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23 Haziranda Sandık, ‘Değiştirebilme 
Yeteneğine’ Kavuşmuştur

İstanbul Barosu Baro Meclisinin 
46. Olağan Genel Kurul toplan-
tısı, 29 Haziran 2019 Cumartesi 
günü saat 13.00’da baromuz mer-
kez bina konferans salonunda ya-
pıldı.

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. 

Gündemin ikinci maddesine 
göre İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, son aylar-
daki bazı gelişmeler hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

Durakoğlu, özellikle 2007’den 
sonra Ergenekon ve Balyoz süre-
cinde yargı kullanılarak yaşanan 
hukuksuzluklar, Cumhuriyet ve 
Sözcü gazetelerinin yargılan-
maları, gezi davası, medya ve 
düşünce özgürlüğünün ortadan 
kaldırılması çerçevesinde geniş 
bir özet yaparak konuşmasına 
başladı. Durakoğlu, yargının sa-
dece yargıdan ibaret olmadığı, 

yargının araçsallaştırıldığı bir 
ortamda siyasetin de tıkandığını 
ve çözüm üretemediğine dikkat 
çekti. 

Türkiye’de yargı eliyle hukuksuz-
lukların da meşrulaştırıldığını, 
23 Haziran seçimine yönelik 31 
Mart’tan sonra gerçekleşen tab-
lonun da bundan başka bir şey 
olmadığını belirten Mehmet Du-
rakoğlu şunları söyledi: “31 Mart 
seçiminden sonra iktidar partisi-
nin yaptığı itiraz ve YSK’nın aldığı 
tavır, öyle sanıyorum ki Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde, hukuk ta-
rihinde özenle değerlendirilmesi 
gereken bir tablo ortaya çıkardı. 
Bu tablo demokrasiye karşı çok 
ciddi bir tehdidi ortaya koymuş-

tur. Sandık, demokrasinin bir ens-
trümanıdır ama her şeyi değildir. 
Sandık seçme yeteneğinin yanı sıra 
değiştirebilme yeteneğine de sahip 
olmalıdır. 6 Mayıs’taki YSK kara-
rı sandığın değiştirme yeteneğini 
ortadan kaldırmıştı. Bunu yapar-
ken yine yargı kullanıldı. O andan 
itibaren İstanbul Barosunun tavrı 
değişmeliydi. Bu kez tehdit de-
mokrasiyeydi. Bu kriz karşısında 
tavrımızı koymalıydık.”

Bir eylem planı hazırlayarak 
Türkiye’deki bütün avukatları 23 
Haziran’da göreve çağırdıkları-
nı, sekiz binden fazla avukatın o 
gün sandıklarda görev aldıkları-
nı belirten Durakoğlu, bu arada 
meslek odalarını, emek kuruluş-
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larını, sivil toplum örgütlerini 
ve sanatçıları bir araya getirdik-
lerini, birlikte hareket ettiklerini 
ve demokrasi dayanışması oluş-
turduklarını bildirdi. Demokrasi 
ve Dayanışma Nöbeti adı altın-
da her gün İstanbul Barosunun 
önünde eylem yaptıklarını vur-
gulayan Durakoğlu,   “Emeği ge-
çenlere, bize destek verenlere çok 
teşekkür ediyorum. Bu aşamada 
demokrasinin hukuka ihtiyacı 
vardı. Biz İstanbul Barosu olarak 
demokrasinin hukuka ihtiyacı-
nı giderdik. Çünkü artık sandık, 
seçmenin yanı sıra değiştirebil-
me yeteneğine de kavuşmuştur. 
Bundan son derecede mutluluk 
duyuyorum. İstanbul Barosunun 
tarihine onurlu bir sayfa daha ek-
lendiğini düşünüyorum” dedi. 

Yargı Reformu Strateji Belgesi 
ile ilgili değerlendirmeler de ya-
pan Mehmet Durakoğlu, İstan-
bul Barosu olarak belgeyi ciddi-
ye almadıklarını, daha önce iki 
kez ilan edilen strateji belgesinin 
Türkiye’yi ne çıkmazlara soktu-
ğunu, yargıyı ne hale getirdiğini 
bildiklerini, önce ilan edilen iki 
strateji belgesindeki ifadelerin 
yeni belgede de aynen muhafaza 
edildiğini, bu nedenle inandırıcı-
lığı bulunmadığını kaydetti. 

Türkiye Barolar Birliğinin 4 Ma-
yıs 2019’da Samsunda yapılan 
Genel kuruluna da değinen Du-
rakoğlu, bu toplantı öncesinde 

İstanbul Barosu TBB Delegeleri 
olarak yapılan toplantıda birlik 
içindeki tutumun değerlendiril-
diğini bildirdi. 

TBB Başkanlık makamından 
kaynaklanan ciddi bazı tereddüt-
lerle karşı karşıya olduklarını be-
lirten Durakoğlu, tereddütlerinin 
somut bir noktaya taşındığını ha-
tırlattı. 4 Mayıs’ta Samsun’da ya-
pılan genel kuruldaki konuşma-
sından özet bilgiler aktaran Du-
rakoğlu şunları söyledi: “Daha 
önce TBB Başkanlık makamında 
bir eksen kayması olduğu sonucu-
na vardığımızı açıklamıştık. Şim-
di geldiğimiz nokta taraflardan 
birisinin TBB Başkanının olduğu 
bir dönem. Mücadele bir tarafa 
bırakıldı, artık müzakere ile so-
nuç alınmaya çalışılıyor. Müza-
kere nasıl bir sonuç verecek, bi-
linmiyor”. 

Kaybettiğimiz değerleri yeni-
den kazanabilmek adına yeni 
mücadelelere hazırlandıklarını 
vurgulayan Mehmet Durakoğlu, 
“16 Nisan 2017’den itibaren adı-
na Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi denilen bu garip sistemin 
bir yıl sonra bizi getirdiği noktayı 
çok dikkatle irdelememiz gerekti-
ğini düşünüyorum. Kaybettiğimiz 
kuvvetler ayrılığının yeniden ka-
zanılması için yeni bir mücade-
le bayrağını açmak zorundayız” 
dedi. 

Başkanın konuşmasından son-
ra Divan başkanı, gündemdeki 
konu hakkında konuşmak iste-
yenlere söz verdi. 

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu: Yargı 
Reformu Strateji Belgesini ciddi-
ye almıyoruz. Daha öncekilerden 
hiç farkı yok. Bu belgeyi inandırı-
cı bulmuyoruz. 

Aile hukukuna arabuluculuğu ge-
tirmeye çalışıyorlar. Aile hukuku 
Arabuluculuğa hiç ihtiyaç bulun-
mayan bir alandır. Arabuluculuk 
eşitler arasında yapılır. Bu nenle 
aile hukukunda arabuluculuğa 
şiddetle karşı çıkıyoruz.

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan: 
Nafaka konusuna değindi. 100-
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200 lira nafaka almak için müca-
dele eden kadınlar bulunduğunu 
bildirdi, soruna çözü aranmasını 
belirtti. TBB Başkanının konuş-
malarına eleştirilere yöneltti. Ye-
nilenen 23 Haziran seçiminde 
“pek çok baro başkanı İstanbul 
Barosunu destek için geldi, TBB 
Başkanı gelmedi’ dedi. Aile hu-
kukunda arabuluculuğa karşı 
çıktı ve kaybedilmiş hakları ka-
zanmak için yeniden mücadele 
etmeleri gerektiğini söyledi. 

Av. Uğur Yetimoğlu: Baro et-
kinliklerine ilginin artırılması 
için çaba göstermek gerektiğini 
vurguladı. Yargı Reformu Strateji 
Belgesini ‘konuşmaya değemez’ 
buldu. TBB yönetimine eleştiriler 
yöneltti. Birlik beraberlik olmaz-
sa meslek sorunlarını çözemeyiz. 
TBB Başkanında eksen kayması 
varsa gereği neyse yapılmalı, ben-
ce burada eksen kayması değil 
siyasi ittifak var, bu mücadeleyi 
ortaya koymalıyız dedi. 

Av. Fikret İlkiz: Konuşmasının 
tamamını Yargı Reformu Strateji 

Belgesine ayırdı. Uzunca konuş-
masında son 15 yılda gündeme 
getirilen strateji belgelerinin se-
rencamını gözler önüne serdi. 
Yeni strateji belgesinin eskile-
rinden bir farkı bulunmadığını, 
ihtiyaç oldukça ısıtıp yeniden 
gündeme getirildiğini belirtti ve 
‘aklımızla alay ediliyor’ dedi. 

Av. Ulvi Şöhretoğlu: Hukuk re-
formu, sadece hukuk bilgisi değil, 
sosyoloji ve tarih bilgisi de gerek-
tirir dedi. 

Av. Zeki Yıldan: 1961 Anayasası-
nın hazırlanışında hata yapıldığı-
nı, Altıok’un anayasadan çıkarıl-
dığını ve emperyalizmin anaya-
sası haline geldiğini söyledi. 

Konuşmaların tamamlanmasın-
dan sonra, Baro Meclisi Divanı 
Başkan Vekili Av. Onur İste ve 
Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu 
Başkanı Av. Özge Demir, Baro 
Meclisi Divanının meslek kural-
ları ile ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdiler.

Dilekler bölümünde konuşmak 
isteyen bulunmadığı ve gündem 
de tamamlandığından Başkan 
Av. Füsun Dikmenli oturumu 
kapattığını bildirdi. 
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İMOK BASIN AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
6 Mayıs 2019 tarihinde alınan 
karar ile, 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılan İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçiminin yeni-
lenmesine ve yenileme seçiminin 
23 Haziran 2019 tarihinde yapıl-
masına karar verilmiştir.

Bu karar, hukukun evrensel ka-
bule ulaştırılmış temel ilkelerin-
den, Anayasadan, kanundan ve 
bizzat YSK’nın kendi içtihatların-
dan temellenmek yerine, siyasal 
iktidarın baskılarıyla alınmıştır. 
Aynı zamanda AKP’nin Genel 
Başkanı sıfatını da taşıyan Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın karar ön-
cesindeki ifade ve üslubu kara-
rın bu yönde oluşmasındaki en 
önemli etkendir.

Nitekim, çok da merak etmedi-
ğimiz ve  ancak dün açıklanabi-
len YSK’nın gerekçeden yoksun 
gerekçeli kararına egemen olan 
yaklaşımların hukuksal temel-
lerden kopuk içeriği de, bize se-
çimin değil, bu kararın şaibeli 
olduğunu anlatması bakımından 
yeterli olmuştur.

ADALET, DEMOKRASİ, VİC-
DAN ADINA KAYGILIYIZ.

Bu yaklaşımlardan hareketle,  ya-
şadığımız sorunu değerlendiren 

Meslek Odaları, Sendikalar ve 
Kuruluşlar olarak, ağır bir vic-
dan muhasebesi ile karşı karşıya 
olduğumuzu saptamak suretiyle, 
adaletsizliğin ulaştığı boyut itiba-
riyle ciddi tehditler altında bulu-
nan demokrasimiz için dayanış-
ma kararı almış bulunmaktayız.

Bu sorun bizim açımızdan ön-
celikle adalet arayışını zorun-
lu kılmıştır. Yargının bağımsız 
ve tarafsız olması gerekirken, 
giderek siyaset stratejilerinin 
taktik alanı olarak kullanılma-
sı, sadece yargıda değil, yurt-
taşların adalete dair güven ve 
inançlarında da ciddi kayıplara 
neden olmaktadır. YSK kararı, 
yaşamakta olduğumuz bu adalet 

yitiminin, sandığa düşen payın-
dan başka bir şey değildir. Meslek 
Odaları, Sendikalar ve Kuruluş-
lar olarak, yurttaşları arasında 
en küçük bir ayrım yapmayan, 
hiçbir yerden emir ve talimat 
almayan, hukuku ve vicdanı pu-
sula sayan bir yargı sistemi ile 
bu sistemi uygulayacak yargıçlar 
istiyoruz. Hukuksuzluğun yar-
gı eliyle meşrulaştırıldığı bir 
geçmişle mücadele ederken, 
bu anlayışın ve uygulamaların 
geleceğe de taşınmasına seyirci 
kalmayacağız.

Adaletsizliğin kök saldığı bir 
ortamın, demokratik kurum ve 
kurallara sahip olamayacağını 
bellemiş bütün bileşenlerimiz, 
içinde bulunduğumuz zaman di-
liminin, demokrasimiz açısından 
da ciddi tehditler taşıdığı kanı-
sındadır. Uzun bir süreçten bu 
yana, bizzat iktidar odaklı hak ih-
lalleri ve bu ihlallere yönelik ola-
rak takınılan antidemokratik ta-
vır, çok ciddi kaygıları beslemek 
için yeterli iken, bu kez de YSK 
tarafından seçimlerin yenilen-
mesine yönelik olarak alınan bu 
karar, demokrasinin en temel 
enstrümanı olan sandığa kadar 
vardırılan bir tehdidi ifade et-
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Kentimiz, Ülkemiz, Geleceğimiz İçin!
İstanbul Meslek Odaları Birliği Basın Açıklaması

İstanbul’da yaşayan yurttaşlar ola-
rak 23 Haziran 2019, bu Pazar günü 
bir kez daha sandığa gideceğiz.

Aslında, daha iki ay bile olmadı, 
31 Mart günü de sandığa gitmiş, 
oylarımızı kullanmıştık. Ne var ki, 
aynı zarfa koyduğumuz dört oydan 
üçünü geçerli, birini geçersiz kabul 
eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
“gerekçesiz bir gerekçe”yle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı se-
çiminin yenilenmesine karar verdi.

Bugün artık 23 Haziran’da yapılacak 
seçim sadece bir belediye başkanı 
seçimi olmaktan çıkmış, “Adalet, 
Demokrasi ve Vicdan” kavramları-
nı içeren bir seçime dönüşmüştür.

Demokratik rejimlerde oy kullan-
mak ve yöneticileri seçmek her 
vatandaşın hem hakkı hem de bir 
yurttaşlık görevidir. Zaten seçim-
lerde belli bir yüzdenin oy verme 
zorunluluğu olmadığı için, oy kul-
lanmamak gibi bir tutum anlamlı 
olmamaktadır. 18 milyonluk bir 
şehirde oy vermenin minimal etkisi 
olacak düşüncesinin karşıtı olarak 

tek bir oy bile pozitif bir katkıdır ve 
önemlidir.

Bu Pazar günü İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanını bir kez 
daha seçmenin yanı sıra bütün de-
mokrasilerin temeli olan oy verme, 
seçme ve yöneticilerimizi belirle-
me hakkımız için oy kullanacağız. 
Ülke tarihinin demokrasimiz adına 
en karanlık dönemlerinden birini 
yaşadığımız bugünlerde sandığa 
gidip oy kullanarak aynı zamanda 
ülkemize, geleceğimize, gelecek gü-
zel günlere olan inancımıza sahip 
çıkacağız ve 31 Mart’ta ortaya koy-
duğumuz seçmen irademizi YSK 
marifetiyle haksız, hukuksuz bir şe-
kilde gasp edilmesine karşı gereken 
cevabı vermiş olacağız.

Bizler, İstanbul Meslek Odaları Ko-
ordinasyonunu oluşturan avukatlar, 
mimar-mühendis-şehir plancıları, 
doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, 
veteriner hekimler ve serbest mu-
hasebeci mali müşavirlerin meslek 
örgütleri olarak sesleniyoruz:

31 Mart seçimlerinde oy kullan(a)

mayanlar da dahil olmak üzere bü-
tün üyelerimizi, bütün meslektaşla-
rımızı eşleri, dostları, arkadaşları, 
komşularıyla birlikte 23 Haziran 
günü sandığa giderek oy kullanma-
ya ve sandıklar açıldığında oylarına 
sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Gelin, el ele verelim; 24 Haziran Pa-
zartesi gününü kentimiz için, ülke-
miz için, geleceğimiz için bir büyük 
şenlik gününe dönüştürelim.

Saygılarımızla.

İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu

• TÜRK MİMAR MÜHENDİS 
ODALARI BİRLİĞİ İSTANBUL İL 
KOORDİNASYON KURULU

• İSTANBUL BAROSU

• İSTANBUL TABİP ODASI

• İSTANBUL ECZACI ODASI

• İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

• İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER 
ODASI

• GELECEĞİMİZ İÇİN MUHASEBE YAP 
PLATFORMU

mektedir. Aynı YSK’nın seçilmiş 
6 Belediye Başkanı ve 56 Belediye 
Meclis Üyesi için KHK ihracını 
gerekçe göstererek verdiği karar 
da aynı tehdit içeriklidir. Çünkü 
bu kararlarla sandığın işlevi kı-
sıtlanmış, “değiştirme” özelliği 
yitirilmiştir. Bu yitimin, gide-
rek hangi sonuçları doğuracağını 
benzer ülkelerdeki deneyimlerle 
gözleyen Bileşenler olarak, gi-
dişata müdahale etmeyi varlık 
nedenimiz diye tanımlamakta-
yız. Uğrunda mücadele verme 
kararlılığını sergilediğimiz de-
mokrasimizi feda edersek, gele-
ceğimizi biçimlendirme hakkı-
mızın kalmayacağını biliyoruz.

Ve nihayet bu birlikteliğimiz, özü 
itibariyle vicdanlara da seslen-
mektedir. Kararı savunmaya çaba 

gösterenlerin mahçup ifadele-
rinde tatmin aramak yerine, vic-
danı örgütlemeyi amaçlayarak, 
onyıllardır uğraş verdiğimiz de-
mokrasimizin halk eliyle gelişen 
ferasetine çıkış aramaktayız. Bu 
bağlamda, sorunu siyasal partiler 
temelinden kopararak yurttaşla-
rın vicdanına terketmeyi, herke-
sin vicdan muhasebesi yapması 
gerektiğini vurgulamayı, sorum-
luluk aldığımız görevlerin gereği 
sayıyoruz.

Sonuç olarak, demokrasimi-
zin tarihin hiçbir evresinde ol-
madığı kadar ciddi bir tehdit 
altında olduğunu, 23 Haziran 
seçimlerinin sadece bir Belediye 
Başkanı seçimi olmadığını, onun 
ötesinde anlamlar taşıdığını sap-
tayan Meslek Odaları, Sendikalar 

ve Kuruluşlar olarak, demokrasi 
için dayanışma kararı aldığımı-
zı duyuruyoruz.

Bu uğurda toplum kesimlerinin 
ayrıştırılmadan, ötekileştiril-
meden sevgi ile bütünleşmesini 
sağlayacak bir dayanışmadan 
söz ediyoruz. Bu mücadelemizi 
geleceğe taşımak ve birliktelik 
sağlamak konusunda kararlı-
yız. Vicdan, adalet ve demokrasi 
ekseninde buluşmanın, sadece 
bu değerleri korumakla kalmaya-
cağını, bizi çağdaş ve özgür dün-
yaya taşıyacak temel birliktelik 
olacağını biliyoruz.

Herkes için adalet, herkes için 
vicdan, herkes için demokrasi ta-
lep ediyoruz.
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Yüksek Seçim Kurulunun İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi seçim-
lerini hukuka ve akla aykırı bir 
kararla 06 Mayısta iptal etmesi 
üzerine İstanbul Barosu Başkan-
lığının ev sahipliğinde ve öncü-
lüğünde 07 Mayıs 2019 Salı günü 
bir sosyal medyada ve WEB say-
famızda canlı olarak yayınla dek-
larasyonla ‘Demokrasi İçin Da-
yanışma Nöbeti’ tutulacağı du-
yuruldu.  8 Mayıs 2019 Çarşamba 
günü İstanbul Barosu önünde 
sadece avukatlarla başlayan De-
mokrasi İçin Dayanışma nöbeti 
kartopu misali değişik toplum 
kesimlerini, meslek örgütlerini, 
sanatçıları harekete geçirdi. Nö-
bet gün geçtikçe büyüdü, gelişti 
ve etkinleşti.  

21 Haziran 2019 Cuma günü 
saat 12.00’da İstanbul Adalet 
Sarayında 16 baro başkanı ve 
avukatların katılımıyla muhte-
şem bir adalet nöbeti tutuldu. 
 
Nöbetin ev sahibi İstanbul Ba-
rosu Başkanı Av. Mehmet Dura-
koğlu, nöbeti şu sözlerle özetledi.

  “Her yerde adalet aramaya de-
vam edeceğiz. YSK’nın verdiği ka-
rar çerçevesinde 23 Haziran bizim 
için önemli bir kilometre taşı oldu. 
6 Mayısta demokrasiyi elimizden 
almaya kalkıştılar. Savunmanın 
temsilcileri olarak demokrasimiz 
onlara vermeyeceğimizi göster-

Tarihe Not Düşülen Adalet Nöbeti

memiz gerekiyor. Bunun için bü-
yük bir dayanışma içersindeyiz. 
Bu dayanışma içinde olan baro 
başkanlarımızla 24 Haziranda 
demokrasiye ilişkin bir başka ça-
lışmayı daha yapacağız. 

YSK’nın 6 Mayıs kararı bize de-
mokrasinin hukuka ihtiyacı oldu-
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Şanlıurfa Barosu Y. K.Üyesi  
Av. Necati Taş, 

Tekirdağ Barosu Başkanı  
Av. Sedat Tekneci,

Van Barosu Başkanı  
Av. Zülküf Uçar, 

Yalova Barosu Başkanı  
Av. Fedai Doğruyol, 

İzmir Barosu Başkanı  
Av. Özkan Yücel, 

Av. Evren İşler.

ğunu gösterdi. Bu ihtiyacı gider-
mek için sandık başlarında ola-
cağız. Baroların seçin güvenliğine 
ilişkin yapacağı hizmetler tarihisel 
bir önem taşıyor. Bu tarihsel önem 
demokrasi tarihimize de çok cid-
di bir katkı olarak yazılacaktır. 
Demokrasi bizim için her şey. De-
mokrasi olmazsa ne hukuku, ne 
adaleti sağlayamayacağımızı bili-
yoruz. 

Buralara kadar gelerek mücade-
lemize destek veren baro başkan-
larımız da sizlere hitap edecekler, 
şimdi söz konuk baro başkanları-
mızda”. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu’nun açılış 
konuşmasından sonra sırasıyla 
konuk baro başkanları söz alarak 
konuştular. 

Adana Barosu Başkanı 
Av. Veli Küçük, 
Amasya Barosu Başkanı  
Av. Ahmet Melik Derindere,
Ankara Barosu Başkanı 
Av. Erinç Sağkan,
Antalya Barosu Başkanı 
Av. Polat Balkan, 
Artvin Barosu Başkanı 
Av. Ali Uğur Çağal,
Aydın Barosu Başkanı 
Av. Gökhan Bozkurt, 

Balıkesir Barosu Başkanı 
Av. Erol Kayabay, 
Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun,
Diyarbakır Barosu Başkanı 
Av. Cihan Aydın, 
Gaziantep Barosu Başkanı 
Av. Av. Bektaş Şarklı,
Hatay Barosu Başkanı 
Av. Ekrem Dönmez, 
Mersin Barosu Başkan Yrd. 
Av. Fatma Demircioğlu, 
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Demokrasi İçin Dayanışma Nöbeti
Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
seçimlerini hukuka ve akla aykırı bir kararla iptal etmesi 
üzerine İstanbul Barosu Başkanlığınca başlatılan ve her 
akşam 19.00-20.00 saatleri arasında baronun merkez 
binası önünde tutulan  ‘Demokrasi İçin Dayanışma 
Nöbeti’ tutulması kararlaştırıldı.   
Hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek YSK 
kararının bir hukuk cinayeti olduğunu vurgulayarak 
kamuoyunun duyarlılığını ayakta tutmak amacıyla 
düzenlenen Demokrasi İçin Dayanışma Nöbetleri, 
sadece baro başkanları ve avukatlar değil meslek odaları, 
emek dünyasının temsilcileri DİSK, KESK, bazı sivil 
toplum kuruluşları ve sanatçıların katılımıyla büyüdü, 
renklendi, etkinleşti.
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu’nun tanıtım 
konuşmalarıyla başlayan Demokrasi İçin Dayanışma 
Nöbetine konuşmalarıyla katkı veren konuklar şöyle: 

İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Pınar Saip
“Adalet olmadan tababet olmaz’. 
Bunu çok yakından biliyoruz. 
İnsanın sağlığı ancak güvenli ku-
rumlar olduğunda, işleyen bir 
demokrasi olduğunda, sağlıklı iş-
leyen bir adalet sisteminde müm-
kündür”.

İstanbul Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Prof. Dr. Murat 
Aslan
“Ben bu demokrasi mücadelesini 
işsizin, kadınların, çocuklarımı-
zın çağdaş bir yaşam mücadelesi 
olarak görüyorum. Hiçbir vicdana 
ve hiçbir kurala uymayan dayat-
malara karşı İstanbul Veteriner 
Hekimler olarak diğer meslek oda-
larıyla birlikte baronun eylemini 
desteklememiz devam edecek”.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Cenap Sarıalioğlu
“Tüm bu hukuksuzluklara karar 
verenler hala vicdanlarıyla bo-
ğuşup bu işin muhasebesini yapı-
yorlar. 10 milyon İstanbullunun 
oylarını çöpe attılar, heba ettiler. 
O seçmen 23 Haziranda o oyların 
hesabını soracaktır. Buna inanıyo-
rum ve hep birlikte bunun müca-
delesini vereceğiz.

10 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI
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Türkiye Mimar ve Mühendis 
Odaları Birliği İstanbul İl Ko-
ordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cevahir Akçelik
“17 yıllık iktidarları boyunca her 
dönemde milli iradeyi, sandığı 
ve seçimleri gösterenlerin seçmen 
iradesine göstermiş olduğu ta-
hammülsüzlüğü bir kez daha gör-
müş olduk”.

İstanbul Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası Başkan 
Yardımcısı Erol Demirel
“31 Martta halkın verdiği karara 
karşı, YSK‘nın almış olduğu hak-
sız hukuksuz kararı protesto etmek 
için buradayız.  23 Haziranda ya-
pılacak seçimlerde tekrar yüzümüz 
gülecek, umutlanacak ve aydınlık 
yarınlara yelken açacağız”.

Türk Diş Hekimleri Birliği De-
netleme Kurulu Üyesi Özgür  
“Şimdi yapacağımız şey, 23 Ha-
ziranda yapılacak seçimde, oy-
larımıza, sandıklarımıza ve tuta-
naklarımıza örgütlü olarak daha 
fazla sahip çıkmaktır”.

13 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

14 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

Antalya Barosu Başkanı 
Av Polat Balkan
“Mesleğimizin onuru ve saygınlı-
ğını korumak, yaşanan adaletsiz-
liklere dikkat çekmek için seçim-
lere kadar her gün cüppelerimizi 
bürolarımızın camlarına asacağız 
ve 23 Haziran’da da Antalya Baro-
su olarak İstanbul halkının yanın-
da olacağız”.

Aydın Barosu Başkanı  
Av. Gökhan Bozkurt:
23 Haziran’da Aydın Barosu avu-
katları da sandık ve seçimi gü-
venliği için İstanbul’da olacaktır. 
İstanbul Barosunun ev sahipliğin-
de yapılacak her türlü hukuk ve 
demokrasi mücadelesine hazırız. 
Bu ülkenin avukatları bu halkın 
haklarını savunmak için dimdik 
ayaktadır ve hiçbir gücün karşı-
sında eğilmeyecektir”.

Makine Mühendisleri Odası 
Başkan Vekili Ali Haydar Kara-
çam: “Biz her zaman demokrasi 
içersinde kalarak mücadelemi-
zi devam ettireceğiz. Biz burada 
halk olduğumuz ve onların her 
istediklerini yapamayacaklarını 
burada haykıracağız”.

Bursa Barosu Başkanı  
Av. Gürkan Altun
“Sandık kurullarının usulsüz oluş-
turulması. Seçime katılan aday-
lardan biri ve bir partinin genel 
başkanı ‘oylarımızı çaldılar’ diyor. 
Hırsızlığı kim yaptı, kim izin ver-
di? Bunu kimse söylemiyor”.
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TBMM önceki Başkanlarından 
Av. Hüsamettin Cindoruk

“Bu bir rejim meselesidir. Başkan-
lık sistemi tutmamıştır. Sistem 
çökmüştür. Halkın iradesiyle or-
taya çıkmış TBMM’nin tesisini is-
tiyoruz. Bu sıkıntılar aşılabilir. O 
günler gelecektir. Bunları aşmak 
için herkesi demokrasi cephesine 
çağırıyorum.”

Yalova Barosu Başkanı  
Av. Fedai Doğruyol
“23 Haziran’da tüm Yalova’daki 
avukatlar İstanbul’da sandık baş-
larında görev yapacaklar. Yalova 
seçimlerini iptal ettirmek için de 
büyük baskılar yaptılar, ama ba-
şaramadılar.”

Sosyal Demokrasi Vakfı Başka-
nı Ertan Aksoy

“31 Martta halkımız, yolsuzluğa, 
otoriteye, tek adama, soyguncuya, 
hırsıza gereken cevabı vermiştir. 
Bu cevabı tanımayan iktidar par-
tisi ve küçük ortağı kazanılmış bu 
hakkı iptal ettirmiştir. Bu hakkı 
toplum adına bir kere daha almak 
hepimizin boynunun borcudur.”

Kırklareli Baro Başkanı 
Av. Turgay Hınız:

“Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Ma-
yıs kararı tam kanunsuz bir ka-
rardır. Bu kararla mücadele etmek 
hukukçuların asli görevidir”.

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. 
Sedat Tekneci

“Demokrasi nöbetini benimsiyo-
ruz, dayanışma için buradayız. 
Gerçekten Yüksek Seçim Kurulu 
6 Mayıs kararıyla halkın iradesini 
yok saymıştır. Kendi içtihatlarına 
da aykırı bu kararla hak mücade-
lesi vereceğiz.”

Çevre Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi Altan Tekin
“Biz çevre mühendisleri olarak 
Türkiye’nin her yanındaki çevre 
mücadelesinde olduğu gibi emek-
ten, doğadan hukukun üstünlü-
ğünden hiçbir zaman vazgeçme-
yeceğiz ve bu mücadelelerin bir 
parçasıyız.”

15 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI 16 MAYIS

DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

Adana Barosu Başkanı  
Av. Veli Küçük
“Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
çilen Ekrem İmamoğlu’nun veri-
len mazbatası alınarak hakkı res-
men gasp edilmiştir. Ben buradan 
İstanbul halkının adalet ve vicdan 
duygularına seslenerek 23 Hazi-
randa yapılacak seçimlerde hakkı 
hak sahibine teslim edeceğine olan 
inancımı belirtmek istiyorum”. 
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17 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

20 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

Kocaeli Barosu Başkanı  
Av. Bahar Gültekin Candemir:
“Kocaeli Barosu olarak 23 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek yenileme 
seçiminde ‘her sandığa bir avukat’ 
ilkesine dayanarak seçmen irade-
sine sahip çıkmak amacıyla görev 
alacağız”.

Düzce Barosu Başkanı 
Av. Azade Ay
Biz Düzce Barosu olarak seçim 
güvenliği ve seçmen iradesinin 
sağlıklı oluşumu için İstanbul’da 
olacağız”.

Amasya Barosu Başkanı  
Av. Ahmet Melik Derindere

“Bizler yaşanabilir bir çevre, yaşa-
nabilir bir kent, kadın cinayetleri-
nin, çocuk istismarlarının olmadı-
ğı bir ülke istiyoruz. Bizler, hukuk 
istiyoruz, demokrasi istiyoruz, 
adalet istiyoruz”. 

İstanbul Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Osman Öztürk
“Biz bu seçimde demokrasi için, 
beklentilerimiz için oy kullana-
cağız. ‘Her işin başı sağlık’ deriz, 
ama özgürlük olmadan, adalet ol-
madan sağlık olmaz, sağlıktan ve 
adaletten taviz veremeyiz”.

Ankara Barosu Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan

“YSK hukuk kisvesi altında en 
temel hak ve özgürlüklerden olan 
seçme ve seçilme hakkını darp et-
miştir. Bu açıkça yargı eliyle dar-
bedir. Bugün İstanbul’da 6 Mayıs 
tarihli kararla milyonlarca seç-
menin seçme hakkı açıkça gasp 
edilmiştir. Bunu kabullenecek ve 
susacak değiliz”.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Cenap Sarıalioğlu

“Üstünlerin hukukunun ege-
men olduğu günlerden geçiyo-
ruz. İstanbul halkı neden oyların 
günlerce sayılamadığını çok iyi 
biliyor. Biz İstanbul halkının bu 
keyfiyete 23 Haziranda son vere-
ceğine inanıyoruz.”

