştır. Sür-
dürülebilir bir dünya için siyaset 
kurumu, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları işbirliği içe-
risinde küresel sorunlara ilişkin 
farkındalığı artıracak gerçekçi ve 
uygulanabilir projeler üretmelidir”.

ÇEVRE HAKKI BİLİNCİ
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İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî 
Haklar Komisyonunca düzenle-
nen ‘Çarşamba Buluşmaları’nda 
‘Sınaî Mülkiyet Kanununun 3. 
Yılında Marka Hukuku Güncel So-
runları’ konusu ele alındı. 

‘Çarşamba Buluşmaları’nın ilki 20 
Mart 2019 Çarşamba günü saat 
19.00’da baromuz merkez bina 
konferans salonunda yapıldı. 

Açılışta konuşan Fikri ve Sınaî 
Haklar Komisyonu Başkanı Av. 
Tamer Pekdinçer, Çarşamba Bu-
luşmalarında fikri ve sınaî haklar 
alanındaki yaşananların, konu-
nun uzmanlarınca tartışılacağını 
ve katılımcıların merak ettikleri 
konuların ele alınacağını bildirdi. 

Çarşamba Buluşmalarının ilkin-
de hem akademik, hem de mah-
keme kararları olarak çok önemli 
gelişmelere imza atan Bölge Ad-
liye Mahkemesi 16. Hukuk Dai-
resi Hâkimi Uğur Çolak’ı konuk 
ettiklerini belirten Pekdinçer, 
Hâkim Uğur Çolak’ın öz geçmi-
şi hakkında bilgi verdi. Çolak’ın 
özellikle marka hukuku üzerine 
çalışmaları olduğunu belirten 

Pekdinçer, Çolak’ın ‘Marka Hu-
kuku’ adlı bir de kitabının bulun-
duğunu bildirdi. 

Konuk konuşmacı Bölge Adliye 
Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi 
Emekli Hâkimi Uğur Çolak, Sınaî 
Mülkiyet Kanunun 2017 Ocak 
ayında yürürlüğe girdiğini, iki 
yılı geride bıraktığını ve üçüncü 
yıla başlandığını söyledi. Daha 
önce Kanun Hükmünde Kararna-
melerle (KHK) yönetilen fikri ve 
sınaî mülkiyet alanının yeni ka-
nuna uyum sağlamaya çalıştığını 
belirten Çolak, o nedenle bir ta-
kım sorunlar yaşandığını bildirdi.

SMK’nın aksayan ve düzeltilmesi 
gereken pek çok noktası bulundu-
ğunu, çeşitli eleştiriler yapıldığını, 
eleştirilerin halen devam ettiğini 
belirten Uğur Çolak,  bunların 
önümüzdeki süreçte siyasi irade 
tarafından düzeltileceğini tahmin 
ettiğini söyledi.     

Konuşmasında, kanunda ve uy-
gulamada yaşanan sorunlardan 
bahsetmek istediğini ifade eden 
Çolak, öncelikle kullanmama 
hakkının iptali davası üzerinde 

SINAÎ MÜLKİYET KANUNUNUN 3. YILINDA 
MARKA HUKUKU GÜNCEL SORUNLARI

değerlendirmelerde bulundu. 

SMK’nın yürürlüğe girmeden 
önce açılan davalar ve bu alanda 
yapılan tartışmalara değinen Ço-
lak, SMK öncesi açılan davaların 
genellikle ret’le sonuçlandığını, 
SMK sonrası açılan davalarda da 
mahkemelerin ret kararı verdik-
lerini, SMK yürürlüğe girdikten 
sonra açılan davalarda da geçmi-
şe yönelik 5 yıl kullanmama hak-
kının halen iptal yaptırımına tabi 
olduğunu söyledi.

Uğur Çolak, konuşmasının de-
vamında Ticari davalarda arabu-
luculuk şartı ile ilgili düzenleme, 
tazminat hesabında SMK’nın ge-
tirdiği özellikle gerekçeden kay-
naklanan sorunlar ve sessiz kalma 
yoluyla hak kaybı düzenlemesi ile 
ilgili sorunlar üzerinde değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Uğur Çolak, interaktif biçimde 
yürüttüğü söyleşisinde, anlattığı 
bölümlerin daha iyi anlaşılması 
için katılımcılardan soru aldı. 

Çarşamba Buluşmalarının ilki yo-
ğun bir katılımla gerçekleşti. 
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İstanbul Barosu Çocuk Hak-
ları Merkezince düzenlenen 
‘Suça Sürüklenen Çocuklar’ 
konulu panel dizisinin ilki, 

22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 
14.00’da Baromuz Merkez Bina 
Konferans Salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Baro-
su Başkan Yardımcısı Av. Nazan 
Moroğlu, hak temelli sorunlara 
karşı sadece belli bir kurumun tek 
başına yapabileceklerinin yeterli 
olmadığını, tüm kurum ve kuru-
luşlar birlikte çalışabilirlerse an-
cak bir çözüme ulaşılabileceğini 
söyledi. 

Sorunların çözümü için mutlaka 
devlet desteğinin olmasına ihtiyaç 
bulunduğunu belirten Moroğlu, 
belli konularda özellikle çocuk 
ve kadın hakları ile ilgili, insan 
haklarıyla ilgili sorunların çözü-
münde, canla başla bazı kurum-
ların çalışmasına rağmen, kararlı 
bir devlet politikasının olmaması 
yüzünden çözümün gerçekleşme-
diğini bildirdi. 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR - I

Çocuk Hakları Merkezi Başkanı 
Av. Aşkın Topuzoğlu, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı Ço-
cuk bayramı ilan ederken, onların 
bayram havasında yaşayabilme-
leri için yetişkinlere de çeşitli gö-
revler yüklediğini söyledi.

Aslında 23 Nisan’ın sadece bir 
bayramı olmadığını belirten To-
puzoğlu,  hem ulusal, hem ulusla-
rarası çalışmalarda çocuk hakları-
nın korunmasına eş zamanlı baş-
landığını, örneğin Eylül 1924’de 
Milletler Cemiyeti Genel Kuru-

lunun hazırladığı Cenevre Çocuk 
Hakları Bildirgesinin altında Ata-
türk’ün de imzasının bulunduğu-
nu bildirdi.

Topuzoğlu, Türkiye’nin, Birin-
ci ve ikinci Balkan Kongrelerine 
1934 ve 38 yıllarında katıldığını, 
bu kongrelerde çocukların ko-
runması ve çalışmasına ilişkin so-
runların çözümünün ele alındığı-
nı, bu dokümanların daha sonra 
kabul edilen evrensel çocuk hak-
larının temelini oluşturduğunu, 
o nedenle çocuk haklarına ilişkin 
yolculuğumuzun uzun yıllar ön-
cesine dayandığını anlattı. 

Paneli, Çocuk Hakları Merkezi 
Başkan Yardımcısı Av. Ayşenur 
Demirkale yönetti.  

Çocuk Hakları Merkezi Kurucu-
larından Av. Seyhan Akşen Pak-
soy, suça sürüklenen çocukların 
nasıl suça itildiklerini, tanık ol-
duğu ve üstlendiği davaları örnek 
göstererek anlattı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakülte-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ar-
mağan Köseoğlu, sunumunda 
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Çocuk Suçluluğuna İlişkin Psi-
ko-Sosyal Risk Faktörleri üzerin-
de durdu. 

Suçlu bireylerin arasında ergen-
lerin de bulunduğunu, ergenlerin 
suç işlemeye meyilli oldukları-
nı belirten Köseoğlu, şöyle dedi: 
“Ergenin suç işlemesi gelinen son 
noktadır. Suça sürüklenen çocuk-
larda başlıca etken bozuk aile ya-
pısı ve okul koşullarıdır”. 

Çeşitli kurum ve kuruluşların, 
sivil toplum örgütlerinin çalış-
malarına da değinene Köseoğlu, 
“Gönüllükle süreklilik farklı şeyler-
dir. Bununla birlikte çok yönlü, çok 
boyutlu, çok katılımlı olmazsa kısa 
vadede bu çözümler fazla yanıt 
vermez, geri dönüşü olmaz. Dola-
yısıyla tüm birimlerin yani Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğının bir arada, uzun dönemde ve 
çok yönlü katılımıyla girişimlerde 
bulunulursa sonuç alınabileceğini 
ümit ediyorum” dedi. 

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hasan Sınar, suça sürüklenen 
çocuklar konusunu TCK, CMK 
ve ÇKK açısından değerlendirdi. 
Suça sürüklenen çocukların ulu-
sal ve uluslararası hukukla koru-
ma altına alınması, çocukların 
eğitimle iyileştirilmesi ve suçlu 
olarak kabul edilmemesi gerek-

tiğini belirten Sınar, özetle şöyle 
konuştu: 

“Çocukların yakalanıp gözaltına 
alınması konusuna gelince, Ceza 
Muhakemesi Yasasının 90 ve 91. 
Maddelerini incelediğimizde en-
teresan bir biçimde bu tedbirlerin 
çocuklar hakkında uygulanması-
na ilişkin olarak kanunda hiçbir 
düzenleme olmadığını görüyor-
sunuz.  Çocuk Koruma Kanunu-
na baktığınızda da 19. Madde de 
çocuklara zincir ya da kelepçe ta-
kılamayacağına ilişkin düzenleme 
dışında yakalama ve gözaltına al-
maya ilişkin olarak somut bir dü-
zenleme bulunmuyor. Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliğine dayanıyor. Kişi 
özgürlüğüne ilişkin bir koruma 
tedbirinin ne şekilde uygulanacağı 
hususu yönetmelikle düzenlene-
mez. Bu Çocuk Hakları Kanununa 

da açıkçı aykırılık oluşturuyor. Ya-
kalama ve gözaltına almada adli 
kontrol tedbirlerine başvurmak 
yerinde olacaktır”. 

Cumhuriyet Savcısı Orhan Gül-
diker, suça sürüklenen çocuk ko-
nusunun 0-12, 12-15, 15-18 yaş 
aralığında ele alınarak incelen-
mesi gerektiğini bildirdi. Güldi-
ker, 0-12 yaş arasındaki çocuğun 
cezai ehliyetinin bulunmadığını, 
savcılığa getirilen çocuk için ‘Ko-
vuşturma aşamasında ceza veril-
mesine yer olmadığı’ kararının 
verilmesi gerektiğini belirtti. 

12-15 yaş arasındaki çocuğun 
cezai ehliyetinin araştırılması ge-
rektiğinin altını çizen Güldiker, 
fiilin hukuki anlamı ve sonuçları-
nı algılama ve davranışlarını yön-
lendirme yeteneğinin araştırılma-
sı gerektiğini vurguladı.  Güldiker 
15-18 yaş arasında suç işleyen 
çocuğun ise cezai ehliyetinin bu-
lunduğunun kabul edileceğini 
belirtti. 

Çocuk Hakları Merkezi Sekreteri 
Av. Fırat Çelik de suça sürükle-
nen çocuklarda soruşturma ve 
kovuşturma aşamasında karşılaş-
tıkları sorunları ve avukatın bu 
aşamalardaki katkısı üzerine de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

Soru/cevap bölümünden sonra 
konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi, katımcılara da Katılım 
Belgesi verildi. 
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Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından tüm çocuklara armağan 
edilen 23 Nisan çocuk bayramı 
ülkemiz ve dünya açısından ço-
cuk hak ihlalleri nedeniyle bir kez 
daha buruk geçiyor.

Dünyada yoksulluk ve savaş, ev-
lerinden ailelerinden uzakta mül-
teci göç mağduru olarak yasayan 
çocuklar en temel insani hakla-
rından bile mahrum kalmaktadır. 
Açlık, sağlıksız beslenme, barın-
ma sorunları, eğitime ulaşama-
ma,  silahlı çatışma bölgelerinde 
savunmasızlıkları veya askerlik-
leri çocukların, çocuk olma hak-
larının yok olup gitmesine neden 
olmaktadır.

Ülkemizde son yıllardaki yapılan 
yasal ve idari düzenlemelere rağ-
men çocukların halen istenen dü-
zeyde hak korunmasından fayda-
lanmadığı görülmektedir. Çocuk-
ların cinsel, fiziksel, ekonomik, 
duygusal istismarı, artarak devam 
etmektedir.

Hak arayışında olan çocukların 
adalet ihtiyacı artmaktadır. Tu-
tuklu ve hükümlü çocuklar, anne-
leriyle cezaevinde kalan çocuklar, 
suç mağduru korunma ihtiyacı al-
tındaki çocuklar “çocuğun üstün 
yararı ilkesine “ aykırı muamele-
lere maruz kalmaktadır.

Biryandan da oldukça tartışılan 
çocuk davalarında etkin soruş-
turma yapılmadığı, görevlilerin 
çocuk Hakları savunucularına 
düşmanca tutum sergilediği gö-
rülmektedir.

Bunun çok açık örneği; Gire-
sun Eynesil ilçesinde yaşayan 
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 

23 NİSAN KUTLU OLSUN

12.04.2018 tarihindeki şüpheli 
ölümünün üzerinden bir yıl geç-
mesine rağmen olayın akıbeti 
halen aydınlatılmamış olmasıdır. 
Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin tüm 
bu eksiklikler sebebiyle acılı ailesi 
sosyal medya üzerinden talepleri-
ni dile getirmiş ve ülkemizin çe-
şitli yerlerinde protesto eylemleri 
yapılmıştır. Tüm bu sosyal medya 
ve kamuoyu baskısı sonucunda 
yetkili mercilerce soruşturmada 
görevli polisler hakkında işlem 
başlatıldığı, tanıkların tekrar din-
leneceği açıklaması yapılmıştır.

16.02.2019 günü sabah saatlerin-
de Van Çocuk Şube Müdürlüğün-
de gözaltında bulunan çocukla-
rın işkence ve kötü muameleye 
uğradıkları bildirilmesi üzerine 
Van Barosu avukatlarınca sürecin 
takipçisi olunmuş ve bu suçları 
işleyen ilgililerce ilgili savcılığa 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 
Bunun üzerine Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından Van Baro-
su avukatları ile ilgili suç duyuru-
sunda bulunmuştur.

Soruşturmanın adil, bağımsız ve 
tarafsız olarak sürdürülmemesi 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi’nin 3. Maddesinde 
düzenlenen “Kamusal ya da özel 
sosyal yardım kuruluşları, mah-
kemeler, idari makamlar veya ya-
sama organları tarafından yapılan 
ve çocukları ilgilendiren bütün 
faaliyetlerde, çocuğun yararı te-
mel düşüncedir.” Hükmüne aykı-
rılık teşkil etmektedir.

Yine Sözleşmenin 19.maddesi-
nin 2.fıkrasında “Çocuklara kötü 
muamele olaylarının önlenmesi, 
belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili 

makama havale edilmesi, soruş-
turulması, tedavisi ve izlenmesi 
için gerekli başkaca yöntemleri ve 
uygun olduğu takdirde adliyenin 
işe el koyması kadar durumun ge-
reklerine göre çocuğa ve onun ba-
kımını üstlenen kişilere, gereken 
desteği sağlamak amacı ile sosyal 
programların düzenlenmesi için 
etkin usulleri de içermektedir.” 
diyerek devletin sorumluluğunu 
açıklamıştır.

Biz tüm çocuklar 23 Nisanları 
bayram olarak kutlayıncaya, ço-
cukların eşit adil haklarıyla mutlu 
çocuklar olmasını sağlayınca ka-
dar  çocuk hak savunuculuğunu 
yapmaya devam edeceğiz

İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi
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İstanbul Barosu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezince Köy 
Enstitülerinin 79. Kuruluş yıl-
dönümü nedeniyle düzenlenen 
“Türk Eğitim Modeli: Köy Ens-
titüleri” konulu panel, 17 Nisan 
2019 Çarşamba günü saat 16.00’da 
baromuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı. 

Panel öncesi, iki genç kızımız ke-
manla klasik müzik esintileri sun-
dular.

Panelin sunucusu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezi Üyesi Av. 
Zehra Çiftçi, ‘Üretim içinde eği-
tim, eğitim içinde üretim’ ilke-
siyle çağdaş eğitimi ülkemizin en 
ücra köşelerine kadar götüren, 
bugün 79. Kuruluş yıldönümünü 
kutladığımız Türk Eğitim Modeli 
Köy Enstitüleri konulu panelinin 
açılışında, cumhuriyetimizin ku-
rucusu Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 
eğitmen ve öğretmenlerimiz için 
saygı duruşu ve İstiklal Marşına 
davet etti. 

Panelin açılış konuşmasını İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu yaptı. 17 Nisan 1940 
tarihinin bu bilinci taşıyan hepi-

TÜRK EĞİTİM MODELİ: KÖY ENSTİTÜLERİ

miz için çok özel bir gün olduğu-
nu vurgulayan Durakoğlu, 79 yıl 
sonra bunu hala anımsıyor ve içe-
riğini anlamaya çalışıyorsak, bu 
çerçevede İsmail Hakkı Tonguç 
ve Hasan Ali Yüceli de saygıyla, 
minnetle anmanın bir borç oldu-
ğunu söyledi.

Durakoğlu,  okuma yazma ora-
nının %5’lerde olduğu, nüfusun 
%80’ninin köylerde yaşadığı bir 
ülkede, aydınlanma devriminin 
gereği olan bir kurumsallığın baş-
latılmasını kavramak ve o döne-
min koşullarını bilmeden bunları 
kafamızda canlandırmanın zor 
olduğunu bildirdi. 

Ekonomik bunalımdan yeni çık-
mış olan bir dünyanın ekseninde 
varoluş mücadelesini yapan ulu-
sun, bir bakıma kendisini ayakta 
tutabilmenin, onu daha ileriye gö-
türebilmenin yolunun emekten, 
kültürden geçtiğinin bilincinde 
olan bir sistemden söz edildiği-
ni belirten Mehmet Durakoğlu, 
“Sistemde, 16.400 öğretmen, 7.300 
sağlık elemanı,  8.756 eğitmen ye-
tişmiş, yoksulluğa rağmen modern 

bir tarım ortaya çıkmış. Bunların 
yanı sıra, klasik kitapları okuma, 
tiyatro gösterileri, şiir sohbetleri, 
müzik çalışmaları, konserler, işlik 
çalışmaları, spor ve pek çok kültür 
hareketleri gerçekleşmiş. Ve bunlar 
1940’lı yılların atmosferinde ger-
çekleşmiş” dedi. 

Neden 79 yıl sonra hala Köy Ens-
titülerinin gündemden düşme-
diğine dikkat çeken Durakoğlu, 
şöyle konuştu: “Biz bugün niye 
hala o günlerin özlemini duyu-
yoruz. Çünkü eğitim sistemimiz 
bugün çok ciddi bir tehdit altın-
dadır. Bu tehdit var olduğu sürece 
bize 79 yıl öncesini hatırlamak gibi 
bir mecburiyet düşüyor. Çünkü 
Köy enstitüleri kapatıldıktan son-
ra aydınlanma devrimini devam 
ettirecek hiçbir kurumsallık orta-
ya çıkmadı.  Eğer Köy Enstitüleri 
yaşatılabilseydi yıkılacak olan fe-
odalite, ne yazık ki bugüne kadar 
devam edemeyecekti. Biz Köy Ens-
titülerinin yerine aydınlanma dev-
rimini sürdürecek başka bir çağdaş 
kurumsallık koyamadık maalesef. 
Ve belki de en acısı, kapatılan Köy 
Enstitülerinin yerine ikame edilen 
günümüz kurumsallıklarının adı 
da İmam Hatip Okulları”. 

Cumhuriyeti yeniden değerlen-
dirmemiz gerektiğinin altını çi-
zen Durakoğlu, konuşmasını “79 
yıl sonra da olsa, kapatılmış da 
olsa bu cumhuriyet kurumunun 
anlamını, felsefesini, kurumsallı-
ğını yaşatabilmeli ve bunun müca-
delesini birlikte vermeliyiz” sözle-
riyle tamamladı. 

Paneli Cumhuriyet Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Av. Nihal Avcan 
yönetti. 
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Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İs-
tanbul Şubesi Başkanı, Türkçe 
Öğretmeni Cengiz Öksüz, Köy 
Enstitülerinin kuruluş yılları, 
kurucuları, eğitim sistemi ve ka-
patılıncaya kadar yaptıkları ça-
lışmalar ve Türk aydınlanmasına 
etkileri konusunda çok ayrıntılı 
bilgiler verdi. 

İstanbul Barosu Önceki Dönem 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şahin 
Erol da ‘Bir irfan ordusu’ olarak 
nitelediği Köy Enstitülerinin eği-
tim devriminin temel bir kuru-
mu olduğunu, kendine özgü bir 
Türk modeli olarak dünya eğitim 
sistemleri içinde önemli bir yer 
aldığını, az gelişmiş ülkeler için 
model oluşturduğunu anlattı.  

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Ku-
rulu Üyesi Av. Gülseren Aytaş 
ise ‘Türkiye’yi laikleştiren yasalar’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Aytaş sunumunda, Osmanlı hu-
kuk sistemleri arasında bulunan 

Cemaat Mahkemeleri, Şer’iye 
Mahkemeleri, Konsolosluk Mah-
kemeleri, karma hukuk ve ceza 
mahkemeleri ile Osmanlıdaki 
anayasa çalışmaları hakkında bil-
gi verdi. 

Panel sunumlarının tamamlan-
masından sonra İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğ-
lu konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verdi.
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95. YILINDA 3 DEVRİM YASASI 
VE KARŞITLARI

İstanbul Kadın Kuruluşları Bir-
liği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlamaları programı çer-
çevesinde Kadın Araştırmaları 
Derneğince düzenlenen ‘95. Yı-
lında 3 devrim yasası ve Karşıt-
ları’ konulu panel, 02 Mart 2019 
Cumartesi günü saat 14.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
(İKKB) Koordinatörü ve İstan-
bul Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Nazan Moroğlu, cumhuriyet ka-
zanımlarından geri gidişleri işa-
ret ederek, “Ne yazık ki, anayasa 
ihlallerinin çoğaldığı bir dönemde, 
bizi, kadın erkek eşitliğinden söz 
edemez hale getirmeye çalışıyorlar. 
Kadın erkek eşitliği anayasada ve 
yasalarda bulunmasına rağmen 
fiiliyatta uygulanmaz hale geliyor. 
Umarım herkes anayasanın 10. 
Maddesini hatırlar” dedi. 

Devletin kadın erkek eşitliğini 
yaşama geçirmekle yükümlü ol-
duğunu belirten Moroğlu, eşitlik 
fıtratında yoktur diyen biri zih-
niyete ‘eşitlik olmadan adalet de 
olmaz’ diye hatırlatmak istedikle-
rini bildirdi.  

İKKB’nin ortak paydasının laik-
lik, demokrasi, eşitlik ve kadının 

insan hakları olduğunu vurgu-
layan Nazan Moroğlu, şöyle ko-
nuştu: “Başlangıcından beri yol 
haritamız Atatürk ilke ve devrim-
leridir. Bizler Cumhuriyet ve ku-
rucu değerlerle kazanımlarımızın 
farkındayız, ancak geriye gidişin 
de farkındayız. Bu nedenle uzun 
yıllardır vermekte olduğumuz 
mücadeleyi kararlılıkla devam et-
tiriyoruz, bu çalışmalarımızın her 
aşamasında da mücadeleye devam 
diyoruz”. 

Kadın Araştırmaları Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Necla Arat da 
açılış konuşmasında,  3 Devrim 
Yasasının eğitimin demokratik-
leşmesini, ülkenin ortaçağ kırın-
tısı kurumlardan arındırılmasını 
ve laikliğin eyleme dönüştürül-
mesini sağladığını söyledi. 

Bu yasaları ‘halifeliğin kaldırıl-
ması, Şer’iye ve Evkaf Vekâlet-
lerinin kapatılıp yerine Diyanet 
İşleri Başkanlığının ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün kurulması 
ve laikliğin yolunu açan eğitim 
birliği yasası’ olduğunu belirten 
Arat, Halifeliğin kaldırılmasıyla 
monarşinin de sonunun geldiğini 
bildirdi.

Necla Arat, “Atatürk devrimleri-
nin başlangıç tarihi kabul edilen 
3 Mart 1924 yasaları Değerli Ay-

dınlanmacı, Yazar Meriç Velide-
deoğlu’nun çok yerinde deyimiyle 
‘Devrim Mühürleri’dir. Yaşadığı-
mız sürece bu devrim mühürlerine 
sahip çıkacağız” dedi. 

Cumhuriyet ve aydınlanma dev-
rimine karşı ne yazık ki karşı dev-
rimcilerin de boş durmadıklarını, 
özledikleri şeriat devletine kavuş-
mak için rollerini hiç aksatmadan 
oynadıklarını belirten Prof. Dr. 
Arat, şunları söyledi: “Mustafa 
Kemal’in inanılmaz öngörüsüyle 
çok önceleri bilincine vardığı güç-
lenmeye ve şartlanmaya elverişli 
geri bir zihniyet, şu anda iktidar-
dadır. Karşı devrimciler artık kad-
rolarıyla eğitim kurumlarımızda 
yıllardır çocuklarımızın düşünce-
lerini koşullandırmak ve yönlen-
dirmek için iş başındalar, öyleyse 
ne yapmamız gerekiyor?”. 

Bunun için mutlaka Atatürk ilke 
ve devrimlerine sadık, laik ve de-
mokratik bir iktidara gereksinin 
bulunduğunun altını çizen Arat, 
bu iktidarı gerçekleştirmek için 
de ortak aklı kullanabilen güçle-
ri bir araya getirme, Türkiye’nin 
laik yapısını karlılık ve cesaretle 
savunma ödeviyle karşı karşıya 
kalındığını vurguladı. 

Açılış konuşmalarından sonra pa-
nele geçildi. Paneli Tarihçi, Yazar 
ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. 
Alev Coşkun yönetti. 

“Atatürk Aydınlanma Devrimle-
ri sürecinde en önemli iki tarihi 
karar nedir? Diye sorulduğun-
da, bu soruya verilecek cevap: 29 
Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı ve 
3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılışı, 
mahalle mekteplerinin kapatılışı 
ve eğitim birliğinin kabul edilme-
sidir” diye yanıtlamanın müm-
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kün olduğunu belirten Coşkun, 3 
Mart 1924’ün bir milat olduğunu 
ve o tarihte din devletinin yıkıldı-
ğını söyledi.

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) 
Onursal Başkanı Gülseven Gü-
ven Yaşer, aydınlanma devrimi-
nin 95. Yılını hüzünle kutladık-
larını söyledi. 3 devrim yasası-
nın devrimlerin kilometre taşını 
oluşturduğunu belirten Yaşer, 
kurtuluş savaşı ve ardından ger-
çekleşen devrimlerin Türkiye’yi 
dünyanın saygın bir üyesi yapma-
yı amaçladığını, ancak geçen za-
manda yaşanan siyasal, sosyal ve 
ekonomik oluşumların bu amaca 
ulaşmayı zorlaştırdığını bildirdi. 
2009 yılında FETÖ kumpasıyla 
büyük acılar yaşandığını kayde-
dene Yaşer, bu kumpasla önemli 
ve değerli kadroların kaybedildi-
ğini hatırlattı. Yaşer, 100. Yıl plat-
formuyla Türkiye’yi ayağa kaldır-
mayı planladıklarını, bu nedenle 
bütün devrimci ve aydınlanmacı 
kuruluşların bu platform içinde 
yer almaları gerektiğini vurguladı. 

Tarihçi, Yazar Mustafa Solak, 
ekonomik bozulmayla birlikte 

toplumun farklı noktalara geldiği-
ni söyledi. Eğitim sisteminin yaz-
boz tahtasına dönüştürüldüğünü 

belirten Solak,  ilkokul müfredatı 
ile ilgili kitaplarda dini bilgilerin 
yanlışlığına değindi ve bu konu-
da pek çok çarpıcı örnek verdi. 
Solak, bu olumsuz gidişlere der-
neklerin, kuruluşların ve millet-
vekillerinin duyarsız kaldıklarını, 
bütün bunların amacının Atatürk 
devrimlerinin içini boşaltmayı 
hedeflediğini anlattı. Mustafa So-
lak,  bu yozlaşmayla mücadelenin 
birleşme noktasının Amasya ta-
miminde yer alan ‘Milletin ba-
ğımsızlığını, yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır’ ilkesi 
çerçevesinde değerlendirmelerde 
bulunmak olduğunun altını çizdi.

Gazeteci, Yazar Yazgülü Aldo-
ğan, gerici, dinci siyasetçi ve 
kuruluşların başta devrim yasa-
ları olmak üzere her alanda dini 
kullanarak çağdaşlığı ve demok-
rasiyi fareler gibi kemirdiklerini 
söyledi. Bu kesimin, ‘kurbağanın 
haşlanması’ örneğinde olduğu 
gibi, devrim karşıtı hareketlerini 
geliştirdiklerini, türbanı kullana-
rak epey yol aldıklarını ve rejimi 
değiştirdiklerini kaydeden Aldo-

ğan, “Halife nitelikli bir Cumhur-
başkanımız var. Tek seçici. Her şe-
yin bağlı olduğu siyasal bir kimlik, 
her şeyin başkanı” dedi. Eğitim 
seviyesi yüksek insanları ikna et-
melerinin zor olacağının farkında 
olarak laik eğitim sisteminin içini 
boşalttıklarını belirten Yazgülü 

Aldoğan, böylece eğitimsiz oy de-
poları oluşturduklarını savundu.

Siyaset Bilimci, Yazar Doç. Dr. 
Barış Doster, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluşunda, siyasi 
(Cumhuriyet), iktisadi (İzmir 
İktisat Kongresi) ve diplomatik 
(Lozan) büyük bir fikri hazırlık 
devresinin bulunduğunu, buna 
Atatürk’ün satır altlarını çizerek 
okuduğu 4000 kitabı da eklemek 
gerektiğini söyledi. 

Doster, Cumhuriyetimizin önün-
de ve arkasındaki bütün siyasal, 
kültürel, toplumsal, entelektüel 
alandaki hazırlıkların iki anah-
tar kelimeyle açıklanabileceğini, 
bunların da savaş ve devrim ol-
duğunu bildirdi. Savaşın sadece 
yurt savunması olmadığını hatır-
latan Barış Doster,  “Asıl savaş, iç-
teki feodaliteye ve ortaçağ kalıntı-
sı hilafete ve saltanata karşı yürü-
tülen savaştır” dedi. Barış Doster 
devrimi ise, bir egemenlik, bir 
hâkimiyet devrimi, ümmetin mil-
letleşmesi, hukukun modernleş-
mesi, devletin laikleşmesi, kısaca 
‘aydınlanma devrimi’ olarak ni-
teledi. Doster, Mustafa Kemal’in 
başarısında, milletin güçlerini or-
tak paydada buluşturmasının yat-
tığını, ayrıştırıcı değil, birleştirici 
olduğunu sözlerine ekledi. 
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İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi  ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla, ülke-
mizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temelleri atılmıştır.

3 Mart 1924 429 sayılı tarihli birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını 
sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri kaldırılmış, yerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. 
Bu Kanunun 1. Maddesinde:

“Türkiye Cumhuriyetinde halkın işleri ile ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız TBMM 
ile hükümet yetkilidir” denilerek milletin egemenlik hakkının sadece yetkili organlarca kulla-
nılabileceği vurgulanmıştır.

3 Mart 1924 tarihli ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile yurttaşlar arasında 
eğitim yoluyla duygu, düşünce ve kültür birliğinin, dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. 
İlkokuldan itibaren “eğitim birliği” ilkesine bağlı kalarak kadın erkek ayrımı yapmadan Cum-
huriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. Maddesinde:

“Milli Eğitim Bakanlığı, dini bilgiler bakımından yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere Üniver-
sitede İlahiyat Fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getiril-
mesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır” hükmüne yer verilmiştir. 
İKKB olarak, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenme-
sine özen gösterilmiş olduğunu devrim yasasının 95. yılında bir kez daha vurgulanmak isteriz.

3 Mart 1924 tarihli üçüncü kanunla “Hilafetin kaldırılması” kabul edilmiştir. Böylece dinin 
siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.

3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası, Türkiye Cumhuriyetinin laik bir hukuk devleti olması yolunda 
atılan önemli ve kararlı adımlardır.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak,  Cumhuri-
yetimizin kurucu değerlerine sahip çıktığımızı; ülkemizi Atatürk ilke ve devrimlerinden, laik ve 
bilimsel eğitimden, demokrasinin temel kriteri olan kadın erkek eşitliğinden geriye götürecek 
girişimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyu ile paylaşırız.  

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi  ile 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

3 MART TARİHLİ 3 DEVRİM YASASININ  
95. YILI BASIN AÇIKLAMASI
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İstanbul Barosu Lojistik ve Ta-
şıma Hukuku Komisyonunca 
düzenlenen ‘Yeni Gümrük Birli-
ği Taslağı ve AB Müktesebatına 
Uyum’ konulu panel, 10 Nisan 
2019 Çarşamba günü saat 13.30’da 
baromuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan Lojis-
tik ve Taşıma Hukuku Komisyo-
nu Başkanı Av. Egemen Gürsel 
Ankaralı, Lojistik sektörünün 
Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsılasının %12’sine denk geldi-
ğini söyledi. Bu kapsamda deniz 
yoluyla taşımanın %65, hava yo-
luyla yapılan taşımanın %12, ka-
rayoluyla yapılan taşımanın %22, 
demir yoluyla yapılan taşımanın 
ise %1 ağırlık taşıdığını belirten 
Ankaralı, Türkiye limanlarındaki 
konteynırların %24’ünün ihracat, 
%48’inin ithalat, %15’inin transit, 
%13’ünün de kabotaj hizmetle-
rinde kullanıldığının belirlendi-
ğini bildirdi.

Bütün bunlara bakıldığında lojis-
tik sektörünün hem Türkiye açı-
sından hem iş alanı açısından son 
derece önemli olduğunun anlaşıl-
dığını hatırlatan Ankaralı,  lojistik 

sektörünün bunca önemine rağ-
men ne yazık ki son yıllarda bir 
gerileme dönemi yaşadığını, 2007 
yılında 27. Sıradayken, şimdi 47. 
Sıraya düşmüş durumda bulun-
duğunun tespit edildiğini belirtti.

Bunun bir takım nedenlerinin 
bulunduğunu, bunlardan birinin 
de gümrük uygulamaları ile ilgili 
bürokrasinin yarattığı sıkıntı ol-
duğunu kaydeden Egemen Gürsel 
Ankaralı, “Avrupa Birliği gümrük 
mevzuatında değişiklikler yaptı. 
Bizim de bu değişikliklere uyum 
açısından harekete geçmemiz gere-
kiyordu, yeni Gümrük Kanunu ta-
sarısı hazırlandı. Bugünkü panel-
de bu konuyu ele alacağız” dedi. 

Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Avrupa Birliği orak-
lık hükümleri gereğince Gümrük 
mevzuatına uyum sağlamak ama-
cıyla Birliğin gümrük mevzuatın-
da yapılan değişiklikleri iç huku-
kumuza aktarma yükümlülüğü-
müzün bulunduğunu söyledi. 

Bir bakıma zorunlu olduğumuz 
değişiklikle karşı karşıya bulun-
duğunuzu belirten Durakoğlu, 

tasarının kabaca incelendiğinde 
önemli bir takım değişikliklerin 
bulunduğunu bildirdi. Durakoğ-
lu bu değişiklikleri şöyle sıraladı: 
“Teknoloji kullanımı ve gümrük 
işlemlerini biraz daha öngörüle-
bilir hale getiren değişiklikler var. 
Düşünsel değişimi çok net görebi-
liyoruz.  Denetimden ziyade güm-
rüklerin gözetim görevini yerine 
getirmesi gibi olumlu gelişmeler 
var. Özellikle sevkiyatların sistem 
içersinde mutat gelişimini dur-
durmadan devam ettirebilecek bir 
düzenlemenin öngörülmüş olması 
önemli değişikliktir. Yetkilendiril-
miş yükümlü statüsünde bulunan 
firmalara getirilecek kolaylıklar 
hızlı bir düzenlemeyi sağlayacak-
tır, bu olumlu bir gelişmedir”. 

Cezalar konusuna da değinen Du-
rakoğlu, “Cezalarla ilgili düzenle-
menin korunması bakımından ye-
niden bir değerlendirmeye ihtiyaç 
olduğu kanısındayım. Kendinizi 
ihbar ettiğinizde bile %45’lere va-
ran cezalarla karşılaştığınız gerçe-
ği ortadan kaldırılmalı. Uygulama 
çerçevesinde yanıt verecek hale gel-
meli. İthalatçıların hiçbir biçimde 
kusurlu olmadığı noktalarda dahi 
daha sonra fark edilen bazı konu-
ların kendiniz ihbar etmeniz ha-
linde bile ciddi şeyler söz konusu” 
dedi. 

Durakoğlu, zamanaşımının hala 
ciddiyetini korumaya devam etti-
ğini, oralarda da çok ciddi sorun-
ların bulunduğunu, özellikle eleş-
tiriler ve uygulamadan kaynakla-
nan sorunlar doğru bir biçimde 
yansıtılabilirse yeni tasarıya katkı 
verilebileceğini sözlerine ekledi. 

YENİ GÜMRÜK BİRLİĞİ TASLAĞI VE AB 
MÜKTESEBATINA UYUM
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Açılış konuşmalarından sonra 
panel oturumuna geçildi. Paneli 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Muazzez Yılmaz yö-
netti. 

UND Avrupa Birliği Danışmanı 
Can Baydarol,  Gümrük Birliği 
bağlamında Türkiye’nin AB Mük-
tesebatına Uyumu konusunda 
konuştu. Uyum kelimesine karşı 
çıktığını belirten Baydarol, “Niye 
karşı çıktığımı da söyleyeyim. 
Uyum yapabilmeniz için Avrupa 
Adalet Divanının yargısı altında 
kendinize bir yer bulmanız lazım. 
Çünkü metinleri bire bir kopya 
etseniz bile, aynı uygulamayı da 
yapsanız, mahkemeler farklı ka-
rarlar verdiği sürece uyum olmaz. 
Onun için ben ‘yakınlaştırma’ ke-
limesinin teknik olarak daha doğ-
ru olduğu kanısındayım” dedi.

rolü, sonradan kontrol, eşyanın 
tercihli menşei, ödenen ithalat 
vergilerinin mahsubu, ihracatta 
vergi yükümlülüğü. 

Cahit Soysal, eşyanın tespiti, ser-
best bırakma ve eşyanın tasfiyesi 
konusundaki eski düzenlemelerin 
de yeniden düzenlendiğini bildir-
di. 

Gümrük Müşaviri, İstanbul Güm-
rük Müşavirleri Derneği Başkan 
Yardımcısı Rıdvan Haliloğlu, 
Avrupa Birliğini coğrafya geniş-
letme hareketi olarak niteledi ve 
yakın vadede üyelik beklemediği-
ni söyledi.

Haliloğlu, sunumunda yeni Güm-
rük Kanunu Tasarısındaki cezalar 
ve temsil hakkı konusunda ayrın-
tılı bilgi verdi. Haliloğlu, cezaların 
yok edici değil, ıslah edici olması 
gerektiğini vurguladı.

Oturum sonunda soru/cevap bö-
lümü uygulandı. Bu arada Konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
verildi.  

Gümrük Birliğinde inanılmaz 
yanlışlar yapıldığını öne süren 
Baydarol, Türkiye’nin sorunun 
Gümrük Birliğinden çıkmak de-
ğil, girememiş olmaktan kaynak-
landığını savundu. Baydarol Tür-
kiye’nin Gümrük Birliğine niye 
giremediğini Yunanistan  örneği-
ni vererek ayrıntılı olarak anlattı. 

Can Baydarol, bugün gelinen 
noktada Gümrük Birliği mevzu-
atının güncellenmesi çalışmaları 
yapıldığını, eğer böyle bir güncel-
leme olacaksa, Türkiye’nin de her 
şeyden önce buradaki karar alma 
süreçlerini iyileştirici işler yap-
ması ve ısrarcı olması gerektiğini 
vurguladı.

Dış Ticaret ve Gümrük Danış-
manı Cahit Soysal, yeni Gümrük 
Kanunu Taslağında öngörülen 
yeni düzenlemeler hakkında ay-
rıntılı bilgi verdi. Soysal kanun 
taslağını üç etapta inceledi: Ka-
nuna eklenen yeni düzenlemeler, 
eski hükümlerin ayrıntılı düzen-
lemeleri ve eski hükümlerin yeni-
den düzenlenmesi. 

Soysal yeni düzenlemeleri ‘geçici 
depolama beyanı’, ‘kefil ve kefil 
taahhütnamesi’, ‘merkezi güm-
rükleme’ olarak niteledi. Soysal 
ayrıntılı düzenlenen eski hüküm-
leri de şöyle sıraladı: fikri ve sınaî 
mülkiyet hakları, bilgi verme, yet-
kilendirilmiş yükümlü, itirazlar, 
risk yönetimi ve gümrük kont-
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İstanbul Barosu Banka ve Fi-
nans Hukuku Komisyonu ve 
Bahçeşehir Üniversitesi Bilim 
ve Teknoloji Hukuk Kulübünce 
düzenlenen ‘Yeni Nesil Teknolo-
jiler ve Hukuk’ konulu panel, 15 
Nisan 2019 Pazartesi günü saat 
18.30’da Bahçeşehir Üniversitesi 
Güney Yerleşkesi Konferans Sa-
lonunda yapıldı. 
Panelin açılış konuşmasını ya-
pan İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Sinan Nai-
poğlu, gelecekteki avukat mo-
deli üzerinde durdu. 
Blockchain, kripto para, yapay 
zeka, endüstri 4.0 gibi kavram-
ların şu an dünyada tartışılan 
ve kısmen de uygulamaya ko-
nulmuş kavramlar olduğunu 
belirten Naipoğlu,  bizde bu 
konuların sanki 2050’lerde ko-
nuşulacakmış gibi algılandığını, 
onun için bu konuları ele alan 
seminerler düzenlenmesini far-
kındalık yarattığı için çok fayda-
lı bulduğunu söyledi.
Yapay zekâ ile avukatlık mesle-
ğinin de bundan etkileneceği ve 
değişeceği konusunda artık şüp-
he bulunmadığının altını çizen 
Naipoğlu, “Bunu bir avantaja 
çevirmek bizim elimizde. Günü-
müzün bilgi ve iletişim teknolo-
jilerini ne kadar erken hayatımı-
zın içersine alırsak o ölçüde yaşa-
mımızın daha da kolaylaşacağını 
umuyorum” dedi. 
Bu gelişmelere yabancı kalanla-
rın dışlanacaklarını belirten Si-
nan Naipoğlu, bu tehlikeyi mi-
nimuma indirmenin bugünden 
başladığını, önümüzdeki beş, 

on yıllık süreçte kripto paralar, 
bitcoin, blockchain, yapay zekâ 
gibi kavramların içinde kalabi-
len meslektaşlarımızın bir fark 
yaratıp mesleklerini daha iyi 
yapmak imkânına kavuşacakla-
rının sözlerine ekledi. 
İstanbul Barosu Banka ve Fi-
nans Hukuku Komisyonu Baş-
kanı Av. Ayça Aktolga Öztürk, 
komisyon çalışmaları hakkında 
özet bilgi verdi. Öztürk daha 
sonra “Kripto Paraların Huku-
ki Durumu” konulu sunumunu 
yaptı.
Panelde konuşan Av. Sima Bek-
taş, Blockchain teknolojisi, hu-
kuki durumu,  akıllı sözleşmeler 
ve ICO projelerinin hukuki ya-
pısı hakkında bilgi verdi.
Av. Oğuz Evren Kılıç ‘Kripto 
Para Piyasasının Küresel Değer-
lendirilmesi’ konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.
Kısa bir adana sonra ikinci otu-
ruma geçildi. 
Av. Batuhan Aytaç, sunumunda 
‘Kişisel Verilerin Tasarımda Ko-
runması’ konusunu anlattı.
Av. Burhan Uyar ‘Hukuksal 
Çerçeveden Yapay Zekânın Dö-
nüştürücü Gücü’ konulu bir su-
num gerçekleştirdi.
Panelin son konuşmacısı Av. 
Ece Ildır, ‘Teknoloji Gelişimle-
rinde Fikri Mülkiyetin Korun-
ması’ konusunu anlattı. 
Sunumların tamamlanmasın-
dan sonra soru / cevap bölü-
müne geçildi. Panel sonunda 
konuşmacılara birer Teşekkür 
Belgesi verildi. 

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER VE HUKUK
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İstanbul Barosu İnsan Hakla-
rı Merkezi tarafından Anaya-
sa Mahkemesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru Eğitiminin ilk basamağı 
olan Bireysel Başvuru Usulü ve 
Kabul Edilebilirlik şartları eğiti-
mi, 19 Nisan 2019 tarihinde İs-
tanbul Adalet Sarayı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Seminerin Oturum Başkanlığını 
İnsan Hakları Merkezi Başkanı 
Av. Tuğçe Duygu Köksal yaptı.
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru Usulü ve Kabul Edile-
bilirlik Kriterleri Anayasa Mah-
kemesi Raportörü Burak Fırat 

AYM VE AİHM’E BİREYSEL 
BAŞVURU EĞİTİMİ

İstanbul Barosu İnsan Hakları 
Merkezi ve Adli Yardım Büro-
su tarafından ortaklaşa düzen-
lenen, sığınmacılar alanındaki 
güncel sorunların tartışıldığı 
toplantı, 25.04.2019 tarihinde 
Baro Kültür Merkezi’nde yapıldı.  
Toplantıya, sığınmacılar ala-
nında aktif çalışan sivil toplum 
örgütlerinin uzman hukukçuları 
ve adli yardımda aktif olarak ça-
lışan avukatlar katıldı.

Toplantıda, kolluk birimlerin-
de ve geri gönderme merkez-
lerinde sığınmacıların avukata, 
avukatların sığınmacıya erişimi, 
sığınmacıların tutulma koşulla-
rı, yargılamalarda karşılaşılan 
sorunlar ve adli yardım meka-
nizmasının işleyişi tartışıldı.
Katılımcılar tarafından aktarı-
lan güncel gelişmeler ve sorunlar 
hakkında ayrıca çalışma raporu 
yayınlanacak.