Sanatçı Suavi
“Eğer bir ülkenin ve dünyanın en 
büyük barolarından biri olan İs-
tanbul barosu, demokrasi adına 
hukuktan,  adaletten söz ediyorsa, 
toplumu bu noktada daha duyar-
lı olmaya, omuz omuza olmaya, 
dayanışmaya davet ediyorsa, bu 
dayanışma sadece bu kurumun 
çabası olmaktan çıkmıştır. Bu ku-
rum bizleri sahiplenmek adına bir 
lokomotif görevi üstlenmiştir.”  
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21 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

22 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

23 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

24 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu:

“23 Haziran, hepimiz için demok-
rasinin geri alınması günüdür. 23 
Haziran, sandığın sadece ‘seçebil-
me’ değil, ‘değiştirebilme’ yeteneği-
ne kavuşacağı gündür. 23 Haziran 
‘bana oy veriyorsanız işte sandık’ 
anlayışını değiştirme günüdür.”

İnşaat Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi Başkanı Nusret 
Suna
“31 Mart İstanbul seçimlerinin so-
nucunu kabul etmemekle demok-
ratik işleyiş yok edilmiştir. 23 Ha-
ziran’da sandık başına gideceğiz, 
oylarımıza sahip çıkmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz.”

İnşat Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemal Gökçe
Demokrasinin ve insan haklarının 
evrenselliği yoksa o ülkede adil 
bir düzenin olma şansı da yoktur. 
İşte bu nedenle 23 Haziran’da ya-
pılacak seçim demokrasiye yeni-
den sahip çıkmanın son çıkışıdır. 
İnanıyorum ki, 23 Haziran’da da 
sevgi, hoşgörü ve akıl kazanacak, 
yani biz kazanacağız.”

İstanbul Serbest Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirler Odası Baş-
kan Yardımcısı Erol Demirel

“Her şey bitmiş değildir. Mücade-
le azmimiz ve umudumuz eski-
sinden daha güçlüdür. Daha çok 
çalışıp, daha çok birbirimize ke-
netleneceğiz. Demokrasi cephesini 
daha büyütüp genişleteceğiz”. 

İstanbul Kadın Kuruluşları 
Birliği Koordinatörü Av. Nazan 
Moroğlu
“Demokrasinin olmadığı bir dö-
nem yaşıyoruz. Cumhuriyet ka-
zanımları teker teker elimizden 
alınıyor, geri adımlar atılıyor. Ka-
dınların yaptığı mücadele demok-
rasi mücadelesidir. Atatürk’ün ka-
dınlara tanıdığı hakları savunma 
ve yaşatma mücadelesidir.”

Veteriner Hekimler Odası Baş-
kanı Prof. Dr. Murat Arslan

“Böyle bir hukuksuzluğun kar-
şısında hangi vicdanın hangi ge-
rekçeyle durabileceğini kestiremi-
yorum. Ne olursa olsun seçimler 
benden yana olsun, ben kazana-
yım mantığı adalete ve vicdana 
olan inancı sarsmaktadır.”
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27 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

28 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

Grup Gündoğarken konseri.

DİSK Genel Başkanı  
Arzu Çerkezoğlu:

“Cumhuriyeti yeniden inşa ede-
cek olan temel güç, o kurucu irade 
bizleriz. Emperyalizme ve vahşi 
kapitalizme karşı bu kurucu ira-
deyi hep birlikte büyüteceğiz. Her 
şey çok güzel olacak. 23 Hazi-
ran’da da inanıyoruz ki demokrasi 
kazanacak, adalet kazanacak, ül-
kemizin aydınlık geleceği de biz-
lerle birlikte gelecek.”

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu: “Eğer 
demokrasi varsa kadın erkek eşit-
liği vardır. Demokrasi yoksa ka-
dınlara da hayat yok demektir. O 
nedenle demokrasi mücadelemizi 
hep birlikte ve omuz omuza başa-
rıya ulaştırmamız gerekiyor”.

Yazar Ahmet Ümit
“Bu nöbeti destekleyen herkesi 
kutluyor ve bu eylemi daha da 
yükseltmeye çağırıyorum. Hiç te-
reddüt etmeyin İstanbul bizim 
olacak, İstanbul soyguncuların, 
rüşvetçilerin, şehrin kimliğini bo-
zanların değil, şehrin gerçek sahip-
leri İstanbulluların olacak”.

İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Pınar Saip:

“Demokrasinin ülkemizde yeşer-
mesini istiyoruz. Hekimler olarak 
biz biliyoruz ki; toplumlar demok-
rasi ve adalet olduğu zaman sağ-
lıklı olabilirler. Hasta olmak iste-
miyoruz.”

Belkıs Akkale & Hüseyin Turan 
konseri. 
“Biz halk sanatçısıyız, halkın bize 
verdiklerini biz onlara fazlasıy-
la vermek istiyoruz. Artık bıçak 
kemiğe dayandı. Adalet için, hak 
için, çocuklarımız için artık sus-
mayalım lütfen”.
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30 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

31 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

Sanatçı Mazlum Çimen
“Günlerdir burada demokrasi nö-
beti tutuluyor. Kaybettiğimiz bir 
şeyi beklemek gibi. Umarım bu 
bekleyiş uzun sürmez, yeniden de-
mokrasiye kavuşuruz”.

Adana Barosu Başkanı  
Av. Veli Küçük
“Siyasi iktidarın ‘tek adam’ uy-
gulamalarına, parti devleti uy-
gulamalarına, farklı seslere, mu-
halif kimliklere yargının baskı 
aracı olarak kullanılması ülkey 
demokrasiden uzaklaştırmıştır. 
Kaybettiklerimizi yeniden kazan-
mak için 23 Haziran seçimleri bir 
milat olacaktır”. 

Şair Eşber Yağmurdereli
“Biliyoruz ki, tarih, ele ele veren-
lerin, savaşanların ve mücadele 
edenlerin tarihidir. Bizim hatırla-
dıklarımız onların hatıralarıdır. 
Biz de bu hatıralara yeni hatıralar 
eklemek üzere yürüyoruz. Onlar 
nasıl kazandılarsa biz de kazana-
cağız. Kazanana kadar da müca-
delemiz devam edecektir.”

Mehmet Gümüş &  
İbrahim Karaca dinletisi.

29 MAYIS
DEMOKRASI IÇIN 
DAYANIŞMA NÖBETI

İstanbul Dişhekimleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Turhan 
Atalay:

“Bugün neredeyse ekmekten,  su-
dan,  havadan daha yaşamsal hale 
gelen adaleti savunmak için bura-
dayız. Adalet duygusunu kaybe-
den toplumların şirazesi kayar, 
dengesi bozulur.  Şu anda Türki-
ye’mizin içinde bulunduğu durum 
tam da böyledir. Diş hekimleri 
olarak tarihe bu notu düşüyor, 
‘her zaman ve her durumda ada-
leti savunmaya devam edeceğiz’ 
diyorum”.
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Avukatlar için Seçim Güvenliği Eğitim 
Seminerleri Yapıldı

İstanbul Barosu tarafından 23 
Haziran Seçiminde «Her San-
dığa Bir Avukat» Projesi kapsa-
mında sandık başında görev ya-
pacak avukatlar için 18 Haziran 
2019 Salı, 21 Haziran 2019 Cuma 
günü İstanbul Barosu Konferans 
Salonunda eğitim semineri yapıl-
dı. Açılış konuşmasını İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Mehmet Du-
rakoğlu’nun, moderatörlüğünü 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Burcu Aslan’ın yaptığı 
seminerlerde Av. Kemal Polat ve 
Av. Dilek Yumrutaş’ın sunumları 
oldu.

Seminerler 15 Haziran 2019 Cu-
martesi günü saat 13:00-15:00 
arası Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi Küçükçekmece’de, saat 
18:00-20:00 arası Hasan Ali Yü-
cel Kültür Merkezi Kartal’da, 16 
Haziran 2019 Pazar günü saat 
15:00-17:00 arası Cemil Candaş 
Kent Kültür Merkezi Şişli’de tek-
rarlandı.

Seminerler, meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi ve katılımı ile gerçek-
leşti.  

Ayrıca “Her Sandığa Bir Avukat” 
projesi kapsamında, avukatlara 

yönelik seçim mevzuatına ilişkin 
bir kitapçık ile şikâyet ve itiraz 
dilekçesi örnekleri katılımcılara 
dağıtıldı.

Kitapçıkta, seçimlerin güven 
içinde yapılabilmesi için sandık 
başlarında görev yapacak avukat-
lara yardımcı olacak bilgiler yer 
aldı.
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İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu ile seçime 
günler kala 23 Haziran’ da yapı-
lacak olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi seçimlerini detaylı bir 
şekilde konuştuk. YSK tarafından 
iptal edilen ve tekrarlanacak olan 
seçim ile ilgili verilen kararın 
hukuki olarak yorumu, “Sandığa 
Sahip Çık’’ sloganı ile harekete 
geçen İstanbul Barosu’nun her 
sandığa bir avukat ve demokrasi 
nöbetlerinin neden tutulduğuna, 
YSK’nın iptal kararına karşı 49 
baro tarafından ortak basın açık-
laması yapılmasının temel amacı 
ve alınan ortak kararların değer-
lendirdik.

Av. Mehmet Şah Çelik: YSK ta-
rafından iptal edilen 31 Mart İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimi bir hukukçu olarak 
nasıl yorumluyorsunuz? 

AV. MEHMET DURAKOĞLU: 
Bize göre 31Mart Seçiminin ip-
tal edilmesi için hiçbir hukuki 
gerekçe yoktur. YSK tarafından 
06.05 2019 tarihinde açıklanan 
“gerekçesizlikle malul” gerekçeli 
karar, rakam kalabalığı ile gerek-

çe oluşturmaya çalışmıştır. Bu 
karar, Anayasa, yasa ve YSK’nın 
kendi içtihatlarına aykırı olarak 
alınmıştır. Kararın içine girerek 
hukuksal değerlendirmelere gi-
rişmeyi, hukuk ciddiyetiyle bağ-
daştıramıyorum. 

YSK tarafından iptal ve yenileme 
yönünde verilen karar, demok-
rasimiz için çok ciddi bir tehdit 
konumundadır. Seçimlerin iptal 
edildiğinin açıklandığı andan 
itibaren, kazanan/kaybeden algı-
sından uzakta kalarak yaptığımız 
değerlendirmede bu saptamayı 
yapmakta duraksamadık. Yak-
laşımımıza temel olan düşünce 
şöyle belirginleşiyordu: Sandık 
demokrasi için son derece önem-
li bir enstrümandır. Sandığın 
“seçme” özelliği kadar “değiştire-
bilme” özelliği de vardır. Asıl bu 
özelliği, demokrasinin iteneğidir. 
YSK kararı, sandığın değiştire-
bile özelliğini tümüyle ortadan 
kaldırmıştır. Açık deyişle sandık, 
“seçilmesi bekleneni” seçerse de-
ğerli, değiştirirse değersiz konu-
ma getirilmiştir. 

Çelik: YSK’nın İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı Seçim-
lerinin iptaline ilişkin kararından 
hemen sonra 49 Baro tarafından 
ortak basın açıklaması yapılmış-
tır. Ortak basın açıklaması neden 
yapma gereği duydunuz temel 
amacınız nedir? Alınan ortak ka-
rarlar var mı? 

DURAKOĞLU: Bu tespitleri ya-
pan bir kurumsallık olarak, bu 
kez de tespitlerin gereğinin ya-
pılması üzerinde çalışmaya baş-
ladık. Bu bağlamda, demokrasiye 
dair kaygılarımızı başka meslek 
odalarıyla ve emek dünyasıyla 
paylaşmayı ve ortaklaşarak güç-
lenmeyi hedefledik. 

Bir araya geldiğimizde kaygıla-
rımızın ortak olduğunu hisse-
dince, kavgalarımızı da ortak-
laştırabildik. Kendi kesimlerimiz 
içinde, 23 Hazirana dönük çalış-
malar yaparken, birlikteliğimizin 
doğurduğu sinerjiyle toplum ke-
simlerinde yeni ve geniş dalgalar 
yaratabildiğimizi gördük.

Çelik: İstanbul Barosu tarafından 
organize edilen ‘’Sandığa Sahip 
çık’’ sloganı ile 23 Haziran’da her 

Sandık, Demokrasi İçin  
Önemli Bir Enstrümandır
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sandıkta bir avukatımızla demok-
rasiden yana nöbetteyiz şeklinde 
gönüllü olarak avukatların san-
dıklarda yer almasına ilişkin ta-
lepleriniz var avukatların sandık-
larda bulunması neden önemli? 

DURKOĞLU: Çünkü YSK, as-
lında tamamen Seçim Kurulla-
rında gerçekleşen bir usulsüzlü-
ğü, halka mal ederek o usulsüz-
lükten hukuksuzluk üretmişti. 
Oy kullanan yurttaşların en kü-
çük bir katkısı olmaksızın ger-
çekleşen “sandık kurulu oluşu-
mundaki usulsüzlükler” giderek, 
seçimin yenilenmesiyle seçmene 
yüklendi. Üstelik bu yüklenme, 
demokrasiye yönelik bir tehdide 
de dönüştü. 

İşte tam da bu aşamada, demok-
rasimizin hukuka ihtiyacı ol-
duğunu saptayıp, bu ihtiyacı en 
iyi de bizim giderebileceğimizi 
düşündük. Sandık başlarında, 
sandığa sahip çıkma çabalarımız 
özünde demokrasiyi sahiplen-
mekten başka bir amaca yönelik 
değildir. 

Çelik: Avukatlar için seçim gü-
venliği eğitim seminerleri düzenli-
yorsunuz hatta Avukatlar için se-
çim güvenliği el kitabı dahi bastı-
nız buna neden ihtiyaç duydunuz 
buradaki amaç nedir? 

DURAKOĞLU: Sandığa sahip 
çıkarken, bu iradeyi ortaya koyan 
tüm yurttaşlardan daha farklı bi-
çimde, bir bilgi ve bilinçle yaklaş-
mak arzusudur bu... Seçim huku-
ku, çok özel koşulları bulunan ve 
özellikle de sayım sonrasındaki 
itirazları bakımından, özel usul-
ler içeren bir nitelik taşıdığı için, 
hukukun özel bir alanı olagelmiş-
tir. Bu alanı, meslektaşlarımızı 
bilgi ile donatarak, tartışarak, 
yorumlayarak, niteleyerek ka-
zanmak ve bunu ortaya çıkan so-
runlarda kullanabilmek amacıyla 
yaptığımız çalışmalardan birisi 
olarak değerlendirdik. 

Çelik: İstanbul Barosu olarak de-
mokrasi için dayanışma nöbetleri 
tuttunuz hala devam ediyorsu-

nuz. Demokrasi nöbetlerine mes-
lek odaları, emek dünyası, sivil 
toplum kuruluşları, sanatçılar ve 
bir çok barodan nöbetlere destek 
verildi. Toplumun farklı kesimle-
rinden destek almanızı nasıl yo-
rumluyorsunuz? 

DURAKOĞLU: YSK kararının 
hukuktan yoksunluğu ile oluş-
turduğu yetmezliği halka anlata-
bilmek, hukukçular olarak bizim 
görevimizdi. Üstelik geldiğimiz 
noktada bu yetmezlik demok-
rasimizi de tehdit etmekte ise, 
Baro olarak büsbütün etkin olma 
zorunluluğu doğmuştu. Önce bu 
zorunluluğa tüm Barolarımızı 
ortak etmek üzere çağrı yaptık. 
Ortaklaştığımız Barolar ve onla-
rın levhasındaki meslektaşları-
mızdan olağanüstü ilgi gördük. 
Bu meslektaşlarıma minnetta-
rım. Tarih, onların bu emeklerini 
çok ayrıksı bir bakışla yazacaktır. 
Onlarla birlikte her gün İstiklal 
Caddesinde nöbetler tuttuk. Her 
gün bir Baro Başkanı meslekta-

şım, nöbete katılıp demokrasi 
bayrağını gösterdi. İstanbul dı-
şından aldığımız katkı, çok an-
lamlıydı. Şimdi o Baro Başkanı 
dostlarım, kendi illerinde 23 Ha-
ziranın örgütlenmesini yapıyor-
lar. İstanbullu avukatlar, başka 
kentlerden gelen meslektaşlarıyla 
dayanışarak, demokrasi için el 
ele verecekler. Tarihsel bir önem 
taşıyan dayanışma yaşayacağız. 
Demokrasinin hukuk ihtiyacını 
biz karşılayacağız. Tarih de bunu 
yazacak. 