SIĞINMACILAR VE AVUKATLARININ  
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

tarafından, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 
Usulü ise Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Yazı İşleri Kıdemli 
Hukukçusu Dr. Atilla Nalbant 
tarafından anlatıldı. 
Seminer sonunda İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan 
Naipoğlu, konuşmacılara TEMA 
Vakfı Sertifikası verdi. 
Tüm meslektaşlarımızın faydala-
nabilmesi açısından bu Bireysel 
Başvuru modüllerine daha sonra 
İstanbul Barosu’nun Youtube ad-
resi ve Baro vizyon üzerinden de 
erişim sağlanabilecektir. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi ile Kadir Has Üniversitesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği “Çocuk 
Hukukundaki Güncel Gelişme-
ler” semineri 22 Nisan 2019 Pa-
zartesi günü saat 17.00’da Kadir 
Has Üniveritesi Hukuk Fakültesi 
Cibali Salonunda yapıldı. 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dr. Öğretim Üyesi ve SEM 
Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet 
Ayar’ın oturum başkanlığında 
yapılan seminerde SEM Yürüt-
me Kurulu Üyesi Av. Gülseren 
Aytaş “Atatürk, Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk”, Kadir Has Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyda 

ÇOCUK HUKUKUNDAKİ  
GÜNCEL GELİŞMELER

ÇOCUK HUKUKU EĞİTİM SEMİNERİ DEVAM EDİYOR
Adli Yardım Merkezimizden görev alan meslektaşlarımızın, Çocuk Hukukuna dair yasal 
mevzuat, pratik uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri açısından İstanbul Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi tarafından “çocuk hukuku “ eğitim semineri devam ediyor. 
Eğitim semineri 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Baromuz Merkez Bina Konferans salonunda 
gerçekleştirildi. Ücretsiz seminere katılan meslektaşlarımıza Katılım Belgesi veriliyor. 
Katılım için kayıt ve devam zorunludur.
Kayıt için https://baronet.istanbulbarosu.org.tr adresinde bulunan komisyon-Merkez-
Kurul menüsünden “Etkinlik Kayıt” seçeneğini kullanabilirsiniz. 

Süral Efeçınar “Uluslararası Ço-
cuk Kaçırma Vakaları ve Bunla-
rın Önlenmesi”, İstanbul Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi Başkanı 

Av. Aşkın Topuzoğlu  “Çocuk 
Adalet Sistemi İçerisinde Korun-
ma Gereksinimi Olan Çocuklar”, 
SEM Yürütme Kurulu Üyesi Av. 
Gülderen Zerrin Kavak Yıldırım 
“Çocuk Adalet Sistemi İçerisinde 
Suça Sürüklenen Çocukların Yar-
gılanmalar” ve son olarak Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Arş. Gör. 
Ece Kahraman “Sosyal Medyada 
Çocuk” konulu sunum yaptılar. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu 
tarafından konuşmacılara Teşek-
kür Belgesi verildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 04 Mart 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 

SEM YENİ EĞİTİM DÖNEMİ AÇILIŞLARI

04 MART 2019
Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
üç haftalık eğitim süresince amaç-
larının, stajyerlerin meslek ilke ve 
kuralları çerçevesinde hukuk fa-
kültesinde aldıkları teorik bilgile-
ri pekiştirmek, uygulamanın nasıl 
yapıldığını görmek ve mesleki 
bilgi ve becerilerin geliştirilerek 
hukukçu yetkinliğini kazanmayı 
sağlamak olduğunu söyledi.

 Savunma mesleğinde başarılı ol-
manın koşulunun bu mesleğe iyi 
hazırlanmak olduğunun bilincin-
de olduklarını belirten Görgülü, 
hukuk öğretimi ve staj eğitimi-
nin bu hazırlık sürecinin iki te-
mel aşaması olduğunu vurguladı. 
Görgülü daha sonra, staj eğitimi-
nin amacı, staj eğitim yönetmeliği 
ve eğitim programı hakkında bil-
gi verdi. 

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu, bugün 
başlayan staj eğitim döneminin 
ilk dersini verdi.

İstanbul Barosunun staj eğitim 
konusunu çok önemsediğini, di-
ğer borlar gibi bir kota koyma-
dığını belirten Moroğlu, stajyer 
avukatların sayısının beklenenin 
çok üzerine çıkmış olmasına rağ-
men, tüm stajyerlerin bu eğitime 
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 
bu tutumu sürdürdüklerini bil-
dirdi.  

Kendisinin kadın hukuku alanın-
da çalışmalar yaptığını belirten 
Moroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Haftası dolayısıyla stajın ilk der-
sini bu konuya ayırdığını söyledi. 

Av. Nazan Moroğlu, konuşmasın-
da kadın hukuku, kadın hakları-
nın geçmişten günümüze geçir-
diği evreler, dünyadaki durum ve 
uluslar arası sözleşmelerin önemi 
üzerinde değerlendirmelerde bu-
lundu. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 18 Mart 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
tarihimizin en önemli günlerin-
den biri olan 18 Mart Çanakkale 
Zaferinin 104. Yıldönümü oldu-
ğunu, bu büyük destanı yaratan-
ları saygı ve minnetle andıklarını 
söyledi. 

Görgülü, üç haftalık eğitim sü-
resince amaçlarının, stajyerlerin 
meslek ilke ve kuralları çerçeve-
sinde hukuk fakültesinde aldık-
ları teorik bilgileri pekiştirmek, 
uygulamanın nasıl yapıldığını 
görmek ve mesleki bilgi ve be-
cerilerin geliştirilerek hukukçu 
yetkinliğini kazanmayı sağlamak 
olduğunu bildirdi.

 Savunma mesleğinde başarılı ol-
manın koşulunun bu mesleğe iyi 
hazırlanmak olduğunun bilincin-
de olduklarını belirten Görgülü, 
hukuk öğretimi ve staj eğitimi-
nin bu hazırlık sürecinin iki te-
mel aşaması olduğunu vurguladı. 
Görgülü daha sonra, staj eğitimi-
nin amacı, staj eğitim yönetmeliği 
ve eğitim programı hakkında bil-
gi verdi. 

18 MART 2019

İstanbul Barosu Baro Meclisi Di-
van Başkanı Av. Füsun Dikmen-
li açılış dersini verdi. Dikmenli, 
Türk milletinin bağımsızlık mü-
cadelesi verdiği Çanakkale Za-
ferinin bugün 104. Yıldönümü 
olduğunu, bu vesileyle Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu, Ça-
nakkale savaşlarının kahraman 
komutanı Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarını minnetle ve 
rahmetle andığını bildirdi. Füsun 
Dikmenli, “Bunu unutmayacağız. 
Meslek hayatımızda da Çanakkale 
ruhuyla çalışırsak başarılı oluruz. 
Hayallerinizin peşinden bu ruh-
la koşarsanız, mesleğinizi severek 
yaparsanız, dürüst çalışırsanız, 
kararlı olursanız, bir gün hayalle-
rinizin gerçekleştiğini görürsünüz” 
dedi. 

Konuşmasında avukatın kelime 
anlamı üzerinde duran Dikmen-
li, avukat kelimesinin kökeni ve 
geldiği aşamaları anlattı ve iyi bir 
avukat olmanın yolları üzerinde 
durdu. 

Avukatın bağımsızlığı ve cüb-
benin anlamı üzerinde de du-
ran Dikmenli, “Avukat eğilmez, 
bükülmez, dik durur. Adalet ve 
hakkaniyete uygun olarak hareket 
eder. Bağımsızlıktan kastedilen 
budur” dedi.

Avukatı hak arama özgürlüğü-
nün temsilcisi olarak niteleyen 
Dikmenli, Bağımsız ve özgür sa-
vunmanın avukat için değil, va-
tandaşın hakkını arama amacıyla 
gerekli olduğunu vurguladı.

Özgür savunma için, yargının 
bağımsız, devletin hukuk devleti 
olması gerektiğinin altını çizen 
Füsun Dikmenli, avukat kadar 
baroların da bağımsız olması ge-
rektiğini, oysa baroların özgür ol-
madığını, idarenin vesayeti atında 
bulunduğunu söyledi.  Avukatlık 
Kanunun 77. Maddesindeki iki 
fıkrayı buna örnek gösteren Dik-
menli, seçimle gelenin mahkeme 
kararıyla görevden alınmaması ve 
baronun kapatılmaması gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Avukatlık mesleğinin ve baroların 
çok zor bir dönemden geçtiğini 
hatırlatan Dikmenli, geleceğin 
avukatları olarak bu zorlukları 
göğüslemeye hazır olmaları ge-
rektiğini vurgulayarak, stajyerlere 
başarılar diledi.   

Açılış dersinin tamamlanmasın-
dan sonra derslere devam için 
Staj Eğitim Merkezine geçildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 01 Nisan 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
üç haftalık eğitim süresince amaç-
larının, stajyerlerin meslek ilke ve 
kuralları çerçevesinde hukuk fa-
kültesinde aldıkları teorik bilgile-
ri pekiştirmek, uygulamanın nasıl 
yapıldığını görmek ve mesleki 
bilgi ve becerilerin geliştirilerek 
hukukçu yetkinliğini kazanmayı 
sağlamak olduğunu söyledi.

 Savunma mesleğinde başarılı ol-
manın koşulunun bu mesleğe iyi 
hazırlanmak olduğunun bilincin-
de olduklarını belirten Görgülü, 
hukuk öğretimi ve staj eğitimi-
nin bu hazırlık sürecinin iki te-
mel aşaması olduğunu vurguladı. 
Görgülü daha sonra, staj eğitimi-
nin amacı, staj eğitim yönetmeliği 
ve eğitim programı hakkında bil-
gi verdi. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, bugün başlayan 
staj eğitim döneminin ilk dersini 
verdi.

Genç meslektaşlar için avukat-
lık hukukunun önemine değinen 
Durakoğlu, “Avukatlık hukukunu 
başka yerde öğrenmeniz mümkün 
değil. Bunu burada öğreneceksiniz. 
Meslektaşlarımız aslında en az 
kendi hukuklarını biliyorlar. Ge-
lecekte ortaya çıkacak sorunların, 
sizin açınızdan çıkmaması bakı-
mından avukatlık hukukunun iyi 
bilinmesinin çok önemli olduğunu 
vurgulamaya çalışıyorum” dedi.

Staj Eğitim Merkezinde ders ve-
ren eğitmenlerin büyük biri özve-

riyle bu işi sırtladıklarını belirten 
Durakoğlu, İstanbul Barosunun 
öteki barolardan farklı olarak staj 
eğitimine nasıl baktığını örnek-
lerle anlattı.

İstanbul Barosu olarak 2018 yı-
lında 5 binin üzerinde stajyeri 
eğittiklerini, 2019 yılında bunun 
daha da artacağını belirten Du-
rakoğlu, siyasi irade tarafından 
bir çözüm bulunamaması halinde 
avukatlığın gelecekte alacağı şekil 
üzerineki kaygılarını paylaştı.

Toplumun sadece bir avukat ara-
mak yerine nitelikli avukat ara-

01 NİSAN 2019
dığını ve kalite sorununu ciddi 
olarak gözettiğini vurgulayan 
Mehmet Durakoğlu, geleceğin 
avukatları açısından bunun temel 
çıktısının uzmanlaşma ve tekno-
lojiye uyum olduğunu söyledi.

 Bugünkü avukatlık modelinin 
belki de on yıl sonra hiçbir işe 
yaramadığına tanık olunacağı-
nı kaydeden Durakoğlu, bunun 
şans mı,  şanssızlık mı olduğunu 
şimdiden değerlendirmenin zor 
olduğunu bildirdi.

Yapay zekânın yeni meslekleri or-
taya çıkaracağını, bazı meslekleri 
değiştireceğini, bazı meslekleri 
de ortadan kaldıracağını belirten 
Mehmet Durakoğlu, nitelikli avu-
katın bu yeni sistemde çok daha 
gerekli olduğu kanısında bulun-
duğunu ifade etti.   

Avukatlığın ‘bilgiye aç’ bir meslek 
olduğunun altını çizen Durakoğ-
lu, “Avukatları güçlü kılan bilgidir. 
En az bir yabancı dil bilen, dünya-
daki ve ülkedeki gelişmelerle ya-
kından izleyen ve bilgi birikimiyle 
entellektüel düzeyini yükselten 
avukatların başarısız olmaları 
mümkün değildir” dedi.

Açılış dersinin tamamlanmasın-
dan sonra derslere devam için 
Staj Eğitim Merkezine geçildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 15 Nisan 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü 
sözlerine şöyle başladı: “Staj Eği-
tim Merkezinde geçireceğiniz üç 
haftalık eğitim süresince, amacı-
mız, meslek ilke ve kuraları çerçe-
vesinde sizlere hukuk fakültelerin-
de almış olduğunuz teorik bilgile-
rinizi pekiştirmeniz, uygulamanın 
nasıl yapıldığını görmeniz, mesleki 
bilgi ve beceriniz geliştirerek hu-
kukçu yetkinliğinizi kazandırmak 
olacaktır. Burada Staj Eğitim Mer-
kezinde almış olduğunuz teorik 
bilgileri pratik avukatlık hukuku 
anlamında hayat nasıl geçirerek 
yetkin birer hukukçu olacağınız 
konusunda sizlere yardımcı ol-
maktır. Savunma mesleğinde ba-
şarılı olmanızın ön koşulu bu mes-
leğe iyi hazırlanmak olduğunun 
bilincindeyiz”. 

Görgülü, konuşmasının deva-
mında eğitim programına ilişkin 
ayrıntılı bilgi verdi. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, bugün başlayan 
staj eğitim döneminin ilk dersini 
verdi. Durakoğlu’nun konuşması-
nın satır başları özetle şöyle: “Biz 

15 NİSAN 2019

avukatlar olarak en az bildiğimiz 
şey kendi hukukumuz. Başkala-
rının hukuku ile ilgilenmek göre-
vimiz olduğu için kendi hukuku-
muzla pek fazla ilgilenmiyoruz. 
Bu nedenle de mesleğe başlarken 
başımıza gelmedik de kalmıyor”. 

“İstanbul Barosu staj eğitimini 
büyük bir özveriyle gerçekleştiri-
yor. Bu konuda diğer barolardan 
çok farklıyız. Hesapsız kitapsız 
açılan hukuk fakültelerinden ge-
len mezun sayısı, mesleğin niteli-
ği açısından pek umut vermiyor. 
2016-18 döneminde İstanbul Ba-
rosuna 5 bin yeni avukat katıldı. 
Bu rakam önümüzdeki iki yıl iti-
bariyle 6 bin, 6 bin 500’e çıkacak. 

İstanbul Barosunda şu an 45 bin 
avukatız. Türkiye’de de 123 bin 
avukat var. Bunların hiç birisi 
ihtiyacı ifade eden sayılar değil. 
Bu durumun vereceği mesajları 
birlikte almak ve birlikte çözüm 
bulmak zorundayız”. 

“Yapay zekâ gibi gelişmelerin etki-
lerine hazır olmalıyız. Yapay zekâ 
dünyada bir takım meslekleri orta-
dan kaldıracak, bir takım meslek-
leri değiştirecek ve yeni meslekler 
de gelecek. Avukatlık belki değişen 
meslekler arasında olacak. En geç 
10 yıl sonra yeni bir avukatlık mo-
deli ortaya çıkacak. Bu yeni avu-
katlık modeline uygun şekilde ken-
dinizi geliştirmek zorundasınız. 
Bu yeni modele hazırlık için en az 
bir yapancı dili, özellikle İngilizce-
yi iyi bilin ve mutlaka en az belli 
bir alanda uzmanlaşın”.

“Biz baro olarak İngilizce kursla-
rı ve üniversitelerle anlaşarak ve 
onlarla işbirliği yaparak sertifika 
eğitimleri yapıyoruz ve yapmaya 
da devam edeceğiz. Sizin de bir 
kariyer planlaması yapmanız şart. 
Avukatlıkta bulunan bakir alan-
larda uzmanlaşmak için çok çaba 
gösterin”. 

Açılış dersinin tamamlanmasın-
dan sonra derslere devam için 
Staj Eğitim Merkezine geçildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 29 Nisan 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
üç haftalık staj eğitimi sürecinde, 
meslek ilke ve kuraları çerçeve-
sinde hukuk fakültelerinde alınan 
teorik bilgileri pekiştirme, mesle-
ki bilgi ve becerileri geliştirerek 
stajyerlere hukukçu yetkinliğini 
kazandırmayı amaçladıklarını 
bildirdi.

Görgülü, “Burada Staj Eğitim Mer-
kezinde almış olduğunuz teorik 
bilgileri pratik avukatlık hukuku 
anlamında hayat nasıl geçirerek 
yetkin birer hukukçu olacağınız ko-
nusunda sizlere yardımcı olmaktır. 
Savunma mesleğinde başarılı ol-
manızın ön koşulu bu mesleğe iyi 
hazırlanmak olduğunun bilincin-
deyiz” dedi. 

Görgülü, konuşmasının devamın-
da eğitim programına ilişkin ay-
rıntılı bilgi verdi. 

Türkiye Barolar Birliği Önceki Dö-
nem Başkan Yardımcısı ve İstan-
bul Barosu Staj Eğitim Merkezinin 
kurucularından Av. Berra Besler, 
bugün ülkemizde en fazla ihtiyacı 
duyulan şeyin hukuk ve hukuk gü-
venliği olduğunu söyledi. 

Hukuk Güvenliğinin olmadığı bir 
yerde, devletin biteceğinin altını 

29 NİSAN 2019

çizen Besler, “Onun için biz, huku-
ku ayağa kaldırmak, hukuk devleti-
ni yaşatmak, dolayısıyla devletimi-
ze güç vermek ve cumhuriyetimizin 
kazanımlarını sürdürmek için çok 
farklı bir sorumluluk altındayız” 
dedi

Hukuka aykırılıklarla, hukuk-
suzlukla, kuvvetler ayrılığının 
ortadan kaldırılmasıyla, Atatürk 
devrimleri ve cumhuriyet değerle-
rinin yozlaştırılmasıyla bu yaşında 
mücadeleyi sürdürdüğünü vurgu-
layan Berra Besler, şöyle konuştu: 
“Ama ülkemizin aydınlık geleceği 
asıl siz gençlerin elinde. Ülke he-
pimizin, gelecek sizin. Eğer gelece-
ğinizde hukukun üstünlüğünü ege-
men kılabilirseniz, hukuk devleti 
sizinle ayağa kalkacaktır”. 

Hukuk nedir, hak kavramı nedir, 
hukuk uygulayıcıları kimlerdir, 
tarafsız ve bağımsız yargı, huku-
kun üstünlüğü, hukuk devleti ve 
uluslararası hukuk konularında 
ayrıntılı bilgi veren Besler, ko-
nuşmasında savunmanın bağım-
sızlığı üzerinde özenle durdu ve 
“Savunma tarafsız ve bağımsızdır. 
Savunma sadece hukuka taraftır 
ve hukuka bağlıdır” dedi. 

Avukatlık Kanunu hakkında bilgi 
veren Berra Besler, kanunun çağın 
koşullarına uygun hale getirilmesi 
gerektiğini, Avukatlık Kanununda 
yapılacak değişiklikler konusunda 
pek çok çalışma yapıldığını, ken-
disinin de bu çalışmaların içinde 
bulunduğunu, ancak bunların ha-
yata geçirilemediğini ve 50 yıldır 
değişmeyen bir Avukatlık Kanu-
nuna sahip olunduğunu söyledi. 

Meslek öncesi eğitimin önemine 
vurgu yapan Besler, bu alanda atı-
lan en iyi adımın İstanbul Barosu-
nun Staj Eğitim Merkezini kurarak 
diğer barolara örnek olduğunu bil-
dirdi. Besler, Staj Eğitim Merkezi-
nin kurulması kararı ve yapılan 
çalışmaların içinde bulunduğunu 
belirtti ve o günlere ilişkin göz-
lemlerini aktardı. 
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İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezince düzenlenen ‘Hu-
kuk Eğitimi’ ana başlığı altın-

da mukayeseli hukuk açısından 
uluslararası alanda ve Türkiye’de 
avukatlık stajı ve stajyer avukat-
ların konumlarının ele alındığı 
seminer, 28 Mart 2019 Perşembe 
günü saat 19.00’da baromuz mer-
kez bina konferans salonunda ya-
pıldı.  

Eğitim seminerinin açılışında 
konuşan Dış İlişkiler Merke-
zi Başkanı Av. Ayşegül Tansen, 
mesleğin kalitesi açısından hukuk 
eğitiminin üzerinde durulması 
gereken önemli bir noktada bu-
lunduğunu ve ne kadar kusursuz 
bir hukuki sistem kurulursa ku-
rulsun, bu sistemin işlemesi iyi 
yetişmiş hukukçuların varlığına 
bağlı olduğunu söyledi. 

Merkez olarak düzenledikleri bu 
seminerin mesleğin genç stajyer-
lerini mukayeseli hukuk açısın-
dan tartışmalara da hazırlamak 
gibi bir amacı bulunduğunu belir-
ten Tansen, Türkiye Barolar Birli-

Uluslararası Alanda ve Türkiye’de 
Avukatlık Stajı

ğinin de mukayeseli hukuk eğiti-
mine önem verdiğini bildirdi. 

Mesleğin en önemli başlangıç 
noktasının uzmanlaşmaya kadar 
sürecek olan eğitim olduğunun 
altını çizene Ayşegül Tansen, 
“Hukuk eğitimi aslında bir süreç-
tir. Bu süreç hukuk eğitimiyle baş-
lar, staj, mesleğe kabul ve uzman-
laşmaya kadar gider. Bu süreçlerin 
her birinde müdahil olmak istiyo-
ruz. Bunun önemli parçası sizsiniz 
ve bunu birlikte yapacağız” dedi.  

Açılış konuşmasından sonra se-
miner oturumuna geçildi. Otu-
rumu İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi 
Av. Volkan Bahadır yönetti. 

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve SEM Koordinatörü Av. 
Sinan Naipoğlu, yargının kuru-
cu unsuru olarak ifade edilen sa-
vunma mesleği olan avukatlığın, 
kamu hizmeti yapan serbest bir 
meslek olduğunu söyledi. Konuş-
masında avukatlık stajının temel 
amacı ve ülkemizdeki stajyer avu-

katların konumu üzerinde bilgi 
veren Naipoğlu, diğer ülkelerde 
uygulanan staj eğitimlerine bakıl-
dığında ülkemizde sağlıklı bir staj 
eğitimi yapıldığını söylemenin 
zor olduğunu bildirdi. 

Uluslar arası alanda avukatlık sta-
jı ve stajyerlerin durumu hakkın-
da bilgi aktaran Sinan Naipoğlu, 
İtalya, Fransa, İngiltere ve Ameri-
ka Birleşik Devletlerinde yapılan 
uygulamalar hakkında özet bilgi-
ler verdi.  



EĞ
İT

İM

104

M
A

RT
 N

İA
SN

 2
01

9 
/ 1

51

Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim 
Üyesi Av. Ural Aküzüm, Türki-
ye’deki hukuk eğitiminde ciddi 
sorunların bulunduğunu söyledi. 
İkinci Dünya Savaşı öncesi Tür-
kiye’ye gelen Alman hocaların 
İstanbul Üniversitesinde nitelikli 
bir hukuk eğitimi sistemi oluştur-
duklarını, bunun yıllarca devam 
ettiğini belirten Aküzüm, “Bugün 
geldiğimiz noktada hukuk eğitim 

sistemimiz sürekli bir geriye gidiş 
içindedir, bunun revize edilmesi 
gerekir. Bir Anglosakson sistemi 
olan Sokratik eğitim sistemini 
uygulamalıyız ” dedi. Bu sistem-
le mevcut bilgilere yeni bilgileri 
entegre etmek gerektiğini vurgu-
layan Ural Aküzüm, bunun mu-
hakeme yeteneğini artıracağını ve 
‘Türk Tipi’ avukat yaratılmasına 
zemin hazırlayacağını bildirdi. 

Aküzüm, bu konuda yapılması 
gerekenleri anlattı. 

İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. 
Elif Görgülü, teoriye dayalı bir 
eğitim sistemimizin bulundu-
ğunu, bunun yeterli olmadığını 
vurguladı. İstanbul Barosu Staj 
Eğitim Merkezinin kuruluşu ve 
eğitim sistemi hakkında bilgi ve-
ren Görgülü, üç haftalık eğitim 
süresince stajyerlerin meslek ilke 
ve kuralları çerçevesinde hukuk 
fakültesinde aldıkları teorik bil-
gileri pekiştirmeyi, mesleki bilgi 
ve becerilerini geliştirerek hu-
kukçu yetkinliğini kazandırmayı 
amaçladıklarını bildirdi. Görgü-
lü konuşmasının son bölümünde 
Almanya, İsviçre, Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti ve Litvanya’da uy-
gulanan staj eğitimleri hakkında 
bilgi sundu. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne ge-
çildi. Seminer sonunda konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
verildi
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SU ve ADALET

1993 yılında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda ilan edildiğin-
den bu yana 22 Mart’ta  kutlanan 
Dünya Su Günü’nün  2019 yılı te-
ması “Kimseyi Geride Bırakma-
mak” olarak belirlenmiştir. Bir-
leşmiş Milletlerin 2030 yılı sürdü-
rülebilir kalkınma ajandasında da 
yer alan, Kimseyi Geride Bırakma-
ma temasına göre, tüm ülkelerdeki 
insanların sosyo-ekonomik kal-
kınmadan ve cinsiyet, yaş, ırk, dil, 
din, politik ve diğer görüş, ulusal 
ve sosyal köken, variyet, sakatlık, 
vatandaş, göçmen ya da sığınmacı 
olmak gibi konularda herhangi bir 
ayrıma tabi tutulmaksızın insan 
haklarından yararlanmasının 
sağlanması hedeflenmektedir.

Bu durumda, iklim değişikliği 
ile başa çıkmak, su kaynaklarını 
sürdürülebilir biçimde yönetmek, 
suları miktar ve kalite olarak ko-
rumak, tüm bireylerin su ve sani-
tasyona erişmesini, ayrıca geçim-
lik tarımsal üretim yapabilecek 
kadar sulama suyu elde etmesini 
sağlamak devletlerin asli vazifesi 
olmalıdır.

Su konusu ilk olarak uluslararası 
bir politika dokümanında, 1972 
yılında Stockholm’de yapılan Bir-
leşmiş Milletler (BM) İnsan Çev-
resi Konferansı sonuçlarının çevre 
ile ilgili 26 ilkesinden biri olarak 
yer almıştır. Bu ilke “su, toprak 
hava ve doğal ekosistemlerin ge-
lecek nesiller için planlama ya 
da yönetim yoluyla korunması” 
şeklindedir.

1977 yılında Mar del Plata’da (Ar-
jantin) toplanan BM Su Konfe-
ransı metninde“sosyo-ekonomik 
koşullar ve kalkınma düzeyi ne 
olursa olsun, bütün halkların te-
mel ihtiyacını karşılayacak mik-
tar ve kalitede suya ulaşma hak-
ları vardır” denmiştir. 

Konferansta, içme suyuna erişi-

min bir insan hakkı olduğu so-
nucunda birleşilmiştir.

1992’de ilan edilen Dublin pren-
siplerine göre; sürdürülebilir su 
yönetimi için su kalitesi, su talebi 
ve arzı birlikte değerlendirilmeli-
dir.

Her insan sağlıklı ve güvenilir 
suya ulaşma hakkına sahiptir. Bu-
lunduğumuz yüzyılda büyük bir 
güvenlik sorunu durumuna gelen 
su kalitesi ve miktarı bireylerin 
yaşamlarını tehdit eder bir boyuta 
ulaşmıştır.

Anayasamızda da su kaynakla-
rının ülkenin doğal zenginliği 
olduğu ve devletin yönetiminde 
halkın yararı için kullanılacağı 
temel hüküm olarak belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Suya erişme konusunda  fırsat eşit-
liği ancak kamu hizmeti anlayışı 
ile yaratılır. 

Kamu hizmeti, su hakkı, su güven-
liği, kalite kontrolü, bedel tayini ve 
kamu teşvikleri vb uygulamaları 
birer su hizmetleri politikası  ör-
nekleri olarak ele alındığında, su 
politikası:  bu doğal kaynağı tüm 
kesimlere erişilebilir bir fiyata, 
uygun kalitede ve sürekli olarak 
temin edebilmek  için gerekli yön-
tem, araç ve uygulamalardır. 

Ulusal mevzuatımıza da uyumlaş-
tırılmaya çalışılan Avrupa Birliği 
Su Çerçeve Direktifinde de su ti-
cari bir ürün değil de, korunması 
gereken bir doğal kaynak olarak 
kabul edilmiştir. 

Yaşama hakkı açısından belirleyi-
ci; Her insan sağlıklı ve güvenilir 
suya erişme  ve sağlıklı bir çevre-
de yaşama hakkına sahip olmalı-
dır anlayışı herkesin katılacağı bir 
politika olmalıdır.

Son zamanlarda su politikaları 
sosyal olmaktan daha çok ekono-
mik temelli duruma getirilmekte-
dir.

Su ihtiyaç değil hayatın devamı 

için vazgeçilmez ve temel bir insan 
hakkıdır, metalaştırılamaz. 

• Temel insan hakkı olan suya eri-
şim hakkı ile ilgili bağlayıcı yasalar 
anayasa metinlerine girmelidir.

• Yaşam hakkımız olan suyumuz, 
su şirketlerinin insafına bırakıl-
mamalıdır.

• Su kamu malı olarak tanımlan-
malı ve toplumsal bir değer olarak 
kabul edilmelidir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
28 Temmuz 2010’da suyu ve hıfzıs-
sıhhayı insan hakkı olarak tanıyan 
ve bunu “yaşam hakkının tam ola-
rak yerine getirilebilmesi için zo-
runlu” haklar olarak tanımlayan 
tarihi bir kararı kabul etti. 

Genel Yorum No. 15, ‘Su hakkı-
nın’ insan onurunu, yaşamını ve 
sağlığını devam ettirilebilmesi-
ne uygun su rezervlerine ulaşa-
bilmeyi, gelecek kuşakların da 
bu hakka sahip olmasını garanti 
altına almak için su rezervlerinin 
sürdürülebilirliğinin hesaba ka-
tılmasını” içerdiğini söyler.

Sağlık, gıda güvenliği, beslenme, 
yaşanabilir dengeli bir çevre gibi 
hayatın birçok boyutu açısından 
su kilit öneme sahiptir. Herkesin 
sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşma 
hakkı olduğu gibi aynı şekilde ye-
terli ve sağlıklı suya da ulaşma 
hakkı vardır.

“Su ve hıfzıssıhha hakkı bir insan 
hakkıdır, diğer bütün insan hak-
ları ile eşittir, yani yasal olarak 
uygulanabilir ve ihlal edildiği 
takdirde yargı yolu açılabilir.”

Suyun bu derece önemli olduğu 
verili koşullarda; artık su savaşla-
rının yaşanacağını görmek gerek-
mektedir. Dünyada gücü elinde 
tutmaya çalışanların petrolden 
sonraki dayanağı su olacaktır.

Başka havzalardan sürekli su taşı-
nan İstanbul’un su tüketimi zaten 
sürdürülemez ve “çok masraflı” 
durumda iken mega projelerin bü-
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yük ormanlık alanları yok ederek 
iklimi bozması ve yeni ısı kaynak-
ları yaratması ile durum daha da 
kötüleşecektir. Şehir planlamaları 
yapılırken su havzalarının da dik-
kate alınması gerekmektedir.

Türkiye’de su eksikliğinin  ciddi 
bir tehlike olduğu bilinci ve gele-
cek yıllarda  Dünya Su Savaşları-
nın yaşanması beklenirken acilen 
; parçalı ve kamu yararından uzak 
su yönetimi politikamızı, bütün-
cül bakan, doğanın korunmasını 
ön plana çıkaran, yatırımların 
daha sağlıklı yapılmasını sağlayan, 
kamu yararı gözeten, suyun yöne-
timiyle ilgili temel ilke ve yöntem-
lerin çerçevesini belirleyen bir “SU 
ÇERÇEVE YASASI”  hazırlanma-
sını  bekliyor, konunun önemi ve 
aciliyetini  yetkililere bir kez daha  
hatırlatıyoruz. 22.03.2019

Saygılarımızla

İSTANBUL BAROSU

ÇEVRE, KENT VE İMAR HU-
KUK KOMİSYONU

Ankara Batıkent’te 
Yaşanan Katliamı 
Lanetliyoruz!
İstanbul Barosu olarak Ankara’nın 
Yenimahalle ilçesi Batıkent mahal-
lesinde 09.04.2019 tarihinde ak-
şam saatlerinde meydana gelen ve 
birçok canımızın ölümüne sebe-
biyet veren bu olayı lanetliyoruz. 

Acımasızca zehirlenerek öldürü-
len canlarımızın faillerinin bu-
lunması ve cezalandırılmaları için 
dünden (11.4.2019)  beri Ankara 
ile iletişimde olduğumuzu, yasal 
sürecin takipçisi olduğumuzu ka-
muoyu ile paylaşmak istiyoruz. 

Herkes bilmelidir ki, sokaklar-
da yaşayan hayvanlar SAHİPSİZ 
DEĞİLDİR! ONLARIN SAHİBİ 
BİZLERİZ! Hiç acımadan ve çe-
kincesizce, bu eylemi gerçekleş-

tirebilen katillerin cezasız kalma-
ları, eylemlerin - şiddetin dozunu 
arttırarak ve hatta türünü değiş-
tirerek sürdürmelerine sebebiyet 
verecektir! 

Hayvan hakları alanındaki yasal 
yetersizlikler ortadadır. Artık, 
hayvanlara karşı gerçekleştirilen 
bu şiddetin “KABAHAT” değil, 
“SUÇ” olarak yasal mevzuata alın-
ması ve “İDARİ PARA CEZASI 
YAPTIRIMI” değil “HAPİS CE-
ZASI” yaptırımı getirilmesi için, 
Hayvan Hakları alanında saha-
da çalışan hukukçulardan destek 
alınmak sureti ile yasal düzenle-
meler getirilmelidir. 

Bizler, bu olayın sonuna kadar ta-
kipçisi olacağız! 

#Batıkenttekatliamvar 

#istanbulbarosu

Arabulucuların 
Reklam 
Yapamayacağına 
İlişkin Yürütmenin 
Durdurulması 
Kararına İtiraz 
Reddedildi
Baromuz tarafından, Adalet Ba-
kanlığınca yayınlanan “Türkiye 
Arabulucular Etik Kuralları”-
nın kimi hükümlerinin iptali ile 
yürütmesinin durdurulmasına 
yönelik açılan davada, Danıştay 
10. Dairesinin 16.07.2018 gün ve 
2018/62 E. no’lu kararı ile 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu’nun 10. 
maddesi ile arabulucuların rek-
lam yapmalarının mutlak olarak 
yasaklanmasına rağmen, sanki 
reklam izni varmışçasına reklam 
ve tanıtıma ilişkin sınırlama ve 
düzenleme yapan “Unvan Kulla-
nımı, Reklam ve Tanıtım” başlıklı 

8/3. fıkrasında yer alan: “Arabu-
lucu, reklam ve tanıtım yaparken 
dürüstlük kuralına uygun bir tu-
tum ve davranış sergilemelidir. 
Arabulucunun, kendi nitelikleri, 
tecrübesi, hizmetleri ve ücreti ko-
nusunda vereceği bilgiler doğru 
olmalıdır.”, 4. fıkrasında yer alan: 
“Arabulucu, tabela ve basılı kâğıt-
larında veya elektronik ortamdaki 
reklam ve tanıtıma yönelik ileti-
şimlerinde, arabuluculuk süreci-
nin sonucu ve başarısı hakkında 
kısmen de olsa söz vermemelidir.”, 
5. fıkrasında yer alan: “Arabulucu, 
hiçbir şekilde etik kurallarla çeli-
şecek nitelikte reklam yapamaz.” 
hükümlerinin yürütmesinin dur-
durulmasına karar verilmişti. Da-
valı Adalet Bakanlığınca bu karara 
yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 
gün ve 2018/695 YD İtiraz no’lu 
kararıyla oybirliği ile reddedildi.

Baroların Kamu 
Avukatları Ortak 
Basın Açıklaması
BİZ KAMU AVUKATLARI, Dev-
let Personel Başkanlığının 2019 
yılı verilerine göre toplam 4200 
kamu avukatı ile yüzbinlerce dos-
yada Genel Bütçeli Kamu İdarele-
ri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenle-
yici - Denetleyici Kurulları, Sosyal 
Güvenlik Kurumların ve Mahalli 
İdareleri temsil etmekteyiz.

KAMU AVUKATLARI, İdarenin 
iş ve eylemlerinin hukuka uygun 
olması için çalışmakta, CUMHU-
RİYET SAVCILARI GİBİ KAMU 
GÜCÜNÜ TEMSİL ETMEKTE ve 
kamu adına görevleri yerine getir-
mekte, kamunun taraf olduğu tüm 
davalarda devleti savunup devlet 
yararını korumak için çalışmak-
tadırlar.

KAMU AVUKATLARI, aynı mes-
lek grubu olan hâkim –savcı –avu-
kat meslek gruplarının ücretleri 
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arasındaki dengenin yok edildiği 
1982 yılından bu yana; özveri ile 
sürdürdükleri görevleri karşılığı 
olan ücretlerinin, yaptıkları işe uy-
gun adaletli bir ücret olmadığını, 
Anayasanın 55. Maddesi ile Dev-
lete yüklenen “çalışanların yap-
tıkları işe uygun adaletli bir ücret 
elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alma” yükümlülüğü çerçevesinde 
ücretlerinin, KAMU AVUKAT-
LIĞI mesleğine yaraşır hale ge-
tirilmesi gerektiğini, bunun bir 
Anayasal hak olduğunu, çözüm 
muhataplarına ileterek yaklaşık 29 
Yıldır HAK ARAYIŞI MÜCADE-
LESİ VERMEKTEDİRLER.

NE YAZIK Kİ BU HAKLI TALEP, 
BU GÜNE KADAR KARŞILIK 
BULMAMIŞ, KAMU AVUKAT-
LIĞI, HAK ETMİŞ OLDUĞU 
STATÜYE KAVUŞTURULMA-
MIŞ, ÖZLÜK VE MALİ HAK-
LARINDA BİR İYİLEŞTİRME 
YAPILMAMIŞTIR.

AYNI MESLEK GRUBUN-
DA OLAN HÂKİM - SAVCI 
–KAMU AVUKATINA ÖDE-
NEN ÜCRETİN, ANAYASANIN 
55.MADDESİNDE VÜCUT BU-
LAN “ÇALIŞANLARIN YAP-
TIKLARI İŞE UYGUN ADA-
LETLİ BİR ÜCRET ELDE ET-
MELERİ “ İLKESİNE UYGUN 
OLUP OLMADIĞINI KARŞI-
LAŞTIRMALARI İÇİN EKLİ 
TABLOYU KAMUOYUNUN 
TAKDİRLERİNE SUNUYORUZ.

Ayrıca, Başbakanlık lağvedilirken, 
Başbakanlık Hukuk Hizmetleri 
Biriminde avukatlık hizmetleri 
sınıfında görev yapmakta olan bir 
kısım kamu avukatı da, Anayasa-
nın eşitlik ilkesine ve 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunundaki 
genel düzenlemenin dışına çıkı-

larak 3600 Ek gösterge ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğüne Hukuk Müşaviri 
kadrosu ile görevlendirilmiştir. 
Bu yönüyle meslek grubu içinde 
de adaletsizlik yaratılmıştır.

Sigorta şirketlerinin, “KAMU 
AVUKATLARININ RİSKİ ÇOK 
YÜKSEK” gerekçesiyle, MESLEKİ 
MESULİYET SİGORTASI yapma-
dığı KAMU AVUKATLARININ, 
halihazırda ön lisans mezunu bir 
teknik personel maaşından bile 
düşük bir maaş ve emeklilik hakkı 
karşılığında, DAHA FAZLA KA-
MUDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜR-
MESİ BEKLENEMEZ.

Bu nedenledir ki; göreve yeni baş-
layan kamu avukatları hâkim/sav-
cı/müfettiş kadrolarına, emeklilik-
leri yaklaşanlar ise noterliğe baş-
vurup İdarelerinden ayrılmakta-
dırlar. Bu suretle kısa zaman, önce 
yaklaşık 1300 olan hazine avukatı 
sayısı, şu an için 800 ‘e düşmüştür. 
Aynı nedenle diğer kamu kurum-
larında da kamu avukatı sayısı hız-
la azalmaktadır. Bu gidişatın dur-
durulmaması halinde; kamu adına 
yürütülen hukuk hizmetinin zaafa 
uğrayacağı ve kamu zararına ne-
den olunacağı açıktır.

ARTIK KAMU AVUKATLARI-
NIN ÖZLÜK HAKLARI SORU-
NU, KAMU AVUKATININ SO-
RUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞ; 
KAMU İDARELERİNİN SORU-
NU HALİNE GELMİŞTİR.

KAMU AVUKATLARININ 
MALİ VE ÖZLÜK HAKLARIN-
DA YAPILACAK İYİLEŞTİRME-
LERİN DEVLETİMİZE BİR YÜK 
GETİRMEYECEĞİ AŞİKÂR-
DIR. AKSİ DÜŞÜNÜLSE DAHİ; 
KAMU AVUKATLARININ TA-

LEPLERİNİN ANAYASANIN 55. 
MADDESİ UYARINCA, BÜTÇE 
OLANAKLARININ ADALETLİ 
PAYLAŞTIRILMASI KAPSA-
MINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

Bu nedenle BİZ KAMU AVU-
KATLARI, kronik hale gelmiş olan 
mesleki ve özlük sorunlarımızın 
çözüm önerilerini ve taleplerimizi 
çözüm muhataplarına duyurmak 
üzere, Ankara Barosunun ev sa-
hipliğinde, Türkiye Barolar Birliği 
ve 35 BARO temsilcisi ile bir araya 
gelerek, kamumun hukuk hizme-
tinin devamlılığının sağlanması 
için alınması gereken önlemler ve 
talepler üzerinde mutabık kalın-
mıştır. Buna göre ;

1) Kamuda çalışan avukatların 
bağlı bulunduğu bir üst örgütlen-
me biçiminin “ KAMUDA ÇA-
LIŞAN AVUKATLAR YÜKSEK 
KURULU”nun hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.

2) Kamuda yürütülen hukuk hiz-
metlerinin, Hukuk Biriminde 
çalışan kadrolu avukatlar eliyle 
yürütülmesi, halihazırda 399 Sa-
yılı KHK ve 4857 Sayılı İş Kanunu 
kapsamında iş sözleşmesine da-
yalı olarak çalıştırılan avukatların 
kadroya geçirilmesi gerekmekte-
dir. Zira; Kamunun taraf olduğu 
davaların hizmet alımı yolu ile 
serbest avukatlarca yürütülmesi 
uygulaması daha önce denenmiş, 
sakıncaları görülerek 1943 yılında 
4353 Sayılı Devlet Davalarının Ta-
kibi Usullerine İlişkin Kanun geti-
rilerek bu yanlıştan dönülmüştür. 
2011 yılında yürürlüğe giren 659 
Sayılı KHK ile 4353 Sayılı Yasa 
tümüyle yürürlükten kaldırılmış; 
hukuk hizmetinin hizmet alımı 
yoluyla karşılanmasının önü açıl-
mıştır. Gelinen bu noktada, eski 
yanlışların tekrarlanmasından 
vazgeçilerek hukuk hizmetinin 
kadrolu avukatlar eliyle yürütül-
mesi gerekmektedir.

3) Kamu Avukatlığı Kariyer Mes-
lek Sınıfı olarak kabul edilmelidir.

 
EK 

GÖSTERGE
MAKAM 

TAZMİNATI
TEMSİL TAZMİNATI 

GÖSTERGESİ
ÖZEL HİZMET 

TAZMİNATI
MAAŞ 

1. DERECE OLAN HÂKİM-
SAVCI MAAŞI

7600 15.000 20.000 - 14.600 TL

1. DERECEDE OLAN 
AVUKAT MAAŞI

3000 -- -- %135
5.490 TL 
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4) Anayasanın 55. maddesi gere-
ği ve “Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi “ 
gereği ;

-- 4800 Ek Gösterge,

-- 2000 Makam Tazminatı ve em-
sale uygun Temsil Tazminatı

-- %200 Özel Hizmet Tazminatı 
verilmek suretiyle Avukatlık Mes-
leğinin onuruna yaraşır bir Ücrete 
kavuşturulmalıdır.

5) Mali haklarda yapılan iyileştir-
melerin maaşa doğrudan yansı-
ması temin edilerek emekli kamu 
avukatlarının mağduriyetleri ön-
lenmelidir.

 6) Hukuk Fakültesi Mezunu olup 
da hâkim/savcılık mesleğine 8. 
Dereceden başlatılan meslek gru-
bu gibi göreve 8. Dereceden baş-
latılmalıdır.

7) Mesleki Sorumluluk sigortası 
yapılmalıdır.(İdarece primi öden-
mek suretiyle)

8) Vekâlet Ücreti limiti tümüyle 
kaldırılmalı, Vekâlet ücretinin, 
bütçe geliri olarak, kaydedilme-
sinden vazgeçilmelidir.

9) Barolara kayıt olma zorunlulu-
ğu getirilmesi ve her türlü kayıt /
üyelik aidatının İdarece ödenmesi 
gerekmektedir.

10) Hukuk birimlerinin bağlı bu-
lunduğu hiyerarşik amir hiçbir 
şüpheye yer bırakmayacak şekil-
de ve Avukatlık Kanunu’na uygun 
olacak şekilde kanunla açıkça dü-
zenlenmelidir. Hukuk birimlerin-
de görev yapan İdari Amirlerin ve 
bu birimleri denetleyen denetim 
personelinin hukuk fakültesi me-
zunlarından atanması gerekmek-
tedir.

11) Kamuda çalışan avukatlara, 
Avukatlık Kanunu ile belirlenmiş 
olan görev tanımlarının dışında 
olan kurul üyeliği vs gibi idari 
işlemler ve denetim hizmetleri-
nin gördürülmemesi, yaptırılan 
hizmetlerin ise mali karşılığının 
verilmesi gerekmektedir.

12) Arabuluculuk Kanunu ile İda-
relere getirilen mükellefiyetlerin, 
ücretsiz olarak ve istekleri dışın-
da kamu avukatına gördürülmesi 
uygulamasından vazgeçilmelidir.

13) Son zamanlarda, farklı ku-
rumlarda çalışan kamu avukat-
larını kanunda, çalışanın mu-
vafakati arandığı halde, ilgiliye 
sorulmadan re’sen Mülki Amirin 
kararıyla çalıştığı kurumdan farklı 
bir kuruma “Geçici Görev” ile 
görevlendirilmektedir. Avukatın 
yaptığı işin niteliği gereği ve 
kanunda açıkça muvafakat koşulu 
arandığından, bu kanunsuz 
uygulamadan vazgeçilmeli, keyfi 
uygulamanın önüne geçilmesi 
için 375 Sayılı KHK’nin Ek Madde 
25/1 uyarınca muaf tutulan Hâkim 
ve Savcılar gibi Kamu Avukatının 
da muaf tutulması gerekmektedir.