Meslektaşlarımızla birlikte, de-
min de açıkladığım gibi, meslek 
odaları ve emek dünyasıyla da 
dayanışmanın bayrağını bu “de-
mokrasi için dayanışma nöbet-
lerinde” gösterdik. Onların de-
mokrasiye dair bu özel katkıları 
da çok anlamlıydı. Anlattık ki, 
23 Haziranda sandıklara sadece 
oy değil, bilincimizi de atacağız. 
Demokrasi bilincimizi.

(Vatan Gazetesi) 
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İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, 30 Ha-
ziran 2019 Pazar günü, KRT 
Kültür Televizyonunda Taci-
ser Ülkü Levent’in sunduğu 
Feminen Adalet adlı prog-
ramda, 31 Mart ve 23 Haziran 
seçimleri ve yargı sorunları 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. 

İstanbul Barosu olarak her se-
çimde seçmen iradesinin san-
dığa yansıması için, -hukuki 
bir açık söz konusuysa- o açığı 
kapatmaya çalışan eğitsel ça-
lışmalar yaptıklarını belirten 
Durakoğlu, bunun siyasal bir 
tercih olarak ortaya konulma-
dığını söyledi.

31 Mart seçimine yapılan iti-
razlardan sonra YSK tarafın-
dan İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı seçiminin iptal 
edildiğini belirten Durakoğlu, 
“ Bu kararı ben kendi açımdan 
‘hukuk bilgimle alay ediliyor’ 
diye değerlendiririm. Kararın 

Ve Sonuç Çok Güzel Oldu…

gerekçesi de ‘gerekçesiz bir ge-
rekçe’ idi” dedi. 

Mehmet Durakoğlu şöyle de-
vam etti: “Demokraside ‘san-
dık’ dediğimiz olgu önemli bir 
enstrümandır. Belki her şey 
değildir, ama her şeyin ilkidir. 
Demokraside sandık ‘seçme’ 
yeterliliğini gösterebildiği ka-
dar ‘değiştirebilme’ yeterliliği-
ni de göstermelidir. Sandık her 
zaman onu önümüze koyanla-
rı seçmek için yapılan plebisit 
ya da referandum amaçlı de-
ğildir. Sandık değiştirebilme-
lidir”.  

YSK’nın 31 Martta yapılan se-
çimi iptal etmesiyle sandığın 
değiştirebilir yeteneğinin orta-
dan kalktığını, hukuksuzluğun 
yargı eliyle meşrulaştırıldığını, 
bunun demokrasi için büyük 
bir tehdit olduğunu vurgula-
yan Durakoğlu, şunları söy-
ledi: “O nedenle 23 Haziran 
seçimlerine 31 Mart seçim-
lerine baktığımız gibi baka-

mazdık. En etkin bir biçimde 
o müdahaleyi nasıl yapabiliriz 
diye düşündük ve bu çerçeve-
de baro olarak demokrasiyi 
kaybetme tehlikesi karşısında 
davranış biçimini tespit etme-
miz gerektiğine karar verdik. 
Demokrasinin hukuka ihtiya-
cı vardı ve İstanbul seçiminde 
biz kendimizi bu ihtiyaçla kar-
şı karşıya bulduk. Bu çerçeve-
de bazı girişimlerde bulunmak 
gerekiyordu ve demokrasi nö-
betleri de onlardan biridir. Bu 
nöbetlere 8 bin avukat katıldı 
ve Türkiye’nin her yerinden 
baro başkanları ve meslek-
taşlarımız katıldı. Bu bir da-
yanışma nöbetiydi ve sadece 
avukatlar değil, emek dünyası, 
meslek odaları, sanatçılar ey-
leme destek verdiler. Tüm bu 
gruplarla ortak bir bildirge ya-
yınladık ve demokrasiye sahip 
çıkacağımızı kamuoyuna bil-
dirdik. Sonuç olarak demokra-
siye sahip çıktık. Ve sonuç çok 
güzel oldu”.

Durakoğlu, programın kalan 
bölümünde yargı sorunları 
üzerinde değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye’de sadece 
yargının, yargıdan ibaret ol-
madığının altını çizen Meh-
met Durakoğlu, günümüzde 
yargının özellikle siyaset ku-
rumunun proje üretemediği 
alanlarda, üretilemeyen proje-
nin gereğini yerine getiren ve 
bu nedenle de toplumu dönüş-
türen bir tabloyu ortaya koy-
duğunu bildirdi.
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Kuvvetler ayrılığına 
dönüş ihtarı 31 Mart 
yerel seçimlerinin ilk 
kaybedeni başkanlık 

sistemidir. Kuvvetler ayrılığını 
dışlayıp, tek adamın yanılmazlı-
ğına, bireysel aklın ortak akıldan 
üstünlüğüne dayanan iddialı tez 
iflas etmiştir. 

Parlamenter rejimde partiler üstü 
konumu nedeniyle sembolik ve 
saygın Cumhurbaşkanlığının ye-
rini alan yeni sistemde başkan, 
zaferin mimarı yenilginin tek so-
rumlusu görülecektir. 

Mahalli seçimin başarısızlığı, ma-
halli seçim sınırları içinde müta-
laa edilmeyip, topyekûn mağlubi-
yet olarak algılanacaktır. 

Gelecekteki seçim zaferlerine ve 
ömür boyu iktidara kurgulu bir 
hayalin ürünü başkanlık sistemi-
nin yaşamın gerçekliği karşısın-
daki bozgunu, bu dayatmanın de-

magoglarına ders olmalıdır. 

Kitleleri, lider kültü etrafında bir-
leştirmeyi, başarının mutlak ga-
rantisi gören lider tapmanın doğ-
ru olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı imparatorluğu, saltanat 
ve hilafet ayakta iken, 1876’da ilk 
Anayasa ile (Kanun-i Esasi) bir 
tür parlamento (Meclis-i Mebu-
san) denemesi olan, meşrutiyet 
rejimine geçmişti. Bu, keyfi bir 
tercih olmaktan öte, konjonktü-
rün ve uluslararası güç dengesi-
nin dayattığı bir zorunluluktu. 

Geçmişten günümüze, 1876-1921 
-1924 1961-1982 olmak üzere 143 
yılda 5 Anayasa yapmış olan ve 
parlamenter sistemi temel almış 
bir topluma zorla giydirilen elbi-
senin dikişleri patlamış, sağından 
solundan dökülmeye başlamıştır. 

Türkiye’nin devlet sistematiği; 
hukuk meşruiyetine dayanan, 

Av. HÜSEYİN ÖZBEK
TBB Başkan Yardımcısı

Kuvvetler Ayrılığına 
Dönüş İhtarı

ulus devlet, üniter yapı esaslı par-
lamenter rejimdir. 29 Ekim 1923, 
bu eksende inşa edilen devlet ya-
pılanmasının simgesel tarihidir. 

Ortada bu temel tercihi ve ta-
rihsel rotanın değiştirilmesini 
gerektirecek haklı bir neden de 
bulunmamaktadır. Akıl, bilim ve 
gerçeklik dışı bir inadın ülkeyi sü-
rüklediği yere dikkat edilmelidir. 

Yaşanan karmaşa ve etrafın toz 
dumanının etkisinde kalmadan 
bakıldığında görülen manzara 
son derece nettir: Tarihin diya-
lektiğine, toplumun sosyal gene-
tiğine aykırı bir fantezinin ürünü 
başkanlık sisteminin erken iflası-
na hep birlikte tanık oluyoruz. 

Ankara, İstanbul gibi eski ve yeni 
başkentler başta olmak üzere, 
iktidar partisinin arka bahçe-
si, ekonomik ve siyasal lojistiği 
olan önemli metropollerin kaybı, 
mahalli seçim yenilgisinden çok 
daha öte anlam ifade etmektedir. 

Muhalefetin zaferi, muhalefet 
partisinin siyasal başarısından 
çok, tek adam rejimine ve ö tekile 
ştirici dile karşı halkın doğal tep-
kisi olarak okunmalıdır. 

Mahalli seçim sonuçlarıyla orta-
ya çıkan tablo, Türkiye’yi içeride 
kutuplaştırma, dışarıda yalnızlaş-
tırma tek adam rejimini terk edip, 
yeniden kuvvetler ayrılığını esas 
alan parlamenter sisteme dönme 
arzusu olarak okunmalıdır. 

Mahalli seçim sonuçları, tarihsel 
tercihini uygarlık ve demokrasi-
den yana yapmış Türkiye’nin, her 
anlamda olağanlaşması için bir 
fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Yaşanan karmaşa ve etrafın 
toz dumanının etkisinde 
kalmadan bakıldığında 
görülen manzara son derece 
nettir: Tarihin diyalektiğine, 
toplumun sosyal genetiğine 
aykırı bir fantezinin ürünü 
başkanlık sisteminin erken 
iflasına hep birlikte tanık 
oluyoruz. 
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
12. İdari Dava Dairesi, rejim de-
ğişikliğine neden olan 16 Nisan 
referandumunda mühürsüz oy-
ları yasaya rağmen geçerli sayan 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üye-
lerinin soruşturulması yolunu 
açabilecek önemli bir karar verdi. 

Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay 
Genel Sekreterliği’nin, “suç du-
yurusunu” işleme koymama ka-
rarına karşı İstanbul Barosu’nun 
dava açma ehliyeti olmadığına 
kararı veren idare mahkemesinin 
kararını kaldırdı. 

Mahkeme, baronun şikâyeti üze-
rine, “tesis edilen idari işlemin 
iptalini istemekte meşru, kişisel 
ve güncel bir menfaat ilgisi ve 
ehliyeti bulunduğunu” vurguladı. 
Bu karar sonrasında idare mah-
kemesi, Danıştay’ın işleme koy-
mama işleminin iptali talebini 
esastan görüşecek.

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, 16 Haziran 
2019 Pazar günü TELE1 kanalın-
da, yapılan hukuk mücadelesinin 
aşamaları hakkında şu bilgileri 
verdi: 

“Yüksek Seçim Kurulunun ka-
rarları başka bir mercide itiraz 
konusu yapılamıyor. 16 Haziran 
referandumu karşısında Yüksek 
Seçim Kurulunun verdiği bir 
kararın itiraz merciinin bulun-
maması, Yüksek Seçim Kurulu 
Üyelerinin diledikleri gibi bir 
karar verme konusunda özgür 
olup olmadıkları konusu bizim 
açımızdan bir tartışma konu-
suydu. Çünkü ortada çok net bir 
tablo vardı. Seçimleri düzenleyen 
yasanın 99. Maddesi açık bir bi-
çimde mühürsüz oy pusulaları-
nın geçersiz olacağını çok açık 

bir biçimde emrediyor olması-
na karşın Yüksek Seçim Kurulu 
özellikle seçim devam ederken, 
daha oyların sayılmaya geçilme-
diği bir aşamada verdiği bir ka-
rarla kanunda belirlenen şeyin 
tam aksini karara bağladı. Buna 
ait de bir itiraz mercii söz konusu 
değildi. Bu durum bizim için re-
ferandumdan sonra bir inceleme 
konusu oldu. 

298 sayılı yasanın 164. Madde-
sinde ‘seçimin neticesini tağyir 
etmek’ diye kanun ifadesiyle ta-
nımlanan suçun işlendiği, ayrıca 
yasanın 138. Maddesinde tanım-
lanan ‘görevi kötüye kullanma’ 
suçunun ortaya çıktığını gördük. 
Özellikle seçim sonuçlarının tağ-
yir edilmesine ilişkin yasadan 
kaynaklanan bu şikâyet konusu-
nu kullanmaya karar verdik. Ve 
bu anlamda da YSK üyelerinin bu 
kararla görevlerini ihmal ettikleri 
konusunda bir suç duyurusunda 
bulunmaya karar verdik. Hak-
larında soruşturma açılmasını 
talep ettik. Herkesin bildiği gibi 
YSK üyelerinin 6’sı Yargıtay’dan, 
5’i Danıştay’dan gelen üyelerden 
oluşuyor. Soruşturmanın yapıla-
bilmesi için Yargıtay’ın ve Danış-
tay’ın izin vermesi gerekiyordu. 
Hem Yargıtay hem Danıştay izin 
vermedi, işlem yapılmasına gerek 
olmadığına karar verdi. 

Bu karar üzerine de biz, bu ka-
rarın kaldırılması için bu kez de 
idare mahkemesine başvurduk. 
İdare Mahkemesi de işin esasına 
girmeden, bu davanın baro ta-
rafından açılamayacağına karar 
verdi. Oysa bizim hareket nokta-
mız Avukatlık Kanununun 76 ve 
95. Maddelerine dayanıyordu. Bu 
maddeler, baroyu klasik bir mes-
lek odası olmanın ötesine taşıyor. 

Bu maddeler, insan hakları, hu-
kukun üstünlüğü ve demokrasiyi 
koruma görevini barolara açık 
bir biçimde vermiştir. Biz de za-
ten buradan kaynaklanan bir gö-
revle itirazımızı yapmıştık, buna 
rağmen idare mahkemesi verdi-
ği kararla İstanbul Barosu’nun 
böyle bir dava açma ehliyetinin 
bulunmadığını bildirdi. Ancak 
biz kararımızda ısrarlıydık. İda-
re mahkemesinin kararını Bölge 
İdare mahkemesine götürdük ve 
Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 
Barosunun böyle bir yolu takip 
etmesinin meşru bir konumu bu-
lunduğunu, kararın bu anlamda 
irdelenmek gerektiğini belirterek 
idare mahkemesine ‘işin esasına 
gir ve incele’ dedi. 

Bundan sonra ne olabilir? Hu-
kuken bakıldığı zaman yasaya 
aykırı olarak bu kararı veren 
YSK üyelerinin yargılanmaları 
gerekir. Ancak hiç kuşku yok ki 
bu yargılama sonunda YSK üye-
lerinin aldığı bu kararın yasaya 
aykırı olduğu şeklinde bir sonuç 
ortaya çıkarsa seçimlerin ipta-
lini doğurur mu bilemem ama 
bu referandumun meşruiyetinin 
tartışılmasına neden olur. Bu son 
derece önemlidir. Bu referandum 
rejim değişikliğini öngören bir 
uygulama olduğu için referan-
dumun hukukiliği olmasa bile 
meşruiyetinin sorgulandığı bir 
sonucu ifade edecektir. Bunları 
konuşmanın daha erken olduğu-
nu düşünüyorum”. 

YSK’nın “Mühürsüz Oy” Kararına 
Karşı Baronun Hukuk Mücadelesi 
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Başkan Durakoğlu, Marmara Bölge Birincisi 
Olan Takımı Plaketle Onurlandırdı

Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi tarafından bu yıl altın-
cısı düzenlenen ve 15-16 Haziran 
2019 tarihlerinde Ankara’da sekiz 
ayrı mekânda eş zamanlı olarak 
yapılan Türkiye Stajyer Avukatlar 
Kurgusal Duruşma Yarışması’nın 
ilk aşaması olan Bölge Elemele-
rinde Marmara Bölge Birincisi 
olan İstanbul Barosu Stajyerle-
ri, İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu tarafından 
teşekkür plaketiyle onurlandırıl-
dı. 

Takım çalıştırıcısı Av. Dr. Ah-
met Ayar, Stj. Av. Zeliha Milli, 
Stj. Av. Ayşenur Karaarslan, Stj. 
Av. Yiğit Eğin, Stj. Av. Selahat-
tin Çakır’dan oluşan takım, 27 
Haziran 2019 Perşembe günü, 
elemelerde kazandıkları kupa-
yı İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu’na sundular. 

Durakoğlu, bu yıl Av. Berra Bes-
ler adına düzenlenen yarışmada 
Çanakkale, Bilecik, Tekirdağ ve 
Kocaeli Barosu ile karşılaşan ve 
finalde Kocaeli Barosunu yene-
rek Marmara Bölge birincisi olan 
takımımızı, yarışmada İstanbul 
Barosunu başarıyla temsil ettikle-
ri için kutladı, başta takım çalıştı-
rıcısı Av. Dr. Ahmet Ayar olmak 
üzere takımı yarışmaya hazırla-
yan Başkan Yardımcısı Av. Nazan 
Moroğlu, Kadın Hakları Merke-
zi Başkanı Av. Şürkan Eroğlu ve 
iletişim uzman Fulin Arıkan ile 
bu başarıda emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu 17 Haziran 
2019 Pazartesi günü de İstanbul 
Barosu Konferans Salonunda ya-
pılan Staj Eğitim Dönem Açılı-
şında, Türkiye Stajyer Avukatlar 
Kurgusal Duruşma Yarışması’n-

da Marmara Bölge birincisi olan 
stajyer avukatları kutlamış ve ba-
şarılarının devamını dilemişti.