14) “Eşit işe Eşit Ücret” dengesinin 
kurulabilmesi için her İdare Yö-
nünden dosya sayısına göre norm 
kadro belirlenmesi, bu suretle bir 
İdarede, 40-30 dosyaya bir avukat 
bakarken, diğer idarede 700 -800 
dosyaya bir avukat tarafından ba-
kılmasının önüne geçilmesi gerek-
mektedir. Bu taleplerimizden Mali 
ve Özlük haklarımızda değişiklik 
yapılmasına ilişkin kanun teklif 
tasarısı ekli olup; 15.03.2019 tari-
hinde Ankara Barosunda yapılan 
toplantı sonucu aşağıda imzası bu-
lunan Baro Temsilcilerinin ortak 
kararı ile kamuoyuna ve ilgililere 
duyurulmasına karar verilmiştir. 
Meslektaşlarımıza ve kamuoyu-
nun dikkatine saygılarımızla du-
yurulur. 

 ADANA BAROSU

ADIYAMAN BAROSU
AFYON BAROSU
ANTALYA BAROSU
ANKARA BAROSU
AYDIN BAROSU
BİNGÖL BAROSU
BURDUR BAROSU
ÇORUM BAROSU
DİYARBAKIR BAROSU
DÜZCE BAROSU
EDİRNE BAROSU

ERZİNCAN BAROSU
ESKİŞEHİR BAROSU
GAZİANTEP BAROSU
HATAY BAROSU
IĞDIR BAROSU
ISPARTA BAROSU
İSTANBUL BAROSU
KAHRAMANMARAŞ BAROSU
KARABÜK BAROSU
KARAMAN BAROSU
KASTAMONU BAROSU
KIRIKKALE BAROSU
KOCAELİ BAROSU
KONYA BAROSU
MALATYA BAROSU
MANİSA BAROSU
MUĞLA BAROSU
ORDU BAROSU
SAKARYA BAROSU
SİİRT BAROSU
ŞIRNAK BAROSU
TRABZON BAROSU
VAN BAROSU
YOZGAT BAROSU
ZONGULDAK BAROSU

Kamu Avukatlarına 
İstanbul 
Barosu’ndan Tam 
Destek
Ankara Barosu Kamu Avukat-
ları Kurulu’nun ev sahipliğinde 
15.03.2019 tarihinde düzenlenen 
“Kamu Avukatları için Barolar 
Başkent Barosunda Toplanıyor” 
konulu etkinliğe İstanbul Baro-
su’nu temsilen Kamu Avukatları 
Kurulu’ndan sorumlu koordina-
tör yönetim kurulu üyeleri Av. Se-
lahattin MERİÇ ve Av. Dr. Ayça 
ÖZOK ENER katıldılar. 

Etkinlikte, İstanbul Barosu’nu 
temsilen konuşan Av. Dr. Ayça 
ÖZOK ENER, kamu avukatları-
nın kamu gücünü kullanan ku-
rum ve kuruluşların hukuki iliş-
kilerine yön veren ve uyuşmaz-
lıklarda onları temsil eden, son 
derece önemli meslek mensupları 
olduklarını söyledi. Ener,  kamu 
yararını savunan kamu avukatla-
rının vatandaşların devlete güven 
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duymasında taşıdıkları önem de 
dikkate alındığında, kamu avu-
katlarının sorunlarının çözümü 
için baroların da gereken desteği 
vermeleri gerektiğini ifade etti.

Ankara Barosu ev sahipliğinde 
İstanbul Barosu, Türkiye Barolar 
Birliği ve 35 baronun temsilcisi-
nin katılımı ile gerçekleşen etkin-
likte, kamunun hukuk hizmetinin 
devamlılığının sağlanabilmesi 
için alınması gereken önlemler ve 
talepler üzerinde ortak mutaba-
kata varıldı.

Etkinlikte, yaklaşık 29 yıldır sü-
ren kamu avukatlarının özlük so-
runlarının tüm baroların  birlikte 
hareket etmesi suretiyle çözüle-
bileceği ifade edilerek bu amaçla 
bir basın bildirisi hazırlanmıştır. 
Etkinlikte hazırlanan basın bildi-
risi “5 Nisan Avukatlar Günü”nde  
aşağıda yer alan barolar tarafın-
dan kamuoyu  ile paylaşılarak ko-
nunun takipçisi olunacaktır.

 
ADANA BAROSU
ADIYAMAN BAROSU
AFYON BAROSU
ANTALYA BAROSU
ANKARA BAROSU
AYDIN BAROSU
BİNGÖL BAROSU
BURDUR BAROSU
ÇORUM BAROSU
DİYARBAKIR BAROSU
DÜZCE BAROSU
EDİRNE BAROSU
ERZİNCAN BAROSU
ESKİŞEHİR BAROSU
GAZİANTEP BAROSU
HATAY BAROSU
IĞDIR BAROSU
ISPARTA BAROSU
İSTANBUL BAROSU
KAHRAMANMARAŞ BAROSU
KARABÜK BAROSU
KARAMAN BAROSU
KASTAMONU BAROSU
KONYA BAROSU
MALATYA BAROSU
MANİSA BAROSU
MUĞLA BAROSU

ORDU BAROSU
SAKARYA BAROSU
SİİRT BAROSU
SİVAS BAROSU
ŞIRNAK BAROSU
TRABZON BAROSU
VAN BAROSU
YOZGAT BAROSU
ZONGULDAK BAROSU

Cinsel İstismar
Basına ve sosyal medyaya yansı-
yan Küçükçekmece ilçesindeki 
çocuk cinsel istismar vakasıyla 
ilgili olarak Küçükçekmece Cum-
huriyet  Savcılığı  ve aile ile görü-
şülmüştür.

Çocuk henüz hastanede ve tabur-
cu olmamıştır. Ailesi yanındadır. 
23.04.2019 tarihinde çocuğun,  
çocuk izlem merkezinde avukat 
eşliğinde beyanı alınmıştır. Dos-
yada gizlilik kararı vardır. Savcılık 
tarafından, soruşturmanın etkin 
bir şekilde yapıldığı, çocuğun üs-
tün yararı ve korunması amacıyla 
gizlilik kararı alındığı belirtilmiş-
tir.  Hastanede de güvenlik önle-
mi altındadır.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi olarak sürecin sonuna 
kadar takipçisi olacağımızı kamu-
oyuna bildiririz.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi

Çırağan Şiddetinin 
Hesabını Soracağız
14 Nisan 2019 tarihinde Çırağan 
Sarayında yapılan düğüne katıla-
cak olan Cumhurbaşkanının ka-
tılımı nedeniyle alınan güvenlik 
önlemleri çerçevesinde, trafiğin 
kapatılmasına tepki gösteren 
Muğla Barosu Avukatlarından 
meslektaşımız Sertuğ Sürenoğ-
lu’na polis tarafından uygulanan 

şiddet, son dönemde ülkemizin 
yönlenmekte olduğu otokrasinin 
somut bir göstergesidir.

Meslektaşımıza, “polis” sıfatı 
taşıyan kamu görevlileri tarafın-
dan önce bir araç içinde, daha 
sonra da oteldeki bir odada 2 saat 
boyunca işkence yapılmış, ters 
kelepçe takılıp gözleri bağlı ola-
rak zorla tutanak imzalatılmıştır. 
Meslektaşımızın yüzünde ve gö-
zünde morluklar, kaşında açılma 
ve burnunda kırık vardır.

İşkence bu kadarla da sınırlı de-
ğildir. Zorla imzalatılan tutanakta 
“hakaret ettiği” ikrarı bulundur-
duğu için, gece boyu nezarette 
tutulan meslektaşımız sabah saat-
lerinde “özel bir talimatla” mev-
cutlu olarak sorguya getirilmiş, 
ifadeyi alan savcının “tutuklama 
talebiyle” Sulh Ceza Hakimliğine 
sevk edilmiş, Hakimlik tarafın-
dan da tedbir uygulanarak (ev 
hapsi) serbest bırakılmıştır.

Şiddet uygulayanın değil, bizzat 
şiddete maruz kalanın yargılanıp, 
tutuklama koşulları mevcut gibi 
değerlendirerek tedbir uygulan-
dığı bu olay, başından itibaren 
özel olarak değerlendirilmesi 
gereken çok acı bir örnektir.

• Milletin “birlik ve beraberliği-
ni” temsil eden Cumhurbaşkan-
lığı korumalarının, işkence yap-
maktan çekinmeyen bir “koruma 
anlayışına” sahip bulunduğu bu 
vesileyle öğrenilmiş olmaktadır.

• “Koruma” algısını, şiddet/iş-
kence  ile sağlayacağını düşünen 
bu görevlilerin, hakaret suçunun 
isnadını da, kendi işkencelerine 
örtü yapabildikleri anlaşılmıştır.

• Bu ülkede; ucu bir şekilde 
Cumhurbaşkanlığına dayanan bir 
olayda, karşısına gelen gözü mor, 
kaşı açık, burnu kırık “şüpheli” 
için, zorla imzaltılan tutanağa iti-
bar ederek, tutuklama talep eden 
Savcılar vardır.
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• Bu ülkede; aynı şüpheliyi görüp, 
ancak tutuklama koşullarının 
mevcudiyeti halinde verilebilecek 
olan tedbiri “tensip buyuran” 
Yargıçlar vardır.

Ve karşılarındaki şüpheli bir avu-
kattır.

Sadece bu saptamalar dahi, hangi 
tehlikelerle karşı karşıya bulundu-
ğumuzu anlamak için yeterlidir.

Şimdi gelinen bu nokta itibariyle;

• Cumhurbaşkanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve/veya Emniyet Mü-
dürlüklerinin bu eşkiya özlü polis 
kimlikli kişiler için hangi işlemi 
uygulayacağını,

• Bu türden kişilerin mevcudi-
yetinden herhangi bir rahatsızlık 
duyup duymadıklarını,

• Adliye safhasında, soruşturmayı 
genişleterek karşısındaki şüpheli-
yi o hale getiren polisi çağırmak 
yerine ayakta zor duran “şüpheli 
avukatı” tutuklamaya sevkeden 
Savcı ile ilgili hangi işlemin yapı-
lacağını,

• Keza, hastanede tedavisi gere-
ken ve avukat sıfatı taşıyan “asıl 
mağdur” konumundaki kişi için 
sanki koşulları varmış gibi tedbir 
uygulayan Yargıç hakkında hangi 
işlemin yapılacağını, özenle, dik-
katle ve ivedilikle izleyeceğiz.

Bu izlemimiz, yargının üç aya-
ğından ikisinin üçüncüsüne 
karşı işlenen suçlarda hangi tavrı 
aldıklarının da göstergesi olacak 
ve açık yasa hükümlerinin bu üç 
suje için ayrıma tabi olup olma-
dığını da bize anlatmış olacaktır.

İstanbul Barosu olarak, açılması 
muhtemel bu davayı özel bir dik-
katle izleyeceğiz. Gerçek sanık-
ların yargı karşısına çıkarılması 
için mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Çırağan terörünün hesabını yar-
gıda soracağız.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

GEREKLİ NOT: İstanbul Barosu 
Avukat Hakları Merkezi, olayın 
vukuundan kısa bir süre sonra-
sından başlayarak saat 04.50’ye 
kadar meslektaşımızın yanında 
yer almış, ertesi gün de Savcılık 
ve Hakimlikteki sorgusunda mü-
dafii olan özel vekili ile birlikte 
hazır bulunmuştur. Süreç, AHM 
içinde sabaha kadar süren müza-
kere ve dayanışma ile yönetilmiş 
ve ertesi gün meslektaşımızın 
levhasına yazılı bulunduğu 
Muğla Barosu bilgilendirilmiş, 
hassasiyet ifade eden özellikler 
nedeniyle açıklama yapma tak-
diri Barosuna bırakılmış ve bu 
süre içinde özellikle fotoğraf ve 
tutanağın üçüncü kişilerle payla-
şılmamasına özen gösterilmiştir. 
Baromuz, bu süreçleri meslektaş-
larının izin/onay verdiği ölçüler-
de paylaşmaktadır.

Ege - Marmara 
- Akdeniz Bölge 
Baro Başkanları 
Toplantısı Sonuç 
Bildirgesi
16 Mart 2019’da Kırklareli’nde 
Toplanan Ege - Marmara - Ak-
deniz Bölge Baro Başkanları Top-
lantısı Sonuç Bildirgesi:

Biz aşağıda imzası bulunan Ba-
rolar; Avukatların adil yargıla-
manın ayrılmaz parçası olduğu,  
Avukatlara getirilen her türlü sı-
nırlamanın özünde yurttaşın hak 
arama özgürlüğüne ve savunma 
hakkına getirilmiş bir kısıtlama 
olduğunu, bu nedenle yargının 
eşit süjeleri arasında ayrımcı bir 
yaklaşıma tabi tutulmasının kabul 
edilemez olduğunu, ülkemizde 
yargının şeffaflaşması, hak arama 
özgürlüğünün sağlanması ve adil 
yargılanma hakkının tesisi için 

avukatlara getirilmiş olan tüm 
kısıtlamaların kaldırılmasının bir 
zorunluluk olduğu bilinci ile;

1-) Başta ‘’yargılandığımız ya da 
tutuklandığımız için değil, yal-
nızca adil yargılanma ve savunma 
hakkımızı kullanamadığımız için 
açlık grevindeyiz’’ diyen tutuklu 
avukatlar olmak üzere tüm yurt-
taşların adil yargılanma ve sa-
vunma haklarının en temel insan 
haklarından olduğunu, herkes 
için her zaman bu hakların kul-
landırılmasının yargının en asli 
görevi olduğunu hatırlatıyoruz.

2-) Ortak çalışma alanlarımız 
olan Adliyelerin sahiplerinin biz 
avukatlar olduğu gerçeği ile eşit 
süjeler olarak adliye yönetimi ile 
ilgili karar alma süreçlerinde ve 
adalet komisyonlarında baroların 
yer alması zorunludur.

3-) Sayılarının ihtiyacın çok üze-
rinde, eğitim kalitesinin ise olma-
sı gerekenin çok altında bulundu-
ğu herkesçe kabul edilen hukuk 
fakülteleri konusunda acilen bir 
düzenleme ihtiyacı bulunmakta-
dır. Başta profesör olmak üzere 
öğretim üyesi sayısı, akademik 
kadrolarının yeterliği yayınlan-
mış akademik eser ve bunlara ya-
pılan atıflar gibi kriterlerin belir-
lenerek standartların altında olan 
hukuk fakültelerinin kapatılması, 
diğerlerinde ise öğrenci sayıları-
nın istihdam ihtiyacı gözetilerek 
azaltılması ve hukuk fakültelerine 
girişte öngörülen yüzdelik dili-
min, tıp fakülteleri için getirilen 
ölçüyle eşitlenmesi gerekmekte-
dir. 

4-) Toplantımıza misafir olarak 
katılan Bulgaristan’ın Burgas Ba-
rosu temsilcilerinin belirttikleri 
üzere, Bulgaristan’da avukatlığa 
kabul öncesinde 3 aşamalı bir sı-
nav yapıldığı da göz önüne alınıp 
artık ülkemizde de bir an önce 
avukatlık sınavının getirilmesi-
nin acil ve zorunlu olduğunu ha-
tırlatıyor, getirilmesi düşünülen 
devlet sınavına halihazırda hukuk 
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fakültesinde okuyan bütün öğ-
rencilerin dahil edilmesini talep 
ediyoruz. 

5-) Son dönemde avukatların şid-
det eylemlerine maruz kaldığı, 
görev sırasında yahut bürolarında 
meslektaşlarımızın öldürüldüğü 
ya da yaralandığı eylemlerin hız-
la arttığı görülmektedir. Avukata 
yapılan saldırı bizzat yargı faaliye-
tine ve yurttaşın hak arama hür-
riyetine yapılan saldırıdır. Avu-
katın güvenliği adil yargılama ve 
savunma hakkının güvencesidir. 
Bugüne kadar yapılan ve bundan 
böyle yapılacak her türlü saldırıda 
biz imzası bulunan barolar olarak 
hiçbir ayrım gözetmeksizin ve 
nerede gerçekleşirse gerçekleşsin 
meslektaşlarımızın yanında ol-
maya devam edeceğimizi bildiri-
riz. Avukatlara yapılan saldırılar-
da eylemin doğrudan tutuklama 
nedeni sayılmasını, bu konuda 
hakim ve savcıların gereken has-
sasiyeti göstermesini bekliyoruz. 

6-) Başlangıçta yargılama hiz-
metinin alternatifi olmadığı söy-
lenen ancak aşama aşama dava 
şartı haline getirilerek doğrudan 
devletin yargılama yetkisini devre 
dışı bırakan sözde alternatif çö-
züm yollarının adalete hizmet et-
mediği açıkça ortadadır. Kuruluş 
yasasında dahi adaleti değil men-
faati öne çıkaran bir düzenlemeyi 
kabul etmiyoruz. İş yükü ve yargı-
lama sürelerinin uzunluğu hakim 
sayısının yetersizliği gibi sebepler 
asla adaletten vazgeçmenin ge-
rekçesi olamaz. Bu çerçevede son 
günlerde gündeme getirilen aile 
hukuku uyuşmazlıklarında zo-
runlu arabuluculuk, Uluslararası 
Sözleşmeler başta olmak üzere 
mevzuatımıza aykırıdır.  Özellik-
le çözüm sürecinin gizli olması 
nedeniyle başta şiddet mağduru 
kadınların aleyhine sonuçlar do-
ğurabilecek olup kabulü mümkün 
değildir. 

7-) Adalet Bakanımızın simsar 
olarak nitelendirdiği ve vatandaş-

ları da başvurmamaları konusun-
da uyardığı, halkın acılarından 
beslenen ve hak kayıplarına yol 
açan, kamu görevlisi ortaklarıyla 
birlikte suç örgütü gibi yapılanan 
hasar danışmanlık şirketlerinin 
ve adliyelerimizin çevresinde 
mantar gibi türeyen arzuhalci-
lerin faaliyetlerine son verilmesi 
için gerekli yasal düzenlemeler 
acilen yapılarak vatandaşların hu-
kuk güvenliği sağlanmalıdır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyu-
nun dikkatine saygılarımızla du-
yurulur.16/03/2019
ADANA BAROSU
AFYONKARAHİSAR BAROSU
ANKARA BAROSU
ANTALYA BAROSU
AYDIN BAROSU
BALIKESİR BAROSU
BURDUR BAROSU
BURSA BAROSU
ÇANAKKALE BAROSU
DENİZLİ BAROSU
GAZİANTEP BAROSU
HATAY BAROSU
ISPARTA BAROSU
İSTANBUL BAROSU
İZMİR BAROSU
KIRKLARELİ BAROSU
KOCAELİ BAROSU 
KÜTAHYA BAROSU
MANİSA BAROSU
MERSİN BAROSU
MUĞLA BAROSU
SAKARYA BAROSU
TEKİRDAĞ BAROSU
UŞAK BAROSU
YALOVA BAROSU

İstanbul Barosu, 
şehit cenazesinin 
ardından 
Kılıçdaroğlu’na 
yapılan saldırıyı 
kınadı
Baro’nun resmi Twitter hesabın-
dan yapılan açıklamada, “CHP 
Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıç-
daroğlu’na yapılan alçak saldırıyı 
kınıyoruz. Bu saldırının failleri 
açıkça ortadayken, gereğinin ya-
pılmaması saldırının onaylandığı 
anlamını ortaya çıkaracak; halkı 
kin ve düşmanlığa sevk etmeyi 
düşünenler başarı kazanmış ola-
caktır. “Sivas’ta ne oldu? Önlen-
medi ve sonucunu utançla yaşa-
dık. Yakma iradesi, canavarca his-
ten başka şekilde yorumlanamaz. 
Buna izin vermemek ise hepimi-
zin görevidir. Bu olay basit bir 
eylem değildir. Burada güvenlik 
alınmasaydı ne olurdu? Sorulma-
sı gereken soru budur. Dolayısıyla 
kasten insan öldürme iradesinden 
ve faillerin elinde olmayan ne-
denlerle tamamlanamamasından 
söz edilmelidir” denildi.

Rayından Çıkan 
Dava Süreci
Dün, (20.03.2019) İstanbul 37. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 
18 meslektaşımız hakkında, 3 yıl 
dokuz aydan 18 yıl dokuz aya ka-
dar varan hapis cezaları verilmiş, 
iki meslektaşımız hakkındaki 
dosya ise tefrik edilmiştir.

Soruşturmanın en başından bu-
güne kadar kamuoyunca yakın-
dan izlenen süreç, olağandışı ve 
olağanüstü hukuk düzenlerinde 
bile benzerine rastlanmayan bir 
şekilde gelişmiştir.
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Düzenlenen iddianame sonucun-
da yargılamaya konu eylemlerin 
birçoğu ile ilgili görülmekte olan 
derdest bir dava varken, tartışma-
lı bazı kanıtlar eklenmek suretiyle 
yeni bir soruşturma başlatılmış, 
meslektaşlarımız bir yıla yakın tu-
tukluluk süresinden sonra mah-
keme önüne çıkabilmişlerdir.

Günler süren duruşma sonunda, 
iddia makamının tutukluluğun 
devamına ilişkin mütalasına kar-
şın, suçun vasıf ve mahiyetinin 
değişme olasılığına, AİHM’in 
uzun tutukluluk sürelerine ilişkin 
kararlarına ve yargılanan kişile-
rin avukat olmalarına özel vur-
gu yapılarak, meslektaşlarımızın 
tahliyelerine oybirliğiyle karar 
verilmiş, savcılığın itirazı üzerine, 
aynı mahkeme heyetince, henüz 
bir gün bile geçmeden, bu kez, 
tahliye edilen meslektaşlarımızın 
bir kısmının yeniden  tutuklan-
masına ilişkin yakalama kararı 
verilmiştir. Bu kararın hemen ar-
dından, mahkeme heyeti üyeleri-
nin bir kısmının görev yeri değiş-
tirilmiştir.

Görev yerleri değiştirilen mahke-
me heyetinin yerine, soruşturma 
aşamasında verilen tutuklama 
kararı altında imzası bulunan 
hâkimler atanarak, doğal hâ-
kim ilkesi yerle bir edilmiştir. 
 
Nitekim yeni atanan heyet doğal 
bir heyet olmadığını devam eden 
duruşmalardaki tavrıyla göster-
miştir.

Şubat - Mart 2019 aylarında ya-
pılan tutukluluğun incelenmesi 
oturumlarında; sanık müdafileri-
nin, sanıkların duruşmada hazır 
edilmelerine yönelik talepleri red-
dedilmiş, bunun üzerine yapılan 
reddi hâkim talepleri de yerinde 
görülmeyerek sanık müdafileri 
duruşma salonundan çıkarılmış 
ve “sanki mahkûmiyet hükmü 
kurulmuşçasına gerekçelendirile-
rek” sanıkların tutukluluklarının 
devamına karar verilmiştir.

Mahkeme heyeti, duruşmalar sı-
rasında birçok kez savunma ma-
kamını duruşma salonundan çı-
kartarak adeta savunmasız yargı 
yaratma çabası içine girmiştir.

İkinci duruşmanın ara kararıy-
la savunma makamına 18 Mart 
2019 tarihli duruşmaya kadar 
kovuşturmanın genişletilmesi ve 
tanık beyanlarına karşı beyanda 
bulunmalarına ilişkin süre veril-
miş olmasına karşın bu sürenin 
bitmesi sanık ve müdafilerinin ta-
lepte bulunması beklenmeksizin 
dosya mütalaa için savcılığa gön-
derilmiştir. Görevli savcının mü-
talaa vermemesi üzerine mahke-
mece mütalaa talebi yenilenmiş, 
bu talebin, duruşma savcılığınca 
yerine getirilmemesi üzerine, İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca duruşma savcısı değiştirilmek 
suretiyle, yeni görevlendirilen 
savcı tarafından mütalaa verilme-
si sağlanmıştır.