Çok sıkı bir hazırlık dönemi ge-
çiren yarışma takımızı Ankara’da 
yapılan yarışmalar sırasında TBB 
tarafından jüri üyeliğine seçilen 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Av. Muazzez Yıl-
maz ve Staj Eğitim Merkezi Yü-
rütme Kurulu Başkanı Av. N. Elif 
Görgülü, Yürütme Kurulu Üye-
leri Av. Gülderen Zerrin Kavak 

Yıldırım, Av. Dr. Ahmet Ayar, 
Av. N.Çağdaş Aru yalnız bırak-
mamıştı. 

54 Baronun stajyerlerinin yarış-
tığı Bölge Elemelerinde birinci 
olan İstanbul, Afyonkarahisar, 
Kahramanmaraş, Eskişehir, Ço-
rum, Ordu, Malatya ve Diyarba-
kır Barolarının stajyerleri, 05 - 06 
Ekim 2019 tarihlerinde Anka-
ra’da yapılacak final karşılaşmala-
rında yarışacaklar.
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Yargının Araçsallaştırılması

İstanbul Barosu’nun düzenlediği, 
‘Yargının Araçsallaştırılması’ ko-
nulu panel 15 Haziran 2019 Cu-
martesi günü Ses Tiyatrosu’nda 
yapıldı.

Panelde, Fetullahçı Yargı Döne-
mi, İfade Özgürlüğü Davaları, 
YSK’nın 6 Mayıs Kararı, Gezi 
Davası konuları ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını ya-
pan İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu özetle şun-
ları söyledi:” Bugün dört başlık 
altında irdeleyeceğimiz şeylerin 
çok özel bir önemi olduğuna ina-
nıyoruz. Türkiye’de yargı sadece 
yargıdan ibaret değildir ve siyasal 
stratejilerin parçası olmaya dö-
nüştü. Çok uzun bir süredir bu-
nun etkilerini çok net bir biçimde 
görebiliyoruz. Fetullahçı dönem, 
gerçekten de sahte delillerle, di-
jital delillerle ortaya konulan bu 
dava aslında sonuçları itibariyle 
Türkiye’de çok önemli değişik-
liklere neden oldu. Hemen ar-
kasından 2010’daki referandum, 
HSK’nın yeniden oluşturulması 
ve Anayasa Mahkemesindeki de-

ğişiklikler asıl bu Anayasa deği-
şikliğinin özünü oluşturuyordu. 
Eğer 2010 referandumu kabulle 
geçmeseydi yargı Fetullahın eline 
geçmeyecekti, Türk Silahlı Kuv-
vetleri bu konumda olmayacaktı, 
Türkiye’nin Ortadoğu siyasetleri 
bu şekilde ortaya çıkmayacaktı ve 
Türkiye bir darbe girişimine ma-
ruz kalmayacaktı.

Ergenekon, Balyoz, Oda Tv, Ca-
susluk Davası süreçleri, Türki-
ye’de siyasal iktidarın bir siyaset 
projesini ortaya koyamamış ol-
ması nedeniyle gayri ahlaki, gayri 
insani, gayri kanuni bir şekilde 
bu davaları ortaya çıkarmak su-
retiyle Türkiye’deki toplumu dö-
nüştürme çabalarının bir özeti-
dir. Cumhuriyet ve Sözcü gaze-
telerine açılan davalarda olduğu 
gibi bu durumun ortaya çıkardığı 
siyasal sonuçlar olmuştur. Açılan 
bu davalardan sonra ifade öz-
gürlüğümüzün hangi noktalara 
geldiğini düşünürseniz bu dava-
larla neyin anlatılmaya çalışıldı-
ğını görebilirsiniz. Bu davalardan 
sonra medyanın nasıl değiştiğini 
de düşünürseniz, yargının sadece 
tek başına yargıdan ibaret olma-
dığını da ortaya koyabilirsiniz.

Türkiye’de bu davalarla oluşturu-
lan hukuksuzluklar yargı eliyle 
de meşrulaştırılıyor. Bir taraftan 
2010 Referandumuyla geldiğimiz 
nokta, bir taraftan Cumhuriyet 
ve Sözcü davalarıyla ifade özgür-
lüğü noktasında geldiğimiz tablo, 
hemen arkasından da YSK’nın 
6 Mayıs kararının bizi getirdiği 
başka bir nokta. 6 tane Yargıtay, 5 
tane Danıştay üyesinin bulundu-
ğu YSK’da, 11 yargıcın verdiği ka-
rarın yargı eliyle hukuksuzluğun 
nasıl da meşrulaştırıldığı şimdi 
bir de demokrasiye yönelik bir 
tehdidin ortaya konulduğu ger-
çeği ile karşı karşıyayız. Bu süreci 

doğru tanımlamalıyız. Hukuksal 
ve siyasal açıdan yaşayacağımız 
süreci görmemiz gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmasından sonra pa-
nel oturumlarına geçildi. Fethul-
lahçı Yargı Döneminin ele alına-
cağı oturumu İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Nazan 
Moroğlu yönetti. 

Gazeteci Barış Terkoğlu: “Ben 
ne yaşadıysam, aynı şeyler yaşa-
nıyor. Benzer sürecin Cumhuri-
yet ve Sözcü gazetelerine yönelik 
davalarda da yaşanıyor. FETÖ 
Davalarının özelliği, suç olmayan 
kavramlar suçmuş gibi gösterili-
yor ve suçlu üretilmeye çalışılı-
yordu. Oda TV davası boyunca 
kitap, makale, yazı, röportaj tar-
tıştık. FETÖ dönemi sahte delil 
dönemiydi. FETÖ ’den sonra, 
FETÖ ‘yü yıkanlar onun üret-
miş olduğu bazı şeyleri de bizden 
sonraki davalara da taşıdılar”.

Av. Celal Ülgen: “Oda TV dava-
sı, aslında bu kumpas davalarının 
hemen hemen son halkasıdır. 
İlk kumpas davası Ergenekon 
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Davasıdır. Ergenekon Davası bu 
kumpası yapan ekibin acemilik 
davasıdır. Balyoz ‘da çıraklığı ya-
şayacaklar ama Oda TV Davasın-
da da ustalıklarını gösterecekler. 
Fetullahçı yargının temel gereksi-
nimlerinden biri kanıt bulmaydı. 
Kanıt bulmada zorlandıkları için-
de dijital delilleri üreterek kanıt 
yaratmak istediler. Ergenekon’da 
deliller vasıtasıyla mahkûmiye-
te doğru gitmek amaçlanmıştı. 
Balyoz ’da ise artık delilleri bizzat 
kendileri üretiyorlardı. Bugüne 
koşutluk kurmak gerekirse, bu-
günkü yargının delil bulma diye 
bir sorunu yok. İtham et çünkü 
delil olmasına gerek yok, ithamı-
nı yargıçlar kabul edecekler diye 
bir kural var. Bu itham gereği 
Cumhuriyet Gazetesi yargılaması 
sonuçlandı. İtham gereği Sözcü 
yargılaması ise devam ediyor”. 

Av. Salim Şen: “FETÖ yargıla-
maları dönemi Türkiye’nin belki 
de yüzyıllık Cumhuriyet tarihi-
nin en karanlık dönemlerinden 
birisidir. Mevcut devlet yapısını 
değiştirip dönüştürerek emper-
yalist güçlerin, global dünyanın, 
global emperyalist çıkarların, 
içerideki bir takım odakların da 
kendilerine mesnet alarak on-
ları kullanarak devlet içinde ör-
gütlendirdikleri bu yapılar eliyle 
mevcut sistemi dönüştürmekti.” 

YSK’nın 6 Mayıs Kararı oturu-
munu İstanbul Barosu Yönetim 

Kurulu üyesi Av. Mehmet Emre 
Elçi yönetti. 

YSK’nın 6 Mayıs ve 22 Mayıs ka-
rarlarını değerlendiren Av. Na-
zan Moroğlu, Seçim Yasasının 
süreler ve itirazlar konusunda 
sıkı kurallar getirdiğini belirte-
rek, sandık kurullarının teşkili-
ne ilişkin yapılan itiraz süresinin 
31 Mart 2019 seçimleri takvimi 
gereğince 2 Mart’ta kesinleştiği-
ni hatırlatarak iktidar partisince 
seçim sonucunu etkileyen so-
mut delil ve belge sunulmaksızın 
YSK’ya yapılan başvuruda adeta 
YSK’nın belge, kanıt bulmakla 
görevlendirildiğine dikkat çekti. 

Moroğlu, Üye Cengiz Topaktaş’ın 
karşı oy açıklamasına da değinen 
Moroğlu, İstanbul BB Başkanlığı 
seçiminin iptali ve yenilenmesine 
ilişkin 7/4 oy çokluğuyla verilen 
“6 Mayıs tarihli kısa kararda yer 
almayan, yapılan müzakereler sı-
rasında da bir iptal sebebi olarak 
görülmeyen hususların YSK’nın 
22 Mayıs tarihli gerekçeli kara-
rında iptal sebebi olarak göste-
rilmiş olmasının çok yönlü bir 
hukuk ihlalidir olduğunu vur-
guladı. Nazan Moroğlu, “sandık 
kurulunun oluşumunda bir hata 
varsa bunun sorumluluğu seçme-
ne yüklenemez, bu nedenle iptal 
kararına ve yargının araçsallaş-
tırılmasına itirazımız var” dedi. 
Moroğlu, İstanbul Barosu olarak 
demokrasi ve hukukun üstünlü-
ğü mücadelelerini sürdürdükle-
rini bildirdi. 

Doç. Dr. Didem Yılmaz: “Araç-
sallaştırma basit ve genel bir 
şekilde, objektif hukuk norm-
larının özü bozularak, onları 
sübjektif bir amaca ulaşmak için 
kullanmak olarak tanımlanabi-

lir. YSK’nın 31 Mart 2019 günü 
İstanbul’da yapılan mahalli ida-
reler seçimi sonrasında yapılan 
itirazlara ilişkin verdiği kararlar, 
yargının ve hukukun kolaylıkla 
araçsallaştırılabildiğini gösteren 
bir örnek olarak değerlendirile-
bilir. 6 Mayıs kararı öncesinde 
kanuni şartlara uymayan olağan 
itiraz dilekçeleriyle geçersiz oy-
ların sayılması ve kanuni sürelere 
uymayan olağanüstü itiraz dilek-
çeleriyle Büyükçekmece ilçesinde 
büyükşehir ve ilçe belediye baş-
kanlıkları ile ilçe belediye meclisi 
seçimlerinin ve İstanbul il gene-
linde sadece büyükşehir beledi-
ye başkanlığı seçiminin iptali ve 
yenilenmesi talepleri bu dönem-
de hukukun araçsallaştırılması-
na verilebilecek örneklerdir. Bu 
talepler doğrultusunda İstanbul 
ilindeki tüm geçersiz oylar ile 
bazı sandıklarda da tüm oylar 
yeniden sayılmıştır. Sandık tuta-
naklarında herhangi bir muhale-
fet şerhi bulunmamasına rağmen 
yapılan bu sayımlar, hem kanun 
hükümlerine hem de YSK’nın 58 
yıllık istikrarlı kararlarına aykırı-
lık oluşturmaktadır.

İfade Özgürlüğü Davaları oturu-
munu İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Mehmet Emre 
Elçi yönetti. 

Av. Tora Pekin: “Yargılama yö-
nünden özetlersek, Cumhuriyet 
mensupları şiddet övgüsü içeren 
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tek bir sözcükleri olmadığı halde 
üç ayrı terör örgütüne yardımla 
suçlandılar ve mahkûm oldular. 
Siyasi açıdan, Cumhuriyet soruş-
turması siyasal iktidarın medyada 
kendisini eleştiren tek bir satır 
görmek istemediği için başlatıldı 
ve mahkûmiyetle sonuçlandırıldı. 
Salt ifade özgürlüğü çerçevesin-
de bir özet yaparsak Cumhuriyet 
Davası Türkiye’de ifade özgürlüğü 
diye bir şey olmadığının sayısız 
örneğinden sadece biridir. Ama 
en önemlilerinden biridir diyebi-
liriz.” 

Sözcü Gazetesi avukatlarından 
Ceren Yakışır: “Sözcü Gazetesi 
ve Cumhuriyet Gazetesi gibi dos-
yalarda özgür medyayı susturmak 
için geliştirilmiş davalar oldu-
ğunu görüyoruz. FETÖ çamuru 
Sözcü’ye ilk olarak 2010 yılında 
atıldı. Sözcü, havuz medyası ta-
rafından hedef gösterildi. Sözcü 
gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın 
fotoğraflarını fotomontajla Fetul-
lah Gülen’e benzetilerek algı oluş-
turulmaya çalışıldı. 15 Temmuz 
2016’da saat 16.25’te Sözcü’nün 
internet sitesinde Cumhurbaşka-
nının nerede tatil yaptığına dair 
Gökmen Ulu’nun haberi girdi. 
Aynı gün darbe girişimi olun-
ca, iktidara yakın medya grubu 
darbecilere Cumhurbaşkanının 
yerini Sözcü bildirdi, ‘Burak Ak-
bay derhal tutuklansın’ diye haber 
yaptı. Ertesi gün savcılık soruş-
turma başlattı. Ergenekon Balyoz 
dönemlerinde, genel yayın politi-
kası ile yargıya, devlete nasıl bir 

sızma içinde olduklarını açığa 
çıkaran bir gazete şu an maalesef 
böyle bir suçlamayla karşı karşı-
ya”. 

Gezi Davası oturumunu İstanbul 
Barosu Baro Meclisi Divan Baş-
kanı Av. Füsun Dikmenli yönet-
ti.

Av. Fikret İlkiz: “İfade Özgür-
lüğü sonuçta toplanma özgür-
lüğü ve örgütlenme özgürlüğü 
ile yakın ilişkisi olan tüm hak ve 
özgürlüklerin omurgası olan bir 
haktır. Genel bir haktır. Toplan-
ma özgürlüğü ise ifade özgürlü-
ğü kapsamında bir düşüncenin 
toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi 
herhangi bir biçimde toplu şe-
kilde dile getirilmesidir. Ve bu 
da ifade özgürlüğünün koruması 
altındadır. Örgütlenme özgürlü-
ğüne herkes sahiptir. Ortak bir 
amacı gerçekleştirmeleri için bir 
araya gelmeleri ve örgüt çatısı al-
tında ortak faaliyet yürütmeleri 
güvence altına alır. Bu da ifade 
özgürlüğünün koruması altında-
dır. Ama yargı reformu stratejisi-
ne baktığınız zaman strateji size, 
belgede ele alınan konuların iki 
temel yönü bulunmaktadır. Bun-
lardan biri mevzuat altyapısına 
diğeri uygulamaya ilişkindir. Uy-
gulamada insan hakları duyarlı-
lığının arttırılmasına ilişkin ça-
lışmalar yapılması planlanmıştır. 

Bu çalışmalar özellikle ifade ve 
basın özgürlüğü, toplantı ve gös-
teri yürüyüşü hakkı ve tutuklama 
tedbirine ölçülü başvurulmasına 
yönelik olacaktır.” 

Av. Can Atalay: “Siyasi iktidar bu 
iddianame ile milyonlarca insana 
şunu söylemektedir. Gezi parkın-
daki gibi siz bir ağaca hiç kimse-
ye ait olmayan yani hepimize ait 
olan bir şeye sahip çıksanız bile 
ilk an itibariyle tırnak içerisinde 
politik sloganlarınız olmasa bile 
ben bunu eninde sonunda silah-
lı terör örgütlerine eylem adına 
açmak olarak kodlarım, tanım-
larım ve bunun hesabını teker 
teker sorarım demektedir. En 
basit anayasal demokratik hakkı-
nı sokakta kullanan milyonlarca 
insanın suçla ilişkilendirilmesine 
ilişkin bir husus tartışılıyor.” 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezince düzenlenen ‘Hukukçular 
İçin Stratejik Müzakere Teknik-
leri’ konulu eğitim semineri, 22 
Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 
17.30’da Baromuz Merkez Bina 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Eğitim Seminerinin dördüncü-
sünün açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, avukatlık mesleği için 
çok önemli bir konuyu, belki de 
ülkemizde bu işin en önemli otori-
telerinin birinden dinleme fırsatını 
bulduklarını söyledi.

Stratejik müzakerenin ülkemiz-
de çok az bilinen konulardan biri 
olduğunu belirten Durakoğlu,  
avukatlığın bir müzakere süreci 
geçirdiğini yaşayarak gördüğünü, 
o nedenle müzakere tekniklerini 
bilmenin ne kadar önemli olduğu-
nu anladığını bildirdi. Durakoğlu 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bir an 
önce sonuç almak büsbütün uzakla-
şılacak bir konu değildir elbet ama 
müzakerenin nasıl götürüleceği ve 
bu süreçte ‘hangi silahların’, ne ölçü-
de, nerede kullanılacağını kestirmek 
önemlidir. Yapılanın bir müzakere 
olduğunun farkında olarak vücut 
dilinin kullanılmasından tutun da 
söylenebileceklerin ne zaman ve 
nereye kadar olacağını program-
lamanın sürecin iyi değerlendiril-
mesinde büyük önem taşıdığını 
söyleyebilirim”.

SEM Yürütme Kurulu Başka-
nı Av. Elif Görgülü, Staj Eğitim 
Merkezi olarak ilk kez bu yıl staj 
eğitim programının dışında eğitim 
seminerleri düzenlemeye karar 
verdiklerini, bugün dördüncüsü 
gerçekleştirilen bu seminerde, 
stratejik müzakere teknikleri gibi 
çok önemli bir konunun Prof. Dr. 
Ahmet Kasım Han tarafından ele 
alınacağını bildirdi.  

Seminer oturumunu SEM Yürüt-
me Kurulu Üyesi, Kadir Has Üni-
versitesi Öğrenim Üyesi Av. Dr. 
Ahmet Ayar yönetti.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım 
Han, sözlerinin başında dünya-
da müzakere edilemeyecek hiçbir 
konunun bulunmadığını söyledi. 
Hem iş yaşamında hem de özel 

Hukukçular İçin Stratejik 
Müzakere Teknikleri

yaşamda müzakerenin kaçınılmaz 
olduğunu belirten Han, müzakere 
becerilerinin etkinliğinin tüm ya-
şam kalitesini etkilediğini bildirdi. 

Hayatın her alanında dinamik bir 
müzakereyi yürütmenin ve bu yol-
la daha da başarılı olmanın müm-
kün olduğunu vurgulayan Ahmet 
Kasım Han, müzakere tekniklerini 
iyi uygulayarak çatışmaların önle-
nebildiğini, kontrol dışı gelişen her 
türlü gizli gündemin tespit edilerek 
buna karşı konulabildiğini anlattı. 

Taraflar çekindikleri takdirde 
müzakere sürecinin olmayacağı-
nı, oysa müzakere etmekle hiçbir 
şeyin kaybolmayacağını belirten 
Han, müzakere sürecinin çatışmayı 
gerektireceği için tarafların buna 
pek sıcak bakmadıklarını söyledi. 

Avukatın müvekkille ve karşı ta-
rafla müzakere sürecini anlatan 
Ahmet Kasım Han, konuşmasının 
son bölümünde müzakerelerde ça-
tışmanın aşamaları hakkında bilgi 
verdi. 

Oturum sonunda İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu 
tarafından Prof. Dr. Ahmet Kasım 
Han’a Teşekkür Belgesi sunuldu. 
Katılımcılara da birer KATLIM 
BELGESİ verildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi tarafından düzenlenen taz-
minat hukukuna ilişkin seminer, 
26 Haziran 2019 Çarşamba günü 
saat 17.30’da baromuz merkez bina 
konferans salonunda yapıldı. 

Seminerin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Staj Eğitim Merkezi-
nin, eğitimin yanı sıra bu tür semi-
nerler ve söyleşiler düzenleyerek, 
bir taraftan hem staj yapan genç 
meslektaşlarımızı bilgilendirmek, 
hem de avukatlarımızın karşılaştığı 
sorunları güncellemek bakımın-
dan yararlı bulduğunu söyledi.

Toplantılara katılanlar açısından 
bakıldığında, bugün tazminat hu-
kuku denilince bu alanda Yargı-
tay’da ilk akla gelen isimlerden bi-
rinin Çelik Ahmet Çelik olduğunu 
belirten Durakoğlu şöyle dedi: “Bu 
avukat olarak övünç duymamızın 
ötesinde, Yargıtay’da içtihat değiş-
tirme ihtiyacı olduğunda mutlaka 
kendisine başvurulan kişi haline 
gelmesinden mutluluk duyuyoruz. 
Bugün böylesine önemli bir değeri 
konuk ediyoruz.”

Sigorta hukuku alanında da uzman 
bir hakemle birlikte olunduğunu 
belirten Durakoğlu, “Avukatlığı 
bir el verme sanatı olarak nitele-
yip, kendisi için biriktirdiği değerleri 
kıskançlıkla kendisine saklama ye-
rine meslektaşlarına özenle anlatan 
İsmet Demirağ’la birlikteyiz. Bir 
başka değer, sayın yargıcımızı da 

burada ağırlamaktan son derece 
mutluyuz” dedi. 

Staj Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgü-
lü de, bugün altıncısını düzenle-
nen eğitim seminerlerinin,  genç 
meslektaşlarımızın çağdaş, tutarlı 
ve donanımlı birer hukukçu ola-
rak yetişmelerini amaçladığını, 
değişen ve gelişen dünyamızda 
genç meslektaşlarımızı geleceğe 
hazırlayıp onların mesleki kariyer 
planlaması yapmalarına yardımcı 
olmayı ve nitelikli birer hukukçu 
olarak yetişmelerini hedefledikle-
rini bildirdi. 

Açılış konuşmalarından sonra se-
miner oturumuna geçildi. Oturu-
mu SEM Yürütme Kurulu Üyesi 
Av. Gülderen Zerrin Kavak Yıl-
dırım yönetti.

İlk sözü tazminat hukuku uzmanı 
Çelik Ahmet Çelik aldı. “Öyle bir 
dönemden geçiyoruz ki hukuku 
ayağa kaldırmamız ve ülkemizin 
adalet sistemine sahip çıkmamız 
gerekiyor” sözleriyle konuşmasına 
başlayan Çelik,  “Yargımız çok zor 
durumda. 4 bin 700 hâkim mes-

lekten çıkarıldı. Herkesin inancına 
saygılıyım ama inancı hukukun ka-
pısından içeri sokmayalım. Bakın 
ne hallere geldik. Hukuku işler hale 
getirmemiz lazım” dedi. 

Çelik, kendisinin pozitif hukuktan 
yola çıkıp ‘olması gerekeni’ anlat-
maya çalıştığını, bu mücadelenin 
içersinde de birçok görüşünün 
yargı çevrelerinde, akademik çev-
relerde benimsenmiş olmasından 
dolayı kıvanç duyduğunu söyledi.

Tazminat hukukunda bir takım 
zorluklar bulunduğunu, bun-
ların en başında belirsiz alacak 
davasının bir türlü kavranmamış 
olmasının sıkıntısını çektiğini 
belirten Çelik şöyle devam etti: 
“Bunun Türkiye’ye getirilmesinde 
benim katkım oldu. 2002’den beri 
belirsiz alacak davasını anlatmaya 
çalıştım. Usul hukukçularının dire-
nişiyle karşılaştım. Sonunda dava 
6100 sayılı yasaya konuldu. Belirsiz 
alacak davası özellikle haksız ölüm 
sonucu destekten yoksun kalan veya 
bedensel zarara uğrayan kişilerin 
açacakları davalarda büyük kolay-
lıklar sağlayacak” dedi.

Belirsiz alacak davasına ilişkin 107. 
Maddenin ikinci fıkrasına göre 
dava değerinin artırılabildiğinin 
altını çizen Çelik Ahmet Çelik, 
şunları söyledi: “Kanun, bir defa 
artırılabilir demiyor. O halde birkaç 
kez artırılmasında yasal bir engel 
yok. Usul hukukçuları hala dava 
değerinin artırılmasını ıslah ola-
rak niteliyorlar. Dava değeri ıslah 
değildir, kanun yolları tükeninceye 
kadar defalarca artırılabilir. Çünkü 
belirsiz alacak davasının batıdaki 
anlamı ve önemi başlangıçta belli 
olmayan tazminat ve alacak mikta-
rının yargılama sonrasında tama-
mıyla tespit olunup hüküm altına 
alınmasıdır”. 

Tazminat Hukukuna İlişkin 
Değerlendirmeler
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Çelik Ahmet Çelik, konuşmasının 
kalan bölümünde, belirsiz alacak 
davası açılmasının koşulları, alaca-
ğın miktarı ya da değerinin tespiti 
ve bu konuda açılan davalarla ilgili 
mahkeme kararları üzerinde dur-
du. Çelik ayrıca, manevi tazminat 
ve trafik yasasından kaynaklanan 
davalarla ilgili mahkeme kararları-
nı da kapsayan bilgiler verdi.

Çelik Ahmet Çelik’in kendisine 
yöneltilen soruları yanıtlaması ve 
sunumunun tamamlanmasından 
sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, Çelik’e teşek-
kür ederek bir plaket sundu. 

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mah-
kemesi Hâkimi Umur Karakaya, 
trafik kazalarından doğan zarar-
lar, bunların tazmini ve destekten 
yoksun kalma konuları üzerinde 
durdu. 

Trafik kazalarında bedensel za-
rarlar ve destekten yoksun kalma 
zararları bulunduğunu belirten 
ve bu zararlar çerçevesinde teda-
vi giderleri konusuna ağırlık veren 
Karakaya, tedavi giderlerinin iki 
kola ayrıldığını, birincisinin sağlık 
giderleri, ikincisinin ise iyileşme 
giderleri olduğunu bildirdi. 

Sağlık giderlerini kazadan hemen 
sonra hastanede yapılan belgelen-
dirilmiş muayene ve ilaç giderleri 
olarak niteleyen Karakaya, kişi 
sigortalı olsun olmasın bunlar-
dan SGK’nın sorumlu olduğunu 
belirtti. İyileşme giderlerinin ise 
taburcu olduktan sonra iyileşmek 
için yapılan ilaç, bakım ve teda-
vi giderleri olduğunu kaydeden 
Umur Karakaya, bu harcamaların 
belgeye bağlanmasına ihtiyaç bu-
lunmadığını, bu masrafların tes-
pit edilememesi halinde hâkimin 

takdir hakkını kullanarak rakamın 
belirlendiğini söyledi. 

Karakaya, konuşmasının son bölü-
münde, güç kaybı tazminatı, geçi-
ci ve sürekli iş görmezlik konuları 
üzerinde durdu. 

Sigorta Tahkim Komisyonu Ha-
kemi İsmet Demirağ, Sigorta 
Tahkim Komisyonunun, Ombu-
dsmanlık kurumu örnek alınarak 
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 
30. Maddesine göre Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak 
kurulduğunu bildirdi. 

 Komisyonun sigorta çatısı altında 
düzenlenmesini tarafsızlık ve ba-
ğımsızlık açısından eleştirdiğini 
belirten Demirağ, yine komis-
yon içersinde verdiğimiz kararlar 
tartışılırken, ilam ve icraya konu 
olurken bu müessesenin içinde hu-
kukçu olmayanların görev alması-
nı da şiddetle eleştirenler arasında 
bulunduğunu söyledi.

Tahkimde dava açarken pek çok 
usul sorunuyla karşılaşıldığını, 
oysa internetten dava açmanın çok 
kolay olduğunu hatırlatan İsmet 

Demirağ, “Dava açıldıktan sonra 
dilekçe,  hukukçu kökenli raportör-
ler tarafından incelenip hakemlere 
geliyor ve karar süreci dört ayı geç-
miyor. Oysa mahkemelerde bir yıl 
sonrasına gün verilebiliyor” dedi. 

İyi bir sigorta hukukçusunun Türk 
Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanu-
nu, Yargıtay 17. Dairenin kararları-
nı, Kara Yolları Trafik Kanununu, 
Türk Borçlar Kanununu iyi bilmek 
zorunda bulunduğunu vurgulayan 
Demirağ, dava dilekçelerinde yapı-
lan usul hataları üzerinde durdu ve 
konuya ilişkin Yargıtay ve mahke-
me kararlarından örnekler sundu. 

Sunumlardan sonra soru/cevap 
bölümüne geçildi. Seminerin so-
nunda oturum yöneticisi ve ko-
nuşmacılara birer plaket sunuldu. 
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İstanbul Barosu İş ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Komisyonu ve 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hu-
kuku Ana Bilim Dalı’nca düzenle-
nen ve geleneksel hale gelen ‘İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Sempoz-
yumu’ 14 – 15 Haziran 2019 Cuma 
ve Cumartesi günleri Galatasaray 
Üniversitesi Aydın Doğan Konfe-
rans Salonunda gerçekleşti.  

Sempozyumun açılışında konu-
şan İstanbul Barosu İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Hasan Erdem, gele-
neksel hale gelen sempozyumun 
24.sünü gerçekleştirmekten mut-
luluk duyduklarını söyledi. Erdem, 
zaman zaman ele alınan konularda 
farklılaşmalar bulunsa da ortak bir 
paydanın bulunduğunu, bunun da 
hukuk ve adaleti yüceltmek ve hu-
kukun üstünlüğünü olabildiğince 
ileri taşımak ve hukukun işlerliğini 
mümkün olduğunca sağlamaya ça-
lışmak olduğunu bildirdi. 

Hasan Erdem özetle şunları söyle-
di: “Sadece ülkemizde değil, dünya 
çapında çok sıkıntılı günlerden geçi-
yoruz. Bunun yanı sıra teknolojide 
çok hızlı ilerlemeler de var. Gittikçe 
değişen bir dünyayla karşı karşıya-
yız ve değişim çok hızlı gerçekleşi-
yor. Dünya önümüzdeki 20 yılda 

da çok hızlı değişecek. Bu değişim 
aynı zamanda iş ilişkilerine, ya-
şam tarzına, hayata bakış açımıza 
yansıyacak. Bütün bu gelişmeler 
hızla gerçekleşse bile kaybetmeme-
miz gereken değerlerimiz var. Etik, 
ahlak, hukukun üstünlüğü gibi… 
Bunlar için de mücadele etmemiz 
gerekiyor”. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Ana Bilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Murat Engin, açılış 
konuşmasında özetle şöyle dedi: 
“Hızla geliştiği görülen teknolojileri 
anlamaya çalışıyoruz. İş ilişkisinde 
yeni istihdam biçimleri, kişisel ve-
rilerin korunması, üretim biçimle-
rinin değişmesi, eğitim ihtiyaçları, 
bazı mesleklerin kaybolması ve yeni 
mesleklerin ortaya çıkması konu-
şulurken, diğer yanda memlekette 

çoban bulunamıyor. Aylık 5 bin lira 
ücretle Afganistan’dan ithal ediliyor. 

Eğitim sorunlarımız diz boyu. Doğ-
rusu gırtlağa kadar dayanmış du-
rumda. Eğitim son derece yetersiz 
ve kötü bir durumda. Bu sorunları 
nasıl aşacağız. Bu ülkede adaletin 
ve özellikle eğitim sorunlarının da 
en temel çözümü olan sosyal adaleti 
yeniden hâkim kılarak bir düzlüğe 
çıkabiliriz. Yeniden etik değerlere 
bağlı, iyi yetişmiş, sosyal adaleti bi-
len bireyler yetiştirerek devlet örgü-
tünü yeniden kurarak düzenlemek 
zorundayız”

Açılış konuşmalarından sonra 
Sempozyum oturumlarına geçil-
di. İlk gün ilk oturumu Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet 
Çamur yönetti. 

Bu oturumda İstanbul Teknik 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Ulaş Baysal ‘Yeni 
çalışma ilişkileri karşısında iş ve 
sosyal güvenlik hukukunun nor-
matif yapısı’ konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

İstanbul Barosu Üyesi Av. Dr. Ba-
şak Ozan Özparlak, ‘Yapay Zeka ve 
iş ilişkilerine hukuki etkisi’ konulu 
bildiri sundu. 