18 Mart 2019 tarihinde, henüz 
duruşma başlar başlamaz, yargı-
lamayı yapan mahkeme heyeti ta-
rafından alelacele oluşturulan ara 
kararla, ikinci duruşmadan sonra 
geçen 35 günlük sürede beyan-
da bulunulmadığı, makul sürede 
kovuşturmanın genişletilmesi 
talebinde bulunulmadığı gerekçe 
gösterilerek; celse arasında dos-
yanın esas hakkında mütalaa için 
savcılığa tevdi edildiği, tüm bu 
sebeplerle de kovuşturmanın ge-
nişletilmesi taleplerinin reddine 
karar verildiği açıklanmıştır.

Ancak, yargılama yapan mahke-
menin, bir önceki celse kurmuş 
olduğu ara kararında yer alma-
masına ve tevsii tahkikat talepleri 
sunulmamış ve henüz tevsii tah-
kikat  hususunda karar verilme-
miş olmasına rağmen, mahkeme 
heyeti tarafından adeta zorla mü-
talaa aldığı gerçeği gözlerden kaç-
mamıştır.

Özetle, mahkemece, sanık mes-
lektaşlarımız ve müdafileri tara-
fından, gerek UYAP üzerinden 

ve gerekse duruşma sırasında 
kovuşturmanın genişletilmesi ta-
lepleri konusunda değerlendirme 
yapmak bir tarafa, okumaya dahi 
gerek duymaksızın “makul sürede 
beyanlarda bulunulmadığı” ge-
rekçesiyle, savunma makamının 
bütün talepleri reddedilmiştir.

Mahkeme heyeti adeta kendi hu-
kukunu yaratmış, ceza usul hu-
kukuna, olmayan bir makul süre 
kavramı hediye etmiştir.

16’sı Baro Başkanı, üçü TBB Yö-
netim Kurulu üyesi olmak üzere, 
yüzlerce avukat arasından, her 
bir sanık için sadece bir avukata 
‘lütfen’ söz verilmiş, dile getirilen 
ısrarlı talepler yine mahkeme he-
yeti tarafından reddedilmiştir.

Duruşmanın ikinci gününde söz 
verilen sanıklardan Av. Selçuk 
Kozağaçlı, “Arama tutanağında 
yer almayan delillere dayalı olarak 
yargılama yapılmaya çalışıldığını, 
20’yi aşkın belgenin sahte olduğu-
nu, sahte belgelerle karar verile-
meyeceğini, hâkimlerin devletin 
emrinde ve devlet erki içinde yer 
aldığını fark ettiğini; ama bu er-
kin yargı erki olmadığından emin 
olduğunu, bu sebeple hâkimleri 
reddettiğini” ifade etmiş, bunun 
üzerine mahkeme başkanı sanık 
ve müdafilerini duruşma salo-
nundan çıkararak duruşmaya er-
tesi güne kadar ara vermiştir.

Dün de duruşma salonunda sa-
nık ve müdafileri olmaksızın, boş 
salona mahkûmiyet hükümleri 
açıklanmıştır.

Özetle, polis fezlekeleri mahkeme 
kararı haline getirilerek, meslek-
taşlarımız hakkında mahkûmiyet 
kararları verilmiştir. Ceza Usul 
Kanununda yer alan, ceza yar-
gılamalarında geçerli olan sözlü 
duruşma ve sözlü savunma yok 
sayılmıştır. Bağımsızmış, taraf-
sızmış gibi bile davranmayan, 
yargının görüntüsünü bile katla-
nılmaz kılan, adil yargılama bir 
yana, yargılama bile yapılmadan 
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gerçekleştirilen bu hukuk katli-
amını görünür kılıyoruz. Tarihe 
geçsin: Bırakınız adil yargılanma-
yı, bu bir yargılama bile değildir! 
 
Bu nedenle 20.03.2019 tarihinde 
açıklanmış olan mahkeme ila-
mı hukuka aykırı tesis edilmiştir. 
Adil yargılanma hakkı ile ceza 
usul kanunu ve mevzuat hüküm-
leri mahkeme heyeti tarafından 
defalarca ihlal edilmiştir. Adalet 
arayışında olduğumuz bugün-
lerde meslektaşlarımız hakkında 
kanunsuz yöntemlerle hüküm 
kurulduğundan, bu açıklamayı 
yapma zaruretimiz doğmuştur. 
Savunma susmayacak, susturula-
mayacaktır. Kamuoyuna saygı ile 
duyurulur.

Laiklik İlkesi 
Demokrasinin ve 
Kadın Haklarının 
Güvencesidir
91 yıl önce 10 Nisan 1928 tari-
hinde, devletin bütün dinlere eşit 
mesafede olmasının sağlanması 
gerekçesiyle Anayasada yapılan 
değişiklikle ilk adımı atılan laiklik 
ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasaları-
mızda da devletin değiştirilemez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez 
temel nitelikleri arasında yer al-
mıştır.

 1924 Anayasasının 2. maddesin-
de yer alan “Türkiye Devleti’nin 
dini İslam’dır” hükmü değiştiril-
miş ve  “Dini İslam’dır” ibaresi 
çıkarılmıştır. Böylece, yurttaşla-
rın dini inançlarına dayalı ayrım 
yaşamaları önlenmiştir.

Laiklik,  din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrılmasını öngören 
bir ilke olmasının yanında, aynı 
zamanda eğitimin, yönetimin, 
hukukun dayanağı olması gere-
ken  laiklik ilkesi, barış içinde bir-

likte yaşamamızın, din ve vicdan 
özgürlüğünün, özgür düşüncenin 
temelidir.

Ülkemizde hukuk birliğinin ve 
demokrasinin olmazsa olmaz ko-
şulu olan laiklik ilkesi, kadın hak-
larının da güvencesidir.

İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi ve İstanbul Kadın Kuru-
luşları Birliği olarak, dünyadaki ve 
ülkemizdeki gelişmeler göz önün-
de tutulduğunda laikliğin korun-
masına bugün her zamandan çok 
ihtiyaç olduğuna inanıyor, çocuk-
larımızın ve ülkemizin aydınlık 
geleceği için laik ve bilimsel eği-
timden ödün verilmemesi gerek-
tiğini kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi           

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Sorun Bir 
Mazbatanın Verilip 
Verilmemesini 
Aşmıştır
31 Mart 2019 tarihinde yapılan 
Yerel Yönetim Seçimleri sonu-
cunda beliren millet iradesinin 
İstanbul’daki sonuçları, giderek 
demokratik niteliğinden uzaklaş-
tırılan bir yeni aşamaya vardırıl-
mıştır.

Seçim sonuçlarının YSK tara-
fından ilanından önce Anadolu 
Ajansı tarafından yapılan mani-
pülasyonlar, adaylardan Bina-
li Yıldırım tarafından aynı gece 
yapılan ve daha sonra da bizzat 
kendisi tarafından yalanlanan 
gerçeğe aykırı açıklamalar, FETÖ 
kumpaslarından bahseden senar-
yolar, Seçim Kurulu Başkanlarına 
yönelik gerçekle ilgisi olmayan 
baskılar; özü itibariyle yurttaşlar 

tarafından 31 Mart günü büyük 
bir olgunlukla ortaya konulan 
“irade belirlemesine” gölge dü-
şürmeye yönelik çabalardır.

Bu gölgelerin oluşturduğu algı 
nedeniyledir ki, başında yargıçla-
rın görev yaptığı bazı İlçe Seçim 
Kurulları, salt Seçim Hukukunun 
gereklerini yerine getirmekten 
uzaklaştırılmış ve önceki seçim-
lerde verdikleri kararlarla kökle-
şen içtihatlarından farklı kararlar 
alabilmiştir. Bu kararlar, seçim 
öncesinde YSK tarafından yayın-
lanan genelgelerle belirlenen ilke-
lere de, önceki YSK kararlarına da 
aykırı olabilmiştir.

Dünyanın demokrasi ile yöneti-
len her ülkesinde, seçimlere yö-
nelik olarak itirazlar yapılmakta 
ve bu itirazlar dünyanın her ül-
kesinde de “hak” olarak nitelen-
dirilmektedir. Bu itirazların “hak” 
kavramı içinde kabul edilmesi ise, 
özünde “iradenin sakatlanması” 
arayışını barındırır. Açık deyişle, 
seçimi kazanmak ya da kaybet-
mek değil, sandığa yansıyan ira-
denin başka hiçbir kuşkuya yer 
bırakmayacak denli açığa vurul-
masının temini, temel amaçtır. 
Seçim Hukuku olarak bilinen ve 
çok önemli “teknik” ayrıntılar 
barındıran mevzuatın yerleştiği 
ülkelerde, bu türden itirazlar so-
nucunda verilecek kararlar belir-
lenmiş olup, önceki seçimlerdeki 
örnekleri çerçevesinde de “içti-
hat” gücüne erişmiştir. Dünyanın 
başka demokratik ülkelerinde, 
siyasetçiye özel değerlendirmeler, 
algı operasyonları veya baskılar, 
mevzuatın bu hükümlerini değiş-
tirmek bakımından etkili olmaz, 
olamaz.

31 Mart 2019 tarihinden sonra 
ülkemizde yaşanan “itiraz süreci”, 
başka demokrasilerin ideal kabul 
ettiği bu gerçekliklerden ayrıl-
mıştır. Keza, konuya ilişkin ülke-
mizin mevzuat ve içtihatlarına ve 
YSK’nın seçim öncesinde aldığı 
kararlar ve genelgelere de aykırı-
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dır. İstanbul’da önceki seçimlerde 
yapılan itirazların karşılanmasına 
yönelik olarak verilen kararlardan 
ayrılarak yeni içtihatlara yöneliş-
ler gözlenirken, İstanbul dışında-
ki başka kentlerde önceki uygu-
lamalara dönük kararların veril-
miş olduğu da açıktır. Özellikle 
de “itirazların delillendirilmesi” 
bağlamındaki kökleşmiş anlayışın 
terkedilmesi, itirazı ”soyut” kılan 
ve bu yönüyle içinden çıkılmaz 
bir süreci ifade eden yeni bir aşa-
ma oluşturmuştur.

Bu çerçevede özellikle de geçersiz 
oyların yeniden sayımı yönünde-
ki itirazların bütün ilçelerde ya-
pılması bir “hak” olmakla birlikte, 
barındırdığı soyutluk nedeniyle, 
hukuksal temelinden uzaklaşmış-
tır. Buna rağmen, geçersiz oyların 
yeniden sayımı kararları çerçeve-
sinde ortaya çıkan somut durum, 
31 Mart 2019 gecesinde YSK tara-
fından ilan edilen sonucu değiş-
tirmeyecektir. Başka deyişle yeni-
den sayılan geçersiz oylar, sonucu 
değil, skoru değiştirmiş olacaktır.

Bu koşullar altında, bugün 
(08.04.2019) tarihi itibariyle be-
liren yeni koşullar, İstanbul Ba-
rosunu bu açıklamayı yapmaya 
zorunlu kılmıştır. Çünkü bugün 
itibariyle içinde bulunduğumuz 
durum, mazbata verilip verilme-
mesini çok aşan yeni bir boyutu 
ifade etmektedir.

Demokrasilerde seçim, sadece 
yönetenlerin belirlenmesini değil, 
halk iradesinin tecellisi ile yöne-
ticilerin değiştirilmesini de içerir. 
Bu değişim mümkün olamıyor 
ise, demokrasiden söz edilemez. 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ta-
rafından yapılan açıklamalar, yar-
gı organı konumunda ve yetkisin-
de bulunan kurumsallıkları baskı 
altına alan ve onların tarafsızlığını 
etkileyen bir içerik taşımaktadır. 
Başka hiçbir kişi ve kurumun sa-
hip bulunmadığı, “yargıyı etkile-
me gücüne” sahip bulunan Sayın 
Cumhurbaşkanının bu tümceleri 

YSK kararlarına yansır ise, sadece 
yeni bir hukuki ve siyasi kaostan 
değil, demokrasinin kazanımla-
rından çok ciddi bir geriye gidiş-
ten sözetmek gerekecektir. 

Bu aşamadan itibaren demokra-
si dışında hiçbir pusulaya itibar 
edilmemelidir. Hukuk kurumla-
rının bütün siyasal mülahazalar-
dan uzaklaşarak, sadece hukuka 
bağlı biçimde karar üretmeleri, 
yaşamsal bir öneme sahiptir. YSK 
içtihatları, oyların yeniden sayıl-
ması veya seçimlerin yenilenme-
si gibi kararların alınmasına asla 
olanak vermez. Seçim Hukuku 
uzmanlarının tereddütsüz biçim-
de mutabık kaldıkları bir konuda 
siyasetin taassubunun hukuku 
ezmesine izin verilmemelidir. 
Hukuksuzluğun yargı eliyle meş-
rulaştırılmasına yönelik siyasal 
çabalar boşa çıkartılmalı ve yargı 
kurumları, sadece hukuksal kim-
liklerini öne çıkararak, hukukun 
gereğini yerine getirmelidirler.

Kaygı duymaktayız ki, demokrasi 
tarihimizin büyük çabalarla elde 
ettiği kazanımların bir çırpıda 
yok olabileceği zaman dilimin-
deyiz. Ulus olarak hak ettiğimiz 
demokratik değerleri yaşayıp 
yaşatmak uğrunda mücadele et-
meliyiz. Pusuda bekleyenlerin 
beklentilerini boşa çıkarmalıyız. 
Daha çok demokrasiye en çok ih-
tiyaç duyduğumuz bir evrede on-
dan ödün vermemeliyiz.

Ezcümle: İstanbul’da seçimler bit-
miştir vehangi partiye oy vermiş 
olursa olsun bütün yurttaşlar, bu 
seçimin sonucunu bilmektedir. 
“Hayatın doğal akışı” ilan edilme-
lidir. Hukuk bunun için vardır.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

Susmayı Yeğleyen 
Adaletsizliğe Ortak 
Olacaktır
20 Avukatın sanık olduğu, İstan-
bul 37.Ağır Ceza Mahkemesinin 
Silivri’de devam eden yargılama-
ları (!) bugün sona erdi. Meslek-
taşlarımızın tümü için mahkûmi-
yet kararı verildi.

Davanın bir hafta devam eden 
ilk celselerinin tamamlanmasını 
müteakip, o tarihteki heyet tara-
fından tümüyle usulüne uygun 
olarak yapılan yargılamalar sonu-
cunda, tüm sanıkların tahliyeleri 
yönünde karar verilmişti. Karar 
gerekçesinde, (a) suç vasfının de-
ğişme ihtimalinden, (b) AHİM 
kararlarından (c) Sanıkların 
Avukat olduğundan bahsedilmiş 
ve tahliyeler gerçek anlamda bir 
“gerekçeye” bağlanmıştı. Bu den-
li güçlü gerekçe taşıyan kararın 
altında, heyet üyesi 3 yargıcın da 
“ıslak imzası” vardı. Ancak ara-
dan 10 saat geçtikten sonra, aynı 
Mahkeme ve aynı heyetle, “tutuk-
lama yönünde yakalama” kararı 
vermiş ve bu karar da “elektronik 
imzayla” tebliğ edilmiştir.

Yapılan işlem bununla da sınır-
lı kalmamış, o hafta içinde heyet 
üyelerinin ikisi bu Mahkemeden 
alınarak, başka Mahkemelerde 
görevlendirilmiştir.

Yeni heyetle başlayan yeni celse-
lerde, yargılamadan ziyade, bir 
“ön yargının” egemen olduğu 
açıkça gözlenmiş ve gerek du-
ruşmayı izleyen Baro Başkanı ve 
gerekse müdafi meslektaşlarımız 
tarafından bu durum, yeni he-
yetin göreve başladığı ilk celsede 
bizzat Duruşma Salonunda ifade 
edilmiştir.

Celseleri sürdüren heyet, gizli/
açık çeşitli tanıkları dinlemiş ve 
oluşturduğu ara kararı ile “ge-
lecek celseye kadar“ kovuştur-
manın genişletilmesi taleplerini 
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bildirmeleri için savunmaya süre 
vermiştir.

Sanık müdafilerinin bu ara kararı 
gereğince verdikleri dilekçelerle 
bildirimlerini yaptıkları sırada, 
dosya Savcılığa da gönderilerek 
“esas hakkında mütalaa” verilme-
si istenmiştir. Celse arası yapılan 
ve ara karara da bağlanmayan bu 
talepler karşısında, usulü hatır-
latarak talebi reddeden Savcılar 
olsa da, defaatle yapılan baskılar 
sonucu mütalaaya ulaşılabilmiş-
tir. Öylece dosyaya bir yandan 
kovuşturmanın genişletilmesi 
yolundaki talepler gelirken, diğer 
yandan da bu taleplerin içeriğin-
den habersiz olarak hazırlanan bir 
Savcılık mütalaası da ulaşmıştır. 
Açık deyişle esas hakkındaki mü-
talaayı hazırlayan savcı, kovuştur-
manın genişletilmesi taleplerinin 
içeriğinden habersiz olduğu gibi, 
muhtemel olarak bu yönde veri-
lecek bir kararın sonuçlarını da 
bilmeden mütalaa hazırlamıştır.

Celse arasında meydana gelen bu 
gelişmeleri takiben 18 Mart 2019 
günü başlayan duruşmada, Mah-
keme Başkanı, “ilk işlem” olarak 
sanıklara esas hakkındaki müta-
laa ile ilgili savunmalarını sorma-
ya başlamıştır. 16 Baro Başkanı ve 
TBB Heyeti tarafından da izlenen 
bu gelişme üzerine, İstanbul Baro 
Başkanının da içinde bulunduğu 
avukatlar tarafından yapılan iti-
razlar üzerine, yargılamanın ge-
nişletilmesi yönündeki taleplerin 
reddine karar verilmiştir. Aynı 
kararda, “gelecek celseye kadar” 
süre verildiğine değinmeksizin 35 
gün (!) beklediğini belirterek sav-
cılıktan istediği mütalaaya gerek-
çe oluşturulmuştur.

Kovuşturmanın genişletilmesi ta-
leplerini ara kararı ile reddeden 
Mahkeme Başkanı, savunmadan 
gelen itirazlar üzerine, bu talebin 
nedenlerini genel olarak bir sanık 
müdafiinden dinlemekle kalma-
mış, her bir sanık için de ayrı ayrı 
bu gerekçeleri almıştır. Daha açık 

deyişle, birkaç dakika evvel pe-
şinen reddedilen talebin, bu kez 
müdafiler vasıtasıyla dillendiril-
mesi sözkonusu olmuştur.

Bu talepleri aldıktan sonra, zaten 
oluşturduğu “ön yargı” ile tümünü 
bir kez daha reddeden Mahkeme 
Başkanı, savunma almaya yönel-
miş, sanıkların ve müdafilerinin 
itirazları ile karşılaşması üzerine, 
sanıkları da müdafileri de salon 
dışına çıkararak, savunmaları-
nı almadan tüm sanıklar için de 
mahkûmiyet kararı vermiştir.

İstanbul Barosu olarak bu vesile 
ile ifade etmekteyiz ki, Türk Yar-
gılama Tarihi böyle bir yargılama-
ya ilk kez tanık olmaktadır.

Tarih boyunca pek çok olağa-
nüstü dönem yaşayan ve o dö-
nemlerin haksız yargılamalarını 
hafızasına ders olarak kaydeden 
141 yıllık bir kurumsallık olarak, 
hukuksuzluğun böylesini ilk kez 
yaşamakta olduğumuzu itiraf edi-
yoruz.

İlk celsesinden sonuna kadar -  
düzeltilmesine olanak bulunma-
yan – onlarca kanunsuz ve hukuk-
suz uygulamayı barındıran böyle 
bir kararla karşılaşmış olmaktan 
dolayı, yargının kurucu unsuru 
savunmayı temsilen “utanç” du-
yuyoruz. Biz, bu sonucun müseb-
bibi olmadan, duyduğumuz his-
siyatı “utanç” ile açıklamaktayız. 
Müsebbibi olanların duygularını 
ise merak etmekteyiz.

Hukuk adına öğrenip belledik-
lerimiz, bu davanın celselerinde 
yaşananların bütünü için “yar-
gılama” tanımı yapmaya yetme-
mektedir.  Şimdi hukuk kamuoyu 
şeklen bir “yargılama imiş gibi” 
görünen oturumların sonucunda 
verilen bu kararın ne ölçüde meş-
ruiyet taşıdığını ve bu koşullarda 
oluşturulan bir kararla özgürlüğü 
sınırlandırılan avukatların ko-
numlarını tartışacaklardır.

Yargılananların kimlikleri, isnat-
lar, iddialar ve savunmalardan 

bağımsız olarak ifade ediyoruz 
ki,   kendilerini “adalet” sağlamak 
adına görevli hisseden her bir 
erk sahibi, susmayı tercih ederse, 
adaletsizliğe ortak olacaktır. Yaşa-
nan sürecin bu noktaya varacağı-
nı öngören bazı Baro Başkanları, 
celse öncesinde HSK’ya erken 
uyarı yaparak gereğinin yapılma-
sını talep etmişlerdi. Bu talebe ya-
nıt verilmemiş olmasını, izleyen 
günlerde de sessiz kalınacağına 
dair bir karine olarak nitelemek 
istemiyoruz. Yargının süjelerin-
den hiçbirisinin, yargıyı bu konu-
ma sürüklemeye hakkı olmadığı-
nı anlatmaya çalışıyoruz. Herkesi 
“gerçek görevine” davet ediyoruz. 
Sadece ve yalnız “adil yargılanma” 
talep ediyoruz.

Avukat olarak ayrıcalık talep et-
miyoruz. “Avukat yargılanmaz” 
demiyoruz. “Avukatı tutuklaya-
mazsınız”  demiyoruz. Yalnız-
ca “herkes” için adil yargılanma 
hakkını hatırlatıyoruz. Bunlar 
avukatlara yapılırsa, sonunun ne-
relere varacağını tahmin edeme-
yeceğimizi anlatmaya çalışıyoruz.

İstanbul Barosu ve avukatlar ola-
rak adalet ülküsünden asla vaz-
geçmeyeceğiz. Susmayacağız.

Tek başımıza kalsak da…

İSTANBUL BAROSU BAŞKAN-
LIĞI
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Av. HÜSEYİN ÖZBEK
TBB Başkan Yardımcısı

Mülkün temelinin adalet 
olduğunu devlet felsefe-
si yapmış bir gelenekten 

geliyoruz. “Mahkeme kadıya mülk 
değildir” sözü de aynı gelenek ve 
algının sonucudur. Sürekli olanın 
Yargı ve hukuk, dönemsel olanın 
yargıç olduğunu anlatmak için kul-
lanılır.  Devlete güvenle yargıya ve 
hukuka güven bileşik kaplar gibi-
dir. Hukuk ve yargıya güvensizlik 
gerçekte devlete güvensizlik anla-
mına gelmektedir.  