İkinci oturumu Yargıtay 22. Hukuk 
Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş 
yönetti. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Sempozyumu
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Bu oturumda Bahçeşehir Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğ-
retim Üyesi Elif Küzeci, ‘Kişisel 
Verileri Koruma Kanununun 
varlık nedeni, temel yükümlülük 
ve sorumluluklar üzerinde dur-
du. 

Galatasaray Üniversitesi İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat 
Engin, iş ilişkisinde kişisel verile-
rin korunması konusunu ele ala-
rak irdeledi. 

İkinci gün ilk oturumunu Yar-
gıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı 
Mesut Balcı yönetti. 

Bu oturumda meslek hastalığının 
tespit süreci ve sorunları konusu 
ele alındı. İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim 
Dalı Üyesi Prof. Dr. Nevzat Al-
kan, meslek hastalığının tespiti 
sürecini tıbbi uygulamalar açı-
sından değerlendirdi. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayşe 
Ledün Akdeniz, meslek hastalığı-
nın tespiti sürecini hukuki düzen-
lemeler açısından ele aldı. 

Sempozyumun son oturumunu 
Yargıtay Birinci Başkan Vekili 
Mehmet Kürtül yönetti. 

Bu oturumda Hukuk Genel Kuru-
lu ve İçtihadı Birleştirme Kararları 
değerlendirildi. 

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra 
Baskan, bireysel ve toplu iş hu-
kuku açısından değerlendirme-
lerde bulundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi İş-
letme Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mahmut Kabakçı, ko-
nuyu sosyal güvenlik hukuku açı-
sından ele aldı.

Hukuk Genel Kurul Üyesi Bek-
taş Kar ise Sempozyumun son 
oturumunda ele alınan konulara 
ilişkin genel bir değerlendirmede 
bulundu. 

Sempozyum oturumlarında su-
numların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne 
geçildi. Oturum başkanları ve 
sunum yapan akademisyenlere 
İstanbul Barosu İş ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Komisyonunca 
birer plaket ve Teşekkür Belgesi 
verildi. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezinde düzenlenen söyleşi prog-
ramlarının ilki, ‘Avukat-Stajyer’ 
konusunda, 28 Haziran 2019 
Cuma günü saat 17.30’da baro-
muz merkez bina konferans salo-
nunda gerçekleşti. 

Açılışta konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğ-
lu, Staj Eğitim Merkezinin, sa-
dece stajyerlerin eğitimini yeterli 
görmeyip düzenlediği seminer ve 
söyleşi programlarıyla, Merkezin 
işlevini beklenen performansının 

üzerine taşımaya çalıştığını söy-
ledi.

Avukatlık mesleğinde usta/çı-
rak ilişkisini vurgulayacak çok 
önemli, çok özel, iki yetkin mes-
lektaşın söyleşisine tanık oluna-
cağını belirten Durakoğlu,  bu 
ustalarımızdan birinin Prof. Dr. 
Köksal Bayraktar olduğunu bil-
dirdi. Durakoğlu şöyle devam etti: 
“Bayraktar, sadece gençlerin, avu-
katların, savcıların, yargıçların ye-
tişmesine katkıda bulunan bir hoca 
olmanın ötesinde avukatlığının 33. 

Yılında da hala ders vermeye de-
vam etmektedir. Bayraktar, mesle-
ğin temel harcının eğitim ve kültür 
olduğuna inanarak dünyada ilk 
kez bir hukuk dergisinin yıllarca 
yayıncığını yapmıştır. Diğer ko-
nuşmacımız Av. Şeref Dede ise 
Köksal Bayraktar ekolünün bir 
temsilcisidir ve Dede, Bayrak-
tar’ın bürosunda staj yapmış, ça-
lışmış değerli bir hukuk adamıdır. 
Onları dinlemenin bir büyük ay-
rıcalık olduğunu düşünüyorum. O 
ayrıcalığa bugün siz de sahip ola-
caksınız”.

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Ku-
rulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
“Biz İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi Yürütme Kurulu olarak, 
normal eğitim çalışmalarımızın 

Avukat-Stajyer
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dışında seminerler ve söyleşi prog-
ramları düzenlemeyi kararlaştır-
dık. Bugün bu söyleşi programla-
rından ilkini gerçekleştiriyoruz” 
dedi. 

Söyleşinin konusunun usta/çı-
rak ilişkileri olarak belirlendiğini 
belirten Görgülü, bu etkinlikleri 
düzenlemenin amacının, hukuk-
çu genç meslektaşların çağdaş, 
tutarlı ve donanımlı birer hukuk-
çu olarak yetişmelerini sağlamak, 
gelişen ve değişen dünyamızda 
meslektaşları geleceğe hazırlayıp 
onların mesleki kariyer planla-
malarına yardımcı olabilmekten 
ibaret olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarından sonra 
söyleşi oturumuna geçildi. Otu-
rumu Staj Eğitim Merkezi Yürüt-
me Kurulu Üyesi Av. Nuri Çağdaş 
Aru yönetti. Aru ilk sözü Prof. Dr. 
Köksal Bayraktar’a verdi. 

Köksal Bayraktar, konuşmasının 
başında hukuk öğretimi hakkında 
bilgi verdi. 1981 yılında kendi adı-
na avukatlık bürosunu kurduğu-
nu, bu büronun zaman içersinde 
büyüdüğünü ve stajyer sayısının 
da arttığını belirten Bayraktar, 

stajyerlerle çok yakından ilgilen-
diğini, teori ve pratik olarak on-
ların iyi yetişmesi için çaba gös-
terdiğini anlattı. 

Avukatın duruşmaya hazırlan-
masının önemine dikkat çeken 
Bayraktar, avukat için her duruş-
manın bir sınav niteliğinde oldu-
ğunu, avukatın karşı taraf avuka-
tının neler öne sürebileceğini tah-
min ederek duruşmaya hazırlıklı 
gelmesi gerektiğini vurguladı. 

Genç meslektaşlarına öğütlerde 
de bulunan Bayraktar,  sadece 
hukuk kitapları değil, başka ki-
taplar da okumalarını, İngilizceyi 
Türkçe kadar iyi öğrenmelerini 
ve önemli duruşmaları mutlaka 
izleyip notlar almalarını önerdi. 
Köksal Bayraktar, hukuk fakülte-
si diploması alan gençlerin sadece 
avukat, savcı, yargıç değil 20 mes-
lekte daha yer alabileceklerini, bu 
nedenle önlerinde geniş bir fırsat 
yelpazesi bulunduğunu sözlerine 
ekledi. 

Programın ikinci konuğu Av. Şe-
ref Dede, staj dönemini Köksal 
Bayraktar Hukuk Bürosunda ge-
çirdiğini, daha sonra birlikte çalış-

ma olanağı bulduğunu belirterek 
bazı anılarını anımsattı. O zaman 
olduğu gibi staj konusunda hala 
sorunların bulunduğunu belirten 
Dede, sorunların başında stajyer 
sayısının hızla artmasının geldi-
ğini söyledi. 

Stajyerlerin nerede staj yaparlar-
sa oranın özeliklilerini kaptığını 
belirten Şeref Dede, kendisinin 
Bayraktar ekolünün bir devamı 
olduğunu, orada yaptığı stajda 
temel ilkeler edindiğini söyledi. 

Şeref Dede, mahkemede 700 yıl 
önce yazılmış bir Rubai okuması 
yüzünden yargılanmasını eğlen-
celi bir üslupla anlattı. İnsanoğ-
lunun en büyük yeteneğinin oku-
mak ve bilgiyi muhafaza etmek 
olduğunu belirten Dede, avukat-
ların okumayı ihmal etmeme-
lerinin yanı sıra iyi bir gözlemci 
olmak zorunda bulunduklarını 
anlattı. 

Söyleşinin sonunda soru/cevap 
bölümüne geçildi. 

Söyleşinin tamamlanması üzeri-
ne oturum yöneticisi ve konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
verildi. 
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İstanbul Barosu Kalite Koordi-
nasyon Kurulunca düzenlenen 
‘Avukatın Kalite Yolculuğu’ konu-
lu panel, 15 Mayıs 2019 Çarşam-
ba günü saat 16.30’da baromuz 
merkez bina konferans salonun-
da yapıldı.  

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Av. Nazan Moroğlu, kısa 
açılış konuşmasında, değişim ve 
iletişim konularının bir bütün 
içinde ele alınması gerektiğini 
söyledi. Değişim ve gelişim süre-
ci içinde insanların, kurumların 
ve mesleklerin kalite sistemi ile 
iç içe çalışması gerektiğini vur-
gulayan Moroğlu, kalitenin ni-
telikli kurumların ve insanların 
yetişmesini sağlayan önemli bir 
yolculuk olduğunu bildirdi. 

Kalite Koordinasyon Kurulu Baş-
kanı Av. Humral Tan da, Kalite 
yönetim sisteminin, bir değişim 
hareketi ve değişim yönetimi 
olduğunu söyledi. Herkesin bir 
konfor alanı bulunduğunu ve bu 
alanın dışına çıkmanın olduk-
ça zor olduğunu belirten Tan, 
“İlerlememizin önünde bir takım 
engeller varsa bu kişinin kendin-
den kaynaklanıyor demektir. Kişi 
aynı şeyleri her gün tekrar ediyor-

sa sorunlar da aynı yerde sayıyor 
demektir. Ne zaman alışkanlıkları-
mızı değiştirirsek, o zaman değişim 
gerçekleşir” dedi. 

Kalitenin değişim yolculuğundan 
biri olduğunun altını çizen Hum-
ral Tan,  kalite hangi kelimenin 
önüne konulursa ona olumlu bir 
katkı sağladığını, kaliteli bir iş ya 
da hizmet denildiğinde hizmet 
alan paydaşlar, bu hizmeti aldık-
tan sonra eğer memnuniyetleri 
söz konusu ise bu takdirde yapı-
lan hizmetin kaliteli olduğunun 
ortaya çıktığını bildirdi.  

Kalite yönetim istemlerinin sade-
ce bir araçtan ibaret olmadığını, 
kalite yönetim sistemlerinin aynı 
zamanda bir felsefe, bir bakış açısı, 
bir zihniyet olduğunu vurgulayan 
Tan, “Eğer kalite anlayışını benim-
seyecek olursak, her olaya bakışta 
kalite anlayışı içimizde olursa, o 
zaman farklı sonuçlar üretilebi-
leceğinden emin olabiliriz” dedi. 
Humral Tan konuşmasının son 
bölümünde hukukun ve avukat-
lık mesleğinin geleceği ve kalite 
sistemleri üzerinde durdu. 

Kalite Koordinasyon Kurulu Ka-
lite Danışmanı Mine Nazife Me-
mişler, Kurulun çalışmaları ve 
panelin hazırlıklarıyla ilgili bilgi-
lendirme yaptı. 

Açılış konuşmalarından sonra 
panel oturumuna geçildi. Paneli 
Av. İbrahim Öztürk yönetti. 

KALDER adına konuşan Seval 
Kızılcan, Kalite Derneği olarak, 
adliyelerin içinde bulunduğu 
durum, yargı bürokrasisi ve avu-
katların çaresizlikleri konusun-
da neler yapılabileceğine ilişkin 
katkı sağlamaya çalışacaklarını 
söyledi.

KALDER Ulusal Kalite Hareketi 
Yöneticisi Esra Karakaş, KAL-

Avukatın Kalite Yolculuğu
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DER’in ulusal kalite çalışmaları, 
Avrupa Kalite Yönetimi, kurum-
larda rekabet ortamını artırmaya 
yönelik çalışmalar, mükemmellik 
ödülleri hakkında bilgi verdi.  

Kaliteyi ‘bir ürünü ifade edilen 
ya da beklenen ihtiyacı karşıla-
ma kabiliyeti’ olarak tanımlayan 
KALDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Özdoğan, kalite tanımı-
nın evrimi, yönetim anlayışla-
rındaki değişim,  toplam kalite 
yönetimi hakkında bilgilendirme 
yaptı. Hukuk sistemlerinde top-
lam kalite yönetimi, üzerinde de 
duran Bozdoğan, toplumsal gü-
ven ve hukuka inancın kalitenin 
gelişmesi için önemli bir taban 
oluşturduğunu bildirdi. 

Bureau Veritas’dan Ayla Bilgin, 
kalite yönetim sistemlerinde sü-
reç, sürece yaklaşım, ilgili yöne-
tim sistemleri, örnek süreçler ve 
bilgilendirme süreci üzerinde 
durdu.

İstanbul Barosu Kalite Koordi-
nasyon Kurulu Kurucu Başkanı 
Av. M. Mehmet Aydın, kuruluş 
aşamasında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Baroda 15 
yıla yaklaşan kalite çalışmaların-
dan memnun olduğunu belirten 
Aydın, kalite çalışmalarını ça-
ğın gelişmelerine uygun olarak 
yoğunlaştırmak gerektiğini, bu 
alanda simge isin KALDER’le 
ortak çalışmaların planlanması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Kalite Koordinasyon Kurulu 
Genel Sekreteri Av. Nuri Kaya, 
avukatların büyük bir çoğunlu-
ğunun kalite sistemlerine ilgisiz 
kaldıklarından yakındı. Hukukta 
kalitenin tanımlanması gerekti-
ğini vurgulayan Kaya, kalitenin 
amacının müşteri memnuniyeti 
olduğunu, bu nedenle kalite sis-
temimizin buna odaklanmasının 
doğru olacağını bildirdi. Kaya, 
“Baromuzda kalite tohumu atıl-
mıştır. Bunu yeşertmek gerekiyor” 
dedi. 

Kalite Koordinasyon Kurulu 
Başkan Yardımcısı Av. Oktay 

Akmaner de kalite bilincinin 
geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Disiplinlerden uzak kalmamak, 
değişimi çok iyi algılamak gerek-
tiğini vurgulayan Akmaner, “Di-
ğer disiplinlerle iletişim kurulmalı 
ve hukukun içinde kalarak değişi-
me ayak uydurmalıyız” dedi. 

Kalite Koordinasyon Kurulunun 
kurucusu ve eski başkanlarından 
Av. Ömür Dedeoğlu da izleyici-
leri, kuruluş günlerinden bugüne 
yapılan çalışmalarla ilgili bir dizi 
görselle nostalji yolculuğuna çı-
kardı. 

Toplantı sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi verildi. 
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Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Suç ve Ceza Kulübünün 
düzenlediği ‘CMK Uygulamaları’ 
konulu toplantı 13 Mayıs 2019 
Pazartesi günü saat 17.00’da ba-
romuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşması-
nı Suç ve Ceza Kulübü Yönetim 

Kurulu Üyesi Seyran Gümüşoğlu 
yaptı. 

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe 
Nuhoğlu’nun moderatörlüğünde 
yapılan toplantıda İstanbul Ba-
rosu Başkanı Av. Mehmet Dura-
koğlu, Antalya Barosu Başkanı 
Av. Polat Balkan, Aydın Barosu 

Baroların CMK Uygulamaları

Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ba-
roların CMK Servislerinde yapı-
lan uygulamalar hakkında bilgi 
verdiler. 

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu da CMK 
uygulamalarındaki aksaklıklar 
üzerinde durarak uygulamaların 
ideal boyutu hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Toplantı, avukat ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşti. 

Konferans bitiminde Kulüp Baş-
kanı Onur Şimşek, Kulüp Başkan 
Yardımcısı Selman Bircan, Ku-
lüp Genel Sekreteri Sema Mutlu 
ve Kulüp Yönetim Kurulu Üye-
si Arda Barkın Bayoğlu, Tema 
Vakfı fidan bağış sertifikalarını 
konuşmacılara takdim ettiler. 
Ardından baro başkanları, Prof. 
Dr. Ayşe Nuhoğlu, avukatlar ve 
öğrenciler, 23 Haziran’a kadar 
devam edecek olan İstanbul Ba-
rosunun Demokrasi İçin Daya-
nışma Nöbetine katıldılar.   
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Elektrik Dağıtım Sektörünün Rekabet Hukuku ve 
Kişisel Verilerin Korunması Açısından Ele Alınması

-Karar İncelemeleri -

İstanbul Barosu Enerji Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
“Elektrik Dağıtım Sektörünün Re-
kabet Hukuku ve Kişisel Verilerin 
Korunması Açısından Ele Alın-
ması -Karar İncelemeleri-” ko-
nulu panel, 17 Mayıs 2019 Cuma 
günü baromuz merkez bina kon-
ferans salonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Enerji 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Aslı Aydınöz, panelde, Reka-
bet Kurulunun elektrik dağıtım 
ve görevli tedarik şirketlerine 
uyguladığı cezaların piyasalar-
daki etkisi; dağıtım şirketleri-
nin hâkim durumlarını kötüye 
kullanmaları ve sahip oldukları 
kişisel verileri kullanarak ihlale 
sebep olmalarının yanı sıra bu 
gerekçeyle verilen kararların el 
alınarak tartışılacağını belirtti.