Türk halkı dava konusu yaptığı 
hukuki ihtilafın devletin yargıcı 
tarafından mahkemece çözümlen-
mesini ister. Her dereceden yargı 
organlarının kamusal güvence-
si altında adil sonuç bekler. Yargı 
önüne “hak” aramak için gidilir, 
mahkemeden adil yargılama so-
nucu ortaya çıkacak “hakkın tes-
lim edilmesi” istenir. Bu nedenle, 
mülke olan güvenin sarsılmadan 
sürdürülebilmesi için yargılama 
faaliyetinin kamusallığını ve taraf-
sızlığını yitirmemesi, zayıfı kolla-
yan kamusal güven alanının dışına 
çıkarılmaması zorunludur. 

İş yükü, uzayan davalar, kadro 
eksikliği ve diğer mazeretler, hu-
kukun ve yargının kamusal alan 
dışına çıkarılmasını hiçbir şekilde 
mazur gösteremez. Zayıfın ve hak-
lının arkasında hissetmek istediği 
devletin yargı alanını boşaltması-
nın, halkın gönül defterinden silin-
mesine neden olacağı bilinmelidir. 

Yargısal terminolojide; “ hak, yü-
kümlülük, borç, hukuk ve adalet” 
gibi hukuk kavramlarının yerini; “ 
ihtiyaç, menfaat, risk, taviz, kaza-
nım” gibi ticari kavramların almış 
olması, yapılmak istenenleri fazla-
sıyla açıklamaktadır.  Gerçek amaç 
ile anlatılanlar birbirinden oldukça 
farklıdır. Çok övülen ve yargısal 
mucize olarak takdim edilen uygu-

lamanın kısa vadeli sonuçları, orta-
da ekonomik liberalizmin hukuk ve 
yargısal yansımasından başka bir 
şey olmadığını göstermektedir. 

Liberal kapitalizmin piyasa ekono-
misini,  her derde derman postmo-
dern Lokman Hekim reçetesi ola-
rak kutsayanlar, kamusal yargıya 
da aynı tasfiyeci mantıkla yaklaş-
maktadırlar. Uzayan yargı, geciken 
adaletin sorumlusu olarak devleti 
gösterenler, yargının özelleştiril-
mesini mutluluk reçetesi olarak 
sunmaktadırlar. 

Yoğun bir kampanyanın ardından 
yakın geçmişte uygulamaya so-
kulan, “6325 sayılı Hukuk Uyuş-
mazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu”na biraz daha yakından 
bakalım.   Tarafların arabulucu 
gözetimindeki ilk buluşmasında, 
kamusal yargıda yıllarca sürecek 
ihtilafın çözüleceğini vazederken, 
her ay bordrosuna imza attığı dev-
leti kötüleyen yargı bürokratlarının 
söylediklerinin gerçekliğini tarafsız 
bir gözle inceleyelim.

İş uyuşmazlıklarında başlayıp, tica-
ri uyuşmazlıklarla devam eden, aile 
hukukundan kaynaklanan uyuş-
mazlıkların dâhil edilmesiyle ge-
nişlemesi öngörülen arabuluculuk, 
ilk kez gündeme getirilirken ihtiya-
ri olacağı söylenmişti.  Yani her iki 
tarafın istemesi durumunda mah-
keme öncesi bir ara istasyon olaca-
ğı açıklanmıştı. Kısa zamanda hem 
kapsamının genişletilmesi, hem de 
isteğe bağlı olmaktan çıkarılarak 
dava şartı zorunlu arabuluculuk 
haline getirilmesinin nedenleri 
üzerinde iyi düşünülmelidir. 

Arabuluculuk uygulamasının ola-
ğanüstü başarısının en çok iş uyuş-
mazlıklarında görülmesi, kapsam 
genişletilmesine bu başarının da-
yanak yapılmak istenmesi nasıl 

değerlendirilmelidir. Arabuluculu-
ğun zorunlu dava şartına dönüş-
türülmesinden önce 2017 yılında 
210 bin iş davası açılmış iken, 2018 
yılında 92 binde kalması arabulu-
culuk yanlıları açısından ikna edici 
bir oran olarak ileri sürülmektedir. 
Yine arabuluculuk aşamasında çö-
zümlendiği için yargıya intikal et-
meyen 238 bin iş uyuşmazlığının, 
iş mahkemelerini ciddi ölçüde ra-
hatlatması sistemin başarısı olarak 
gösterilmektedir.

Kamusal yargının hantallığı, kamu-
sal adaletin tarafları tatminden (!) 
uzak olması, arabuluculuğun kısa 
sürede sonuç vermesinin avantaj-
ları, demagojik yorumlu istatistik-
lerle güçlendirilmeye çalışılmakta-
dır.  Arabulucuya giden işçi işve-
ren uyuşmazlıklarında sorulması 
gereken anlaşıp-anlaşamama oranı 
değildir. Arabulucu masasından 
hangi tarafın kazançlı kalktığıdır! 
Sorulması gereken, işçinin kamu-
sal yargılama sonucu alabileceğinin 
yüzde kaçını alabildiği hususudur. 
Sorulması gereken, ilk derece ve 
Yargıtay aşamasında işçi yanlısı uy-
gulama ve içtihatlardan yakınan iş-
verenlerin, arabuluculuk kurumu-
na yönelik olağandışı övgülerinin 
nedenidir. 

Sorulması gereken, hangi tarafın 
arabulucu masasından kazançla 
kalkarken, hangi tarafın masanın 
sürekli kaybedeni olduğudur. So-
rulması gereken, yurttaşların ka-
musal yargı önünde çözülmesini 
istediği hukuki ihtilafların, ülkeyi 
yönetenlerce bir an önce kurtul-
mak istenen ağır bagaj olarak görü-
lüp görülmediğidir.

Sorulması gereken, kamusal yargı 
ve kamusal hukukun yerini piyasa 
hukuku alırken, kamu kurumsallı-
ğının ve çalışma barışının nasıl sağ-
lanabileceğidir.

Arayı Bulurken Yitirilen Adalet
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Duayen Baro Başkanımız Av. Orhan Adli Apaydını andık

İki Genç Avukata Özel Ödül 

Bugün Kesilen Nefes Yurttaşların Nefesidir

Aksaray Barosuna kayıtlı Avu-
kat İbrahim ERGİN 29.04.2019 
günü uğradığı silahlı saldırı so-
nucu vefat etmiştir. 
Bir boşanma davasında davacı 
kadının vekili olan meslektaşı-
mız, boşanmak istemeyen dava-
lı koca tarafından güpegündüz 
bürosunda katledildi. 
Biz avukatlar vatandaşların hak-
larına ulaşmasında aracılarız. 
Adliyede, karakolda, hacizlerde 
müvekkillerimizin önünde ve 
yanında adaletin tecellisi için 
çalışırız. Bizleri müvekkilleri-
miz ve girdiğimiz davalar ile 
özdeşleştiren ve maalesef bizleri 

ortadan kaldırmakla sorunlarını 
çözeceğini düşünen bir toplum-
da bu mücadeleyi yürütüyoruz. 
Katilin avukatı, tecavüzcünün 
avukatı, teröristin avukatı yaf-
taları ile bizleri kafalarınızdaki 
şablonlara yerleştiremezsiniz. 
Biz bir gün herkese lazım olacak 
hukuk devleti için yurttaşların 
seslerindeki nefes olan avukat-
larız. 
Aslında bugün kesilen nefes de 
yurttaşların nefesidir.
Merhuma Tanrıdan rahmet ke-
derli ailesine ve meslektaşları-
mıza başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Barosu’nun ‘En genç iki Avukatı’ özel ödülleri-
ni aldılar. Kasım 2017’de hayata veda eden ünlü Avukat 
Cengiz Öz’ün anısına İstanbul Barosu’na bu yıl kabul 
edilen en genç kadın ve erkek avukata özel ödül verildi.

2018 yılı kapsama alınarak her yıl içinde İstanbul Ba-
rosu’na üye olmaya hak kazanan en genç bir erkek ve 
bir kadın avukat için ‘Avukat Cengiz Öz Genç Avukat 
Ödülü’ verilmeye başlanmıştı. 

İstanbul Barosu resmi bir yazı ile 2018 de Baroya ka-
bul edilen Avukat Deniz Hançer ve Avukat Erhan Ka-
ya’nın adlarını organizasyon komitesine bildirdi. İstan-
bul’da düzenlenen törenle iki genç avukat özel şiltlerini 
ve özel meslek ödüllerini aldılar. 

İstanbul Barosunun duayen baş-
kanlarından Av. Orhan Adli 
Apaydın’ı ölüm yıldönümü olan 
1 Mart 2019’da Zincirlikuyu’daki 
aile kabristanındaki mezarı ba-
şında andık. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, mezara kırmızı 
ve beyaz karanfillerden oluşan bir 
çelenk bıraktı. Daha sonra saygı 
duruşunda bulunuldu. 
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Lecce Barosu Başkanı Altavilla Başkan Durakoğlu’nu Ziyaret Etti

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi’nin düzenlediği “Mukayeseli Hu-
kukta Zorunlu Arabuluculuk” konulu konferans bünyesinde İstanbul 
Barosu Başkanlığı’nın davetlisi olarak İstanbul’a gelen İtalya Lecce Ba-
rosu Başkanı Roberta Altavilla, 29 Mart 2019 Cuma günü saat 16.00’da 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’na nezaket ziyaretin-
de bulundu. Toplantıya İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. 
Burcu Aslan ve Av. Mehmet Emre Elçi ile Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadi Günal da katıldılar.

Lecce Barosu Başkanı Altavilla’ya konferansa değerli katkılarından ve 
ziyaretinden ötürü teşekkür eden Başkan Durakoğlu, İstanbul Baro-
su ile Lecce Barosu arasındaki mesleki işbirliğinin devam etmesinden 
memnuniyet duyacaklarını ifade etti, Altavilla’ya ziyareti anısına bir anı 
tabağı takdim etti. Altavilla, Başkan Durakoğlu’na misafirperverlikle-
rinden ötürü teşekkürlerini sundu, daha önce Ankara Barosu ile Lecce 
Barosu arasında imzalanan kardeş baro protokolüne değinerek, İstan-
bul Barosu ile de dayanışma ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Sosyal Hizmetler Kanunu’nun iki 
maddesine ek yapıldı

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-
nunu ile Bakı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
11 ve 12. Maddelerine 21.02.2019 
tarihinde ek fıkra eklendi. 

Kanundaki değişiklik 22 Şubat 
2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. 

İlgili kanun değişikliği şöyle: 

MADDE 11 – 22.5.2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanununun 112 nci 
maddesine beşinci 

Fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4734 sayılı Kanunun 62 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendi 
uyarınca alt işverenler tarafından 
çalıştırılan işçilere, 11.9.2014 ta-
rihinden sonra imzalanan ihale 
sözleşmeleri kapsamında, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait işyer-
lerinde 11.9.2014 tarihinden sonra 
geçen süreye ilişkin olarak kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından 
yapılan kıdem tazminatı ödeme-
leri için sözleşmesinde kıdem 

tazminatı ödemesinden ötürü alt 
işverene rücu edileceğine dair açık 
bir hükme yer verilmemişse alt iş-
verenlere rücu edilmez.”

MADDE 12 – 4857 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu mad-
denin yürürlük tarihi itibarıyla 
kamu kurum veya kuruluşları 
tarafından alt işverene rücu edil-
mek üzere yürütülen davalarda, 
112 nci maddenin altıncı fıkrası 
kapsamında rücu edilmeyecek 
kısmı için ihtilafın esası hakkında 
karar verilmesine yer olmadığına 
hükmedilir, yargılama gideri ve 
vekâlet ücreti taraflar üzerinde 
bırakılır. İcra takiplerinde rücu 
edilmeyecek kısma ilişkin olarak 
harç alınmaksızın düşme kararı 
verilir, takip giderleri ile vekâlet 
ücreti taraflar üzerinde bırakılır. 
Ancak, bu kapsamda alt işverene 
rücu edilerek takip ve tahsil edil-
miş olan tutarlar, alt işverenler 
lehine hiçbir şekilde alacak hakkı 
doğurmaz ve tahsil edilmiş tutar-
lar iade edilmez.”

Boğaziçi Üniversitesi İslam Top-
luluğu tarafından düzenlenen or-
ganizasyonda konuşan ve Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
ları hakkına: “İslam’ı bu ülkeden 
kaldırmak istediler. Bu, bu kadar 
basit. Eğer kendi tarihinizi okur-
sanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu 
ülkeden, memleketinizde İslam’ı 
kaldırmak istediklerini anlarsınız. 
Beni de onun bu memlekette ne 
kadar çok resmi olduğu ilgilen-
dirmez. Sonuçta dininizi ortadan 
kaldırmak için bir uğraş verdiler. 
Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kal-
dırdılar, Arapçayı kaldırdılar, İsla-
mi eğitimi kaldırdılar. Bu Allah’ın 
dostu mudur yoksa şeytanın dostu 
mudur?  “ diyen Yunan asıllı İngi-
liz yazar Hamza Andreas Tzortzis 
hakkında, “Atatürk’ün hatırasına 
alenen hakaret” suçundan suç du-
yurusunda bulunuldu.

Atatürk’ün Hatırasına 
Hakaret Eden Tzortzis 

Hakkında Suç Duyurusu
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Türkiye Avrupa Forumu Üyeleri Başkan Durakoğlu’nu Ziyaret Ettiler

Türkiye ve Avrupa Birliği ko-
nusunda farklı alanlarda (kamu 
ve AB kurumları, sivil toplum, 
kültür, hukuk, ekonomi) çalışan 
Türk ve yabancı uzmanlardan 
oluşan Türkiye ve Avrupa’nın Ge-
leceği Forumu (Turkey Europe 
Future Forum) Üyeleri, 1 Mart 
2019 Cuma günü 17.30’da İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu’nu ziyaret ettiler. Top-
lantıya, İstanbul Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ve 
Dış İlişkiler Merkezi Başkanı Av. 
Bedia Ayşegül Tansen de katıldı. 

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişki-
lerini geliştirmek amacıyla çalış-
malar yürüten heyet, Türkiye’de 
hukuk alanındaki gelişmeler hu-
susunda Başkan Durakoğlu’ndan 
bilgi aldılar. 

2010 referandumu sonrasında 
gelinen noktada, yargının yeni-
den dizayn edildiğine, Türkiye’de 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
ile hukukun üstünlüğünden artık 
ne yazık ki söz edilemeyeceğine 
dikkati çeken Başkan Durakoğlu, 

15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından yargıda büyük bir deprem 
yaşandığını, cemaat ile bağlantısı 
tespit edilen çok sayıda hakim ve 
savcının görevden alındığını ve 
tutuklandığını, ancak yeni yapı-
lan atamalarda liyakatin yine dik-
kate alınmadığını ifade etti. 

 Adil yargılama ve adalete eri-
şimin hayati önemine değinen 
Başkan Durakoğlu, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde 
yeni fasılaların açılabilmesi için 
gerekli ulusal mevzuatın gerçek-
leştirildiğinin, fakat siyasi iktida-
rın uygulamaları ile bu noktadan 
çok uzak olduğunun altını çizdi. 
Durakoğlu, Türkiye’nin AB’ye gi-
rişi için ikili bir iradenin, hem AB 
hem de Türkiye tarafından,  eksik 
olduğuna değindi. Türkiye’nin 
köklü bir demokrasi geçmişi ol-
duğunu, temel hak ve özgürlük-
leri içselleştirme ve bunlara sahip 
çıkma bakımından Türk halkının 
bir eğitime ihtiyacı olmadığını 
belirten Başkan Durakoğlu, siyasi 
iktidarın halkın demokrasi tale-
bine kapalı olmaması gerektiğini 
vurguladı. 

Durakoğlu ayrıca, 2018 yılı Ka-
sım ayında yargının tüm bileşen-
lerinin katılım ı ile Ankara’da ger-
çekleşen Yargı Reformu Stratejisi 
Toplantısı ve hazırlanmakta olan 
strateji taslağına ve bu taslağın 
Adalet Bakanlığı ve baroların or-
tak çalışması ile hazırlanmasının, 
bu anlamda gidilen işbirliğinin 
önemine değindi.
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Gürcistan Acara Bölgesi Avukat-
lar Birliği Temsilcisi Lela Bzhala-
va ve beraberindeki heyet, 12 Ni-
san 2019 Cuma günü saat 15.00’te 
İstanbul Barosu Başkanlığı’nı zi-
yaret ederek İstanbul Barosu Baş-
kan Yardımcısı Av. Nazan Mo-
roğlu, İstanbul Barosu Saymanı 
Av. Muazzez Yılmaz ve İstanbul 

15 Nisan 2019 Pazartesi günü, 
Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kurulu Üyesi Av. Sefa Bilgiç, İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ali Gürbüzve Ana-
dolu Adliyesi Bölge Temsilcileri 
Av. M.Ufuk Yılmaz, Av. Özlem 
Aksungar, Av. Mehmet Ümit 

Erdem, Av. Didem Pehlivan, Av. 
Akın Ceylan, Av. İbrahim Burak 
Eskici, Av. Kamil Kıvanç Özde-
mir, Av. Özge Onaran, Av. Al-
parslan Turan, Anadolu Adliyesi 
Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet 
Komisyonu Başkanı Bekir Altun 
ve Bölge Adliye Mahkemesi Baş-

savcısı Metin Sarıhan’ı Anadolu 
Adliyesi’nde ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında avukatların ad-
liyede karşılaştıkları sorunları, sı-
kıntılarını ve çözüm yollarını dile 
getirdiler.

Meslektaşlarımızın Adliyelerdeki Sorunları

Gürcistan Acara Bölgesi Avukatlar Birliği Temsilcileri  Baromuzu Ziyaret Etti

Barosu Genel Sekreteri Av. Cen-
giz Yaka ile görüştürler. 

Toplantıya, Şota Rustaveli Kültür 
Merkezi Başkanı Av. Sezen  Gö-
nenç Okcan, Merkez Başkan Yar-
dımcısı Orhan Beridze, İstanbul 
Barosu TBB Delegesi Av. İbrahim 
Ozan, Av. Erden Aydın ve Stj Av. 
Zeynep Şengün de katıldılar.

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu, İstan-
bul Barosu’nun ve avukatların 
Türkiye’de hukukun üstünlüğü, 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
için verdiği hukuk mücadelesi-
ne vurgu yaptı.  Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Kadınlarını geride 

bırakan toplumlar geri kalmaya 
mahkûmdur.” sözüne atıfta bu-
lunan Moroğlu,  İstanbul Baro-
su’nun kadın hakları ile ilgili ça-
lışmalarına da değindi.

Toplantıda, Türkiye’de ve Gürcis-
tan’da hukuk eğitimi, avukatlık 
stajı, hâkimlik/savcılık stajı, mes-
lek içi eğitim ve zorunlu arabu-
luculuk konuları karşılaştırmalı 
olarak ele alındı.
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Av. Aynur Tuncel Yazgan ve Av. 
Bahri Bayram Belen tarafından 
hazırlanan ve 94,9 Açık Radyo’da 
yayınlanan “Hukuk Güvenliği” 
programında, İstanbul Baro-
su’nun açtığı, müdahil olduğu da-
valar konuşuldu.

İstanbul Barosu vekili Av. Atilla 
Özen’in katıldığı bu programla-
rın ilki olan 21 Şubat 2019 tarihli 
programda Baroların niteliği, ta-
rihsel süreçte İstanbul Barosu’nun 
kendisini konumlandırdığı yer, 
yasadaki “avukatlık mesleğini ve 
meslektaşlarını savunmak”, “hu-
kukun üstünlüğü ve insan hak-
larını savunmak, korumak ve bu 
kavramlara işlerlik kazandırmak” 
görevi kapsamında İstanbul Baro-
su’nun açtığı ve müdahil olduğu 
davalar, bu davalardaki menfaat 
ilgisi konuşulmuştur.

http://acikradyo.com.tr/pod-
cast/211925

28 Şubat 2019 tarihindeki ikin-
ci programda, Baro tarafından 
yapılan suç duyuruları, özellik-
le Sigortacılık alanında İstanbul 
Barosu’nun Hazine Müsteşarlığı 
aleyhinde açtığı davalar konuşul-
muştur.

http://acikradyo.com.tr/pod-
cast/212033

Zamanı daha sonra belirlenecek 
üçüncü programda ise, Ceza Mu-
hakemesi Kanunu kapsamında 
çıkartılan yönetmeliklere karşı İs-
tanbul Barosu’nun açtığı davalar 
ve dava süreçleri konuşulacaktır.

Ana yararlanıcısı Adalet Bakanlı-
ğı, uygulayıcısı Birleşmiş Millet-
ler Kalkınma Programı (UNDP), 
Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiseliği (UNHCR),  
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Mağdur Hakları Daire Başkan-
lığı olan ülkemizde ikamet eden 
yabancılar için adalete erişiminin 
arttırılması; toplum güvenliği ve 
sosyal uyumun güçlendirilmesi 
ile adalet kurumlarının kapasite-
lerinin güçlendirilmesinin amaç-
landığı  “Mültecilerin Adalete 
Erişimlerinin Kolaylaştırılması” 
Projesinin “Yasal Güçlendirme ve 
Adalete Erişim İçin Merkez Ku-
rumların İhtiyaç Analizi’ faaliyeti 
kapsamında, ülkemizde  ikamet 
eden mültecilere yönelik hizmet 
sunan kurumların tespiti, koor-
dinasyonun sağlanması, mülte-
cilerin adalete erişimleri ile ilgili 
yaşanan sorunların, ihtiyaçların 
belirlenmesi için 24.04.2019 tari-
hinde İstanbul Saha ziyareti ger-
çekleştirilmiştir.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 
yapılan toplantıya Adalet Ba-
kanlığı Ceza İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı Fatih Koçak, Mağdur 
Hakları Daire Başkanlığı Tetkik 
Hâkimi Gökçe Bahadır Öztürk, 
Proje Uzmanı Musa Toprak ve 
UNHCR Politika Geliştirme Bi-
rimi Sorumlu Hukuk Müdürü 

İstanbul Barosu’nun 
Açtığı Davalar

Mültecilerin Adalete Erişimlerinin 
Kolaylaştırılması Konulu Toplantı

Satın Alma Sahiplen!

Ayşe Dicle Ergin ile  İstanbul Ba-
rosu adına, İstanbul Barosu Adli 
Yardım Bürosu Sorumlusu Av. 
Aylin Moralıoğlu,  İstanbul Ba-
rosu İnsan Hakları Merkezi Baş-
kanı Av. Duygu Köksal, İstanbul 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
Genel Sekreteri Av. Fırat Çiçek 
katılmıştır.

6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu kap-
samında sığınmacı, mülteci, ve 
geçici koruma altındaki kişilerin 
adalete erişimini sağlamak üzere 
İstanbul Barosu tarafından veri-
len hukuk destek ve danışmanlık 
kapsamında uygulamaya ilişkin 
tarafların ve avukatların karşı-
laştığı zorluklar, mağdur mülteci  
çocukların adalete erişimindeki 
engeller, çocuk yargılamasında 
ikincil mağduriyetin yaşanma-
ması için yapılması gerekenler, 
mağdurun ifadesi alınırken   sos-
yal hizmet ve adli destek görevli-
sinin  rolü değerlendirilerek  gö-
rüşlerimiz dile getirilmiş özellikle 
sürecin her aşamasında avukatın 
dâhil  olması gerektiği vurgulan-
mıştır.

Toplantı sonrası katılımcılar  tara-
fından İstanbul Anadolu Adliyesi 
Adli Destek ve Mağdur Hizmet-
leri Müdürlüğü bünyesinde proje 
kapsamında açılmış Adli  Görüş-
me odaları incelenmiştir.

İstanbul Barosu olarak 
Kurtköy ormanlarında, sa-
hipsiz, atılmış, terk edilmiş 
canlarımızı beslemek için 
ziyaretteyiz. Bu hayvanların 
şu an en çok ihtiyacı olan yi-
yecek ve su konusunda bize 
bağışta bulunan veya bizim-
le gelen herkese gönülden 
teşekkür ediyoruz!
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İstanbul Barosu Satranç Grubu 
10. Hamle Sırası Savunmada Sat-
ranç Turnuvası 13-14 Nisan 2019 
tarihlerinde İstanbul Barosu Mer-
kez Binası’nda düzenlendi. 
İstanbul Barosu Spor ve Spor Hu-
kuku Komisyonu Genel Sekreteri 
Av. Tutku Dinçer tarafından or-
ganize edilen turnuvaya çeşitli il-
lerden Avukatlar, Stajyer Avukat-
lar, Hukuk Fakültesi mezunları ve 
öğrencileri katıldı. 
Turnuvayı tamamlayan tüm spor-
culara hatıra madalyaları ve de-
receye giren sporculara ödüller 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu tara-

fından sunuldu. Katılımcılar, Av. 
Sinan Naipoğlu nezdinde İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu’na 
satranca verdikleri destek için te-
şekkürlerini ilettiler. 

Turnuvada Hukuk Fakültesi öğ-
rencisi Tunahan Makaracı 1. 
olurken, bir diğer Hukuk Fakül-
tesi öğrencisi Canberk İnan ise 2. 
oldu. Turnuvada 3. sırayı ise Av. 
Tutku Dinçer elde etti. 

Turnuvanın kategori ödüllerinde 
Av. Işıl Diril en iyi kadın spor-
cu, Av. Çağrı Yıldırım ise en iyi 
görme engelli sporcu ödülünü ka-
zandı. 

Av. Tutku Dinçer kaptanlığında 
daha önce 2016 yılında şampiyon, 
2017 yılında ise 1.liği paylaşarak 
averaj ile 2. olan İstanbul Barosu 
Satranç Takımımız, 13. Atatürk 
Kupası Avukat Spor Oyunları Sat-
ranç Turnuvasında bir kez daha 
şampiyon oldu.

Bireysel sıralamada Av. Tutku 
Dinçer 2.liği elde etti. Av. Işıl Di-
ril ise 3.lüğü paylaştı.

23.04.2019 tarihinde yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan 
“metrobüste taciz” vakasıyla ilgili olarak olayın öğrenilmesini mütea-
kip hemen merkezimizce mağdur kadına ulaşılmıştır. Mağdurun özel 
avukatı olduğu bilgisi alınmış, talep halinde gerek kendisine gerekse 
meslektaşımıza İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak her tür-
lü desteği vermeye hazır olduğumuz bildirilmiştir
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

Metrobüste Taciz

Hamle Sırası Savunmada 

Satrançta Bir 
Şampiyonluk Daha

Meslektaşlarımız Açlık Grevine Son Verdiler 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu ile Av. Selçuk Ko-
zağaçlı arasında bugün (23 Mart 
2019) Silivri Cezaevinde yapılan 
görüşme sonunda tutuklu mes-
lektaşlarımız tarafından yürütülen 
açlık grevlerine son verilmesi kararı 
alınmıştır. Meslektaşlarımız İstan-
bul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
hafta içinde başlayan yargılamalar 
sürecinde kendilerine destek veren 
bütün Barolara ve diğer hukuk 
kurumlarına teşekkür ettiklerini 
iletmektedirler. Açlık grevleri ile 
amaçlanan “Hukuksuzluğun deşifre 
edilmesi” amacına ulaşılmış olduğu 
ancak gelinen noktada mahkeme 

kararıyla ortaya çıkan yeni tablo-
nun a ayrıca değerlendirilmesi ge-
reken yeni bir aşamayı oluşturduğu 
anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 
ortaya çıkan yeni hukuksuzluklar-
la mücadele konusunda Baroların 
ve hukuk kurumlarının verecekleri 
mücadeleye inanç beslemenin bir 
uzantısı olarak açlık grevlerinin 
sonlandırılması kararı alınmıştır.

İstanbul Barosu soruna birlikte 
omuz verdiği Barolar ile birlikte 
meslektaşları için yaptığı müca-
deleye kararlılıkla devam edecektir.
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SORUŞTURMA DOSYASININ AVUKAT TARAFINDAN 
VEKÂLETNAME VEYA GÖREVLENDIRME YAZISI 

OLMADAN INCELENMESI 

Soruşturma dosyasının avukat tarafından 
vekâletname veya görevlendirme yazısı 
olmadan incelenmesine ilişkin Adalet 
Bakanlığı’na yaptığımız başvuru sonu-
cunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Baş-
savcılıklarına gönderilen duyuru ektedir.
Yapılan duyuruda özetle;
1- Soruşturma evresinin gizli olduğu, 
şüpheli müdafii ya da katılan, suçtan za-
rar gören veya malen sorumlu kişi vekili-
nin soruşturmanın amacını tehlikeye dü-
şürmemek kaydıyla soruşturmadan bilgi 
alması veya soruşturma evrakını incele-
yebilmesi için müdafii veya vekili oldu-
ğunu beyan ettiği şahıslarla ilgili UYAP’ta 
kaydının bulunması ya da müdafi veya 

vekil sıfatını aldığına dair bir görevlen-
dirme yazısı ya da vekâletnameyi Cum-
huriyet savcılığına ibraz etmesi gerektiği, 
2- Avukatın, müdafii veya vekili olduğu-
nu beyan ettiği şahıslarla ilgili UYAP’ta 
kaydı, müdafi veya vekil sıfatını aldığı-
na dair bir görevlendirme yazısı ya da 
vekâletnamesinin bulunmadığı hallerde;  
a) Avukat tarafından, soruşturma dosya-
sının hangi tarafı ile ilgili inceleme yapıl-
mak istendiğine dair kendisinin imzalı 
beyanını içeren dilekçesi ve ekinde baro 
kimlik belgesinin bir örneği ile ön büro 
veya Cumhuriyet savcılığı soruşturma 
bürosuna başvuruda bulunabileceği, 
b) Avukat tarafından, tarafın iznini içe-
ren imzalı dilekçesi ile kendi dilekçesi 

ve baro kimlik belgesi örneği ile birlik te 
dosya inceleme talebinde bulunabileceği, 
c) Soruşturma dosyasında kısıtlama 
kararı bulunuyor ise ilgili tarafın ka-
tılma hakkının bulunduğu işlemler ile 
bilirkişi raporlarının da söz konusu 
avukatın incelemesine sunulabileceği, 
3- Tüm bu işlemlere dosya inceleme tu-
tanağında yer verilmesi ve taraftar ya da 
müdafi veya vekiller tarafından sunulan 
dilekçeler ile eklerinin taranarak UYAP 
sistem ne aktarılması gerektiği, hususun-
da görüş bildirilmiştir.
Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.
Saygılarımla.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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İstanbul Barosu Kültür ve Sanat 
Kurulu yeni bir sayfa açtı. Bun-
dan böyle ‘Sinema Kulübü’ adı 
altında film gösterimleri yapıyor. 

Bu etkinliğin ilki 15 Şubat 2019 
Cuma günü saat 19.30’da Ba-

Aşk nasıl, nelerle başlar? Nelere 
rağmen durdurulamaz? Yalnızlık-
tan yorulmuş kadın ve erkekler, aşk 
adına ne kadar ileri gidebilir, ne-
leri göze alabilirler? Duygularının 
peşinden gözü pek bir kararlılıkla 
gidenler içlerinde ne tür fırtınalar 
yaşarlar? Ya yakınları o fırtınadan 
ne kadar korunabilirler?

Cinius yayınları arasında çıkan 
‘Zamanın İçinden’ adlı kitabında 
Av. Sami Hodara, bir ailenin üç 
kuşağa yayılan ilk romanında haya-
ta ilişkilerin merceğinden bakıyor. 
Doğal bir sahicilikle yazılmış, so-
luk soluğa okunan bu romanın so-
nunda belirginleşense, yaşadığımız 
dijital çağda hayatın unuttuğumuz 
asıl yüzü oluyor.

SİNEMA KULÜBÜMÜZÜN FİLM 
GÖSTERİMLERİ DEVAM EDİYOR

ZAMANIN İÇİNDEN

romuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda gerçekleştirilmiş ve 
Yönetmen Aydın Orak’ın ‘Yaşar 
Kemal Efsanesi’ belgeselinin gös-
terimi yapılmıştı.

İzleyicilerden yoğun ilgi gören 
ve 2 saat 15 dakika süren belge-
selin gösterimi tamamlandıktan 
sonra, belgeselin yönetmeni Ay-
dın Orak, izleyicilerin kendisine 
yönelttiği soruları yanıtladı ve 
belgeselin yapımına ilişkin bilgi 
vermişti.

Sinema Kulübü, 1 Mart 2019 
Cuma günü Saat 19.30’da ‘’Ha-
lef’’ adlı filmin gösterimini yaptı.  
Filmin yönetmeni Murat Düzgü-

noğlu ile film gösteriminden son-
ra izleyenlerle birlikte film üzeri-
ne söyleşi gerçekleştirildi.

Sinema Günleri kapsamanda 16 
Mart 2019 Cumartesi günü Saat: 
19.00’da ‘’Oflu Hoca’nın Şifre-
si’’ adlı filmi gösterildi. Etkinliğe 
film yönetmeni Âdem KILIÇ ve 
başrol oyuncusu Çetin ALTAY da 
katıldı. Film gösterimi sonrasında 
film üzerine söyleşi yapıldı.

İstanbul Barosu Kültür Sanat Ku-
rulu etkinliği katılan film yönet-
menlerine ve oyuncularına katkı-
da bulundukları için kendilerine 
İstanbul Barosu Başkanlığı adına 
Teşekkür sunuldu.  
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RUHSAT, 7.3.2019

Av. BETÜLAY KILIÇ
Av. AHMET HARUN BİLGE
Av. MELİSA KALKIŞIM
Av. MURAT DENİZ TOSUN
Av. HATİCE NUR AKCAN
Av. TUĞÇE YILDIZER
Av. EZGİ SOLAK
Av. ÖZNUR MERİH LEHİMLER
Av. BETÜL ÖZŞERBETÇİ

Av. ECE HÜREL
Av. ZAFER KAÇAR
Av. MUSTAFA GÜRBÜZ
Av. AHMET UĞUR KUVELOĞLU
Av. ZEYNEP MARANGOZ
Av. OZAN DURSUN
Av. HAZAL ÖNCEL
Av. MUHAMMET SELİMEFENDİGİL
Av. DEREN ERGENE
Av. DİLAN İRMAK
Av. ILGIT DİLAN ERDOĞMUŞ

Av. KÜBRA DİNÇŞAHİN
Av. DİDEM YURDAKUL
Av. ÖVGÜ KOPAL
Av. KÜBRA DİLŞAD TAHTA
Av. MELİKE PEKER GÜNDÜZ
Av. MUHARREM YILMAZ
Av. ZEYNEP ÖZTÜRK
Av. YUNUS EMRE BİNGÖL
Av. AHMET EMRE YUTAN
Av. DİĞDEM ÇOBAN
Av. MEHMET SAİT KILIÇ

RUHSAT, 21.3.2019 1

Av. FERİDE ŞAHİN
Av. FAHRETTİN ÖZER
Av. UMUT CAN BIYIK
Av. BEYZA ERTUĞRUL
Av. TARIK KURBAN
Av. UFUK ULUMAN
Av. TUĞBA TEZEL
Av. BAŞAKCAN BULUT
Av. SİNAN OĞUZ
Av. FATMA Z.YERİŞENOĞLU
Av. BATUHAN ŞAHİN
Av. AHMET KUŞOL
Av. ÜMİT ARSLAN
Av. DENİZ DURSUN ZEH
Av. YILMAZ AKBACAK
Av. BEKİR BAYRAM
Av. DUYGU TÜZÜN AĞLAR
Av. UFUKCAN DENİZ KORKMAZ
Av. FATMA K.KARAOĞULLARI

Av. FERAY DOĞAN
Av. BATU MOSTUROĞLU
Av. MEHMET ERMAN GÖRÜR
Av. ÇAĞRI DOĞAN
Av. ABDULKADİR BİLGİN
Av. MUSTAFA KUTSAL
Av. DİLARA ERGEN
Av. MERVE KOCA
Av. SELENAY ERDEN
Av. RAMAZAN M.ÇAKILTAŞ
Av. SÜMEYRA USLU
Av. AYŞE BERFİN ÖZDEMİR
Av. YUSUF CAN AKYÜREK
Av. OSMAN KAAN AKA
Av. MUHAMMED B.GÜLCAN
Av. BURAK ŞENGÜLER
Av. MUHAMMED RUHİ DEMİREL
Av. DİLANUR BİLİR
Av. MEVLÜT ALPER KABAYEL
Av. SİMGE YÜCE
Av. SAFİYE ESRA YILMAZ
Av. SENA MECİT

Av. ZEYNEP NESLİHAN CENGİZ
Av. MEHMET ALİ ÖZTÜRK
Av. SAMET YILDIRIM
Av. SERDAR YUSUF YELTEKİN
Av. İDİL ZEYNEP YAĞLICA
Av. VEDAT LAÇİNER
Av. ORHAN ŞAHİN
Av. HATİCE SAYMAZ
Av. SENA GÜZELDAĞ
Av. HATİCE DEMİR
Av. AYŞE TEMEL
Av. AHMET KAYTAN
Av. CEYDA İLHAN
Av. PELİN UYANIKER
Av. İLKE ŞEN
Av. ELİF CEREN ÖZTAŞ
Av. MERYEM ÖZGE ÖZALP
Av. SELİN KARAGÜZEL TAŞ
Av. AHMET ARI
Av. İSMAİL COŞKUN
Av. ÇIDAM YILDIRIM
Av. CEREN ÇİĞDEM YİĞİT

Av. ZAFER YAŞLI
Av. ALPAY ÖZDEMİR
Av. SAMET ÇELİK
Av. ZAFER MACİT SÜER
Av. MERVE CERAN
Av. MEVLÜT CEYHAN
Av. DİLARA CINDIK
Av. CANSU BERNA ARSLAN
Av. BUKET ALTUN
Av. SAİD SÖYLEMEZ
Av. ROJİN KÖRFECİ
Av. CANAN KIRAÇ
Av. BURAK TURAN
Av. DİDEM HİCRAN ERSAN
Av. TUNAHAN GÜNGÖR
Av. SALİH TOKGÖZOĞLU
Av. METİN YILDIRIM
Av. MELİS TOSUN
Av. YASEMİN ÖZTÜRK
Av. MUHAMMED H.AKBULUT
Av. TUĞÇENUR ALDENİZ
Av. MEHTAP KARAKOYUN
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RUHSAT 28.03.2019

Av. HAYRİYE RUKEN KAYA
Av. ELİF ÖZCAN
Av. SAFA YILDIRIM
Av. FEYZA NUR AYNALI
Av. FURKAN İLHAN
Av. DİLAN KILIŞCI
Av. ZEYNEP BALTÜRK
Av. İBRAHİM AĞSAKAL
Av. CEREN TARHAN
Av. MERT CAN BOYAR
Av. MUHAMMED CAN FEDA ARAPOĞLU
Av. İLHAN CULHA
Av. GÜLSÜM DELİOĞLU
Av. HÜSEYİN GEYLANİ
Av. AHMET MÜCAHİT SELÇUK

Av. ŞAHİN YORULMAZ
Av. ZEHRA USLU
Av. KADİR ÖZEL
Av. HAKAN GÜN
Av. MELİS YAVUZ
Av. ENES GÜNAY
Av. UĞUR KOÇ
Av. FIRAT ARPAK
Av. MÜCAHİT YILMAZTÜRK
Av. AYHAN AKARSU
Av. AKIN HARAÇ
Av. HİLAL ÇUKUR
Av. ABDULHALÜK KANTARCI
Av. İSMAİL FURKAN ÇOŞKUN
Av. NURETTİN YAŞAR
Av. NEVİN LÜY
Av. NECLA ELMA

Av. MUSTAFA GÜNEY
Av. DALGA ÖZTÜRK
Av. SERAP SALMAN
Av. NEZİHA BAL YAZICI
Av. EMRE BAYHAN
Av. ABDULLAH HARUN KORKMAZ
Av. MISRA GÜLER
Av. ZEYNEP ŞEVVAL ATABEY
Av. UFUK ATBAŞ
Av. HASAN GÖNÜLDAŞ
Av. ELVİ AKSHİA
Av. BEKİR ÇAĞATAY ÖZ
Av. MUHAMMED KOCABAŞ
Av. DİLARA ÇALIŞKAN
Av. BURAK EKER
Av. NİHAL YILDIRIM
Av. ABDULLAH GÜNGÖREN

RUHSAT, 4.4.2019

Av. MUHAMMED AKİF SERDAR

Av. BESTE NAZ SADIKOĞLU

Av. KÜBRA TOYKUN

Av. ESMA KÜÇÜKBAY

Av. HABİBE DENİZ SEVAL

Av. BARIŞ ÇOLAKOĞLU

Av. MUHAMMED ABDULLAH TAVUKÇU
Av. MÜCAHİT YILMAZTÜRK
Av. AYŞE FEYZA GÖKSU
Av. LOKMAN FURKAN GÜNAYDIN
Av. BENGİSU ABDİK
Av. İREM TÜRK
Av. ELİF DÖNMEZ
Av. AFİFE NİHAN ELMAS
Av. ALYA YAMAKOĞLU

Av. OKAN KARATAŞ
Av. NURSELİ TÜFEKÇİ
Av. DEVRAN DEMİR
Av. BURAK CAN ŞANSAL
Av. ELİF TÜTÜNCÜ
Av. AYŞE CEREN ARSLAN
Av. KÜBRA ÜÇGÜN
Av. MERVE TOKTA
Av. MURAT BOZKURT
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RUHSAT, 11.04.2019

Av. CANDAN TÜRKER
Av. YELİZ ALPEREN
Av. BAŞAK NUR GÜRSAN
Av. ENVER BALTÜRK
Av. HÜSEYİN TOSLAK
Av. MERT NALVURAN
Av. HATİCE KÜBRA ÇAMLI
Av. ALİ TOKSÖZ
Av. HÜLYA SEYİDOĞLU

Av. ÖMER AKEL
Av. AHMET ERTUNÇ
Av. CEREN ÖNAL
Av. GÜLSÜM ÖZDOĞRU
Av. ELİF AKGÖLLÜ
Av. PINAR KARTAL
Av. NİLÜFER ATASAĞUN KORKMAZ
Av. YUNUS SEVİNÇHAN
Av. EMİRCAN EMİROĞLU
Av. ZEYNEP İLAYDA GÜRCÜM
Av. ESRA POSLUOĞLU
Av. OĞUZ CAN ÜLKER

Av. CAHİT İSLAM ERTEMEL

Av. BEYZA FADILOĞLU

Av. OSMAN TALHA YILDIZ

Av. KÜBRA DEMİR

Av. SEZEN CANSU İRİŞ

Av. AHMET KON

Av. UMUT MUSTAFA ODABAŞI

Av. KÜBRA DİLAN URKUN

Av. KAAN KARAARSLAN

Av. MUHAMMED ÇAĞLAK

Av. ELİF BUSE BAYEZİT

RUHSAT 18.04.2019

Av. YEŞİM BUCAK
Av. SELMA KÖSEOĞLU
Av. CANBERK TUYGAN
Av. TUĞÇE NUR AKYÜZ
Av. NİYAZİ CAN
Av. ŞEYMA GÜNDAY ÇETİN
Av. MELİSA AYDIN
Av. ÖMER MİRAC AY
Av. PINAR YÜZER
Av. HÜMA YAĞCI
Av. KÜBRA ATICI
Av. EMİNE NUR FERAH
Av. EMİNE AYDIN

Av. FURKAN EMİRALİOĞLU
Av. ERHAN ÖZKAN
Av. AFRA BAŞ
Av. ERDİ KAYA
Av. MEHMET ULAŞ ŞEKERCİ
Av. OĞULCAN DOĞAN
Av. MERVE NUR KALAYCI
Av. KEVSER BÜŞRA YAVAŞ
Av. OĞULCAN BAŞAR
Av. EMİNE HİLAL TERZİOĞLU
Av. İMREN ACAR
Av. YUSUF AKPOLAT
Av. FATİH ERTUĞRUL
Av. ÖMER ETKA BAYRAK
Av. CİHAD TARIK KARSLI

Av. SELDA GÜNDÜZ
Av. ARZU PATIR
Av. MAFİYE ALTUNER
Av. CANSU SEÇGİN
Av. MEHMET ALPER ATAK
Av. HALİL İBRAHİM ÇAKIRCA
Av. GİZEM SAĞLAM
Av. SANİYE ÇELİK
Av. OZAN ÖZSAVAŞ
Av. PINAR YILMAZ
Av. TEVFİK İSTANBULLU
Av. AHMET MELİK GÜZEL
Av. ALİHAN BULAK
Av. ARMAĞAN ÇAĞ
Av. ALİCAN ERDOĞAN
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RUHSAT, 25.04.2019 

Av. MELİS YAŞAR
Av. SALİH YEL
Av. GÖZDE GÜNAY
Av. EVİN DELİ
Av. EMİN BURAK HAMURCU
Av. BERRİN OYUR
Av. GÜLİZAR SOLMAZ
Av. ABDULLATİF YOLDAŞ
Av. YUNUS EMRE AŞÇI
Av. ÖZGE PALABIYIK
Av. NESLİHAN ŞAHİN
Av. SİNAN SİPAHİ
Av. AYŞENUR OKTAR
Av. ZEYNEP BAŞAK YEDİBELA
Av. ALİ KEMAL MAHMUTÇEPOĞLU
Av. EFE AKSOY
Av. AHMET KURAN
Av. ELİF OĞUZ
Av. MUHAMMED EMİN AYKUL

Av. ERDAL KARATAŞ
Av. AYDIN KAAN CANBOLAT
Av. FATİN BERKAY SARAÇOĞLU
Av. MESUT BORCEKLİ
Av. HAKAN KONAK
Av. ABDURRAHİM ÇETİN
Av. TALHA DEMİRCİ
Av. ÜSAME ÜNLÜ
Av. MİNA AKBULUT
Av. NURHAYAT AYDIN İÇECEK
Av. ABDULAZİZ SEKBAN
Av. FERİT DENİZ ESENDEMİR
Av. İSMAİL KIRATLI
Av. İPEK GÜNEŞ
Av. YASEMİN ÖZER AYDIN
Av. EZGİCAN ŞEN
Av. BUĞRA ÖZÜBEK
Av. EMİNE NALBANT
Av. NESLİHAN SAYKAL
Av. BURAK PATIR
Av. AHMETCAN UYGUN

Av. ONUR CANBERK OKUTAY
Av. HİKMET AKYÜREK
Av. ZEYNEP CAN
Av. ECE İLCİ
Av. EBRU ARSLAN
Av. İPEK İBRAHİMOĞLU
Av. LALEJ AYHAN
Av. FEHMİ ÇİÇEK
Av. KUTSEL KUZEY GÜÇLÜ
Av. DUYGU GÜZELDEREN AKSANKUR
Av. İREM KEMİKSİZOĞLU
Av. ELİF TATLI
Av. AYÇA VESİLE ASLANOĞLU
Av. ZEHRA MİRAY YILMAZ
Av. BERK BENGİ
Av. TÜRKAN ERTEK
Av. BÜŞRA EROĞLU
Av. ONUR ÖNCEL
Av. NAZİFE NUR BERK
Av. ŞEVKET TAHA FİDAN