Açılış konuşmasından sonra pa-
nele geçildi. Paneli, Av. Aslı Ay-
dınöz yönetti.

Panelin ilk konuşmacısı Av. Mert 
Karamustafaoğlu, elektrik da-
ğıtım şirketleri, görevli tedarik 
şirketleri, bağımsız tedarik şir-

ketleri, serbest tüketici, serbest 
olmayan tüketici kavramlarını 
açıklayarak rekabet kurulunun 
verdiği kararları değerlendirdi.

 

2016 ya kadar Rekabet Kuru-
mu’nun piyasaya çok müdahil 
olmadığını, kararlarını sadece 
görüş bildirme şeklinde verdik-
lerini belirten Karamustafaoğlu, 
bu kararlarda ise tüm piyasa ta-
nımlarını yaptıklarını, eylemleri 
yorumladıklarını, yazılı olmayan 
rekabet hukuku kurallarını bu 
kararla oluşturulmaya çalıştık-
larını anlattı. Karamustafaoğlu, 
Kurumun aslında bu kuralları 
daha önce oluşturması gerektiği-
ni belirtti

CK Enerji Yatım A.Ş Rekabet 
Uyum Müdürü Hakan Erek de 

konuşmasında, dağıtım şirketle-
rinin görevli tedarik şirketleri ile 
bilgi paylaşımında nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini anlattı.

Erek, özellikle Rekabet Kurulu 
tarafından verilen kararların ar-
dından elektrik dağıtım ve görev-
li tedarik şirketlerinin geleceğe 
yönelik çıkarması gereken dersler 
üzerinde durdu.

Panelin son konuşmacısı Av. 
Ecem Süsoy Uygun ise Rekabet 
Kurulunun kararlarını, 6698 sa-
yılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında değerlen-
dirdi ve Kurulun ihlal saydığı 
veri paylaşımlarını ve uluslara-
rası alanda ses getiren facebook 
kararını değerlendirdi

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne ge-
çildi. 

Panel sonunda konuşmacılara bi-
rer Teşekkür Belgesi sunuldu
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İstanbul Barosu Meslek Sorunları 
Kurulu’nun düzenlediği Avuka-
tın Hukuki ve Cezai Sorumlulu-
ğu paneli, 30.04.2019 Salı günü 
İstanbul Adliyesi konferans salo-
nunda yapıldı.

İstanbul Barosu avukatlarının 
katıldığı panel, İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça 
Özok Ener, İstanbul Barosu Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Sinan 
Naipoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Ah-
met Ayar, Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu üyesi Av. Filiz 
Saraç ve Av. Onur Şahinkaya’nın 
katılımı ile yapıldı.

Açılış konuşmalarını yapan İstan-
bul Barosu Meslek Sorunları Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Av. Bahar 
Ünlüer Öztürk ve İstanbul Baro-
su Yönetim Kurulu üyesi Av. Dr. 
Ayça Özok Ener’in yaptıkları et-
kinlikte; Av. Dr. Ayça Özok Ener 
Aksaray Barosu üyesi Av. İbra-
him Ergin’in silahlı saldırı sonu-
cu yaşamını yitirmesinden büyük 
üzüntü duyduklarını, avukatlık 
mesleğinin sorunlarının giderek 
karmaşıklaştığı ve ağırlaştığı bir 
dönemde avukatlara yönelik şid-
detin de arttığına dikkat çekerek, 
kaybettiğimiz meslektaşımızın 
boşanma davasında taraf vekili 
olması nedeniyle yaşamını yitir-
diğini ifade ederek, bugün duran 
nefesin yurttaşların hak arama 
özgürlüğünün nefesi olduğunu, 
bağımsız savunma mesleğinin 
onurlu temsilcileri avukatların 
mesleklerini ifa ederken yaşadık-
ları hak ihlallerinin kararlılıkla 
takipçisi olacaklarını belirttiler. 
Özok Ener, Avukatın Hukuki ve 
Cezai Sorumluluğu konulu pane-
lin düzenlenmesinde katkı sunan 
Meslek Sorunları Kurulu Başkanı 
şahsında tüm Kurul üyelerine ve 

konuşmacılara İstanbul Barosu 
adına teşekkürlerini sundu.

Müteveffa meslektaşımız Av. İb-
rahim Ergin’in anısına yapılan 
saygı duruşunun ardından otu-
rumlar açıldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu baş-
kanlığında yapılan İlk oturumda 
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ayar 
Avukatlık Kanunu, TBB Meslek 
Kuralları, Borçlar Kanununu ve 
genel hükümler çerçevesinde uy-
gulamadan örneklerle Avukatın 
Hukuki Sorumluluğu konusunda 
bilgilendirme yapmıştır.

İstanbul Barosu Meslek Sorun-
ları Kurulu Başkanı Av. Alev 
Akbay’ın başkanlığında yapılan 
ikinci oturumda ise Av. Onur Şa-

Avukatın Hukuki ve Cezai 
Sorumluluğu

hinkaya Avukatın Cezai Sorum-
luluğunu hem serbest hem de 
bağlı çalışan avukatlar yönünden 
Avukatlık Kanunu, TBB Meslek 
Kuralları, 765 Sayılı TCK ile 5237 
Sayılı TCK yönünden güncel Yar-
gıtay uygulaması çerçevesinde 
değerlendirmiştir.

Aynı oturumda TBB Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Filiz Saraç ise 
Avukatın Disiplin Sorumlulu-
ğunu; konunun tarihsel gelişimi, 
Avukatlık Kanunu ve TBB Mes-
lek Kuralları ile güncel uygulama 
örnekleri ışığında değerlendir-
miştir.

Meslektaşların sorularının ce-
vaplanmasının ardından panel 
bitiminde değerli katılımcı mes-
lektaşlarımıza teşekkür belgesi 
takdim edilmiştir.
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İstanbul Barosu İnsan Hakları 
Merkezince düzenlenen ‘Cinsel 
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Te-
melli Ayrımcılık Konulu Davalara 
Yönelik Eğitim Programı’  konulu 
seminer, 10-11 Mayıs Cuma ve 
Cumartesi günleri Baromuz Kül-
tür Merkezi Konferans Salonun-
da yapıldı. 

Açılışta konuşan İnsan Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcısı Av. 
Yasemin Öztürkcan, cinsel yöne-
lim ve cinsiyet kimliği temelli ay-
rımcılık içerikli davalarda, baro-
muza kayıtlı avukatların, başvuru 
tarihinden başlayarak alınması 
gereken tedbirler, hukuki yardım 
ve savunma teknikleri açısından 
bilgilendirilmeleri için hukuki 
yardım hizmetinin önem taşıdı-
ğını söyledi. 

Bu amaçla, İnsan Haklan Mer-
kezi olarak “Cinsel Yönelim ve 
Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrım-
cılık Konulu Davalara Yönelik” 
eğitim semineri düzenlenmesini 
kararlaştırdıklarını belirten Öz-
türkcan, seminer programının 
düzenlenmesinde Sosyal Politi-
kalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 
Yönelim Çalışmaları Derneğinin 
(SPoD) görüş ve katkılarının da 
alındığını bildirdi.

Öztürkcan, “Savunuculuk anla-
mında ayrımcılık neredeyse, mağ-
duriyeti ayırmadan orada bulun-
mak, eksiksiz olarak temin etmek, 
ihlali ortadan kaldırmak, İnsan 
Hakları Merkezi olarak temel he-
defimizdir” dedi. 

İstanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Burcu Aslan açılış 
konuşmasında, İnsan Hakları 
Merkezince LGBTİ üyeleri için 
düzenlenmiş ilk toplantıya katılı-
mın çok iyi olduğunu, bu açıdan 
İnsan Hakları Merkezi ve dernek 
yetkilileri ile eğitmenlere katılım 
ve emekleri için teşekkür etti. 

Baroların Avukatlık Kanunundan 
kaynaklanan hukukun üstünlü-
ğünü ve insan haklarını savunma 
görevinin bulunduğunu belirten 
Aslan, bu kapsamda hangi alanda 
olursa olsun hak ihlallerinin ol-
duğu alanlara eşit ve etkin müda-
hale etmek, aynı zamanda adalete 
erişimin sağlanması, hiçbir ay-
rımcılık yapmadan bu çalışmala-
rın yapılması İstanbul Barosunun 
görevi ve demokrasinin de gereği 
olduğunu bildirdi. 

Burcu Aslan, “6284 sayılı Aile-
nin Korunması ve Kadına Yöne-
lik Şiddetin Önlenmesi Kanunu 
kapsamında, kadın erkek eşitliği 
esas alınmıştır ama ancak tarafı 
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi 
kapsamında da toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin uygulanması çok açık 
bir şekilde düzenlenmiştir” dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra 
eğitim programına geçildi. 

İlk gün ilk oturumda, SPoD Sos-
yal hizmetler Uzmanı ve Trans 
Çalışmaları Sorumlusu Doğu-
kan Karahan, temel kavramlar 
hakkında bilgi verdi. 

Av. Rozerin Seda Kip&Av. Si-
nem Hun, cinsiyet geçiş süreci-

nin hukuki boyutu üzerinde dur-
dular.

Kaos GL Yönetim Kurulu Başka-
nı Av. Yasemin Öz, ‘Örgütlenme 
Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü 
kapsamında LGBTİ Davaları’ ko-
nulu bir sunum gerçekleştirdi. 

İlk günün son konuşmacıları Nur 
Banu Özkut& Bilge Akyıldız, 
‘Göç ve İltica Hukukunda Başvu-
ru ve LGBTİ Hakları’ konusunu 
ele aldılar. 

İkinci gün ilk oturumda SPoD 
Hukuk Danışmanı Av. Hatice 
Demir, ‘Özel Hayat ve Aile Ha-
yatının Korunması Kapsamında 
LGBTİ Davaları’ konulu bir bil-
diri sundu.  

Av. Türker Vatansever, İş haya-
tında karşılaşılan LGBTİ davaları 
üzerinde örneklemeli açıklama-
larda bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi İdil Işıl Gül, 
uluslararası hukuk ve AİHM ka-
raları ışığında cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliği temelli ayrımcı-
lıkla ilgili kararlar üzerinde dur-
du. 

Seminerin son konuşmacısı 
SPoD Hukuk Danışmanı Av. Ha-
tice Demir, vekil müvekkil yak-
laşımı, dilekçe yazım teknikleri 
ve dava örnekleri üzerinden atöl-
ye çalışması yaptı. 

Oturum sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi, seminer 
sonunda ise katılımcılara birer 
Katılım Belgesi verildi.  

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık 
Konulu Davalara Yönelik Eğitim Programı
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İstanbul Barosu Bilişim Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen 
‘Güncel Bilişim Suçları’ konulu 
interaktif toplantı, 08 Mayıs 2019 
Çarşamba günü saat 13.30’da ba-
romuz merkez bina konferans sa-
lonunda yapıldı.
Panelin açılışında konuşan İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Mehmet Emre Elçi, bilişimin 
çok önemli bir nimet olduğunu 
ancak bunun bir de güvenlik bo-
yutunun bulunduğunu söyledi. 
Veriler paylaşıldıkça sıkıntıların 
da yaşanabildiğini belirten Elçi, 
bunun sonucu bir takım suçlarla 
karşılaşılabildiğini kaydetti. Tek-

noloji geliştikçe suç tiplerinin de 
değiştiğini vurgulayan Emre Elçi, 
o nedenle bu toplantıların çok 
faydalı olduğunu düşündüğünü 
bildirdi. 

Bilişim Hukuku Komisyonu Baş-
kanı Av. Şebnem Ahi’nin açılış 
konuşmasından sonra toplantıya 
geçildi. Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Eylem Aksoy Retor-
naz, ‘Ceza Hukuku Perspektifin-
den Blok Zincir’ konusunu ele 
aldı.

Aydın Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mu-

Güncel Bilişim Suçları

rat Volkan Dülger, Kripto para 
suçları konulu bir sunum gerçek-
leştirdi.  
Kadir Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Fulya Eroğlu da ‘Kişisel Verilere 
Karşı İşlenen Suçlar’ı anlattı. 
Kısa bir aradan sonra toplantıya 
devam edildi. 
Bilişim Hukuku Komisyonu Üye-
si Av. Kemal Kumkumoğlu, ‘Fid-
ye Yazılımları İle İşlenen Suçlar’ 
üzerine bir sunum gerçekleştirdi. 
Bilişim Hukuku Komisyonu Üye-
si Av. M. Gökhan Ahi de yasak 
cihazlar ve yazılımlarla ilgili suç-
lar hakkında bilgi verdi. 
Toplantının son konuşmacısı Al-
tınbaş Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Doç. Dr. Hasan Sınar, ‘İn-
ternet Ortamında Nefret Suçla-
rı’ konusunu ele aldı. 
Sunumların ardından soru/cevap 
bölümüne geçildi. Toplantının 
sonunda konuşmacılara birer Te-
şekkür Belgesi verildi. 
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İstanbul Barosu Havacılık ve Uzay 
Hukuku Komisyonunca düzenle-
nen ‘Hava Yolu ile Kargo Taşıma-
cılığı’ konulu toplantı, 29 Mayıs 
2019 Çarşamba günü saat 13.30’da 
bromuz merkez bina konferans 
salonunda yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
Havacılık ve Uzay Hukuku Ko-
misyonu Başkanı Av. Nazlı Can, 
toplantı programı hakkında bilgi 
verdi. 

Tek oturum halinde düzenlenen 
toplantının ilk konuşmacısı Av. 
Nazmi Cumik uluslararası ha-
vayolu taşımalarında gecikme ve 
taşıyıcının sorumluluğu konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Havayolu taşımacılığını uluslar 
arası boyutta ele almak gerektiğini 
belirtene Cumik,  bu alanda ulus-
lararası kurallara tabi olduğumuz 
ve uymamız gereken konvansi-
yonlar bulunduğunu,  yük taşıma-
cılığı hukukunda özellikle Warşo-
va konvansiyonu ve devamındaki 
bazı protokollerin önem taşıdığını 
bildirdi.  Nazmi Cumik, havayo-
luyla yapılan taşımalarda gecikme 
nedir, hangi hallerde gecikme ge-
çerlidir konuları üzerinde durdu 
ve taşıyıcının sorumluluklarının 
neler olduğunu anlattı. 

Av. Hilal Gül Cavak, yurt içi 
kargo taşımacılığında da uygu-
lanacak mevzuata ilişkin düzen-
lemelerin Türk Sivil Havacılık 
Kanunu ile yapıldığını söyledi. 
Kanunda hasarlı kargoya ilişkin 
ayrıntılı düzenleme bulunmadı-
ğını belirten Cavak, Konvansi-
yon hükümlerine atıf yapıldığını, 
Konvansiyonlarda olmayan bazı 
istisnai düzenlemelerin, Türk Sivil 
Havacılık Kanununda ek madde-
lerin bulunduğunu bildirdi. Ca-
vak, sunumunda daha çok emsal 
kararlar üzerinde durdu ve çeşitli 
örnekler verdi. 

Hava Yolu ile Kargo Taşımacılığı

İnsansız hava araçlarının hukuki 
durumu, bizdeki ve dünyadaki 
örnekleri hakkında bilgi veren Av. 
Didem Tatlısöz Özger, bu araçla-
rın kargo taşımacılığında kullanı-
lacağı belirtildi ise de henüz Tür-
kiye’de bu araçlarla kargo taşıma-
cılığı yapılmadığını söyledi. Tek-
nolojinin hızla gelişmesiyle bera-
ber hava taşımacılığının da bun-
dan nasibini aldığını belirten 
Özger, İnsansız hava araçlarının 
başlangıçta askeri amaçla kulla-
nıldığını, ancak dünyada şimdi 
perakende taşımacılıkta da kulla-
nıldığını bildirdi. Özger, insansız 
hava aracının teknik özelliklerini 
ve nasıl yararlanıldığını dünyadan 
örnekler vererek anlattı. 

Av. Nazlı Can, Blokzincir tekno-
lojisinin yaygın olarak Bitcoin gibi 
sanal paraların altındaki teknoloji 
olarak bilindiğini,  ancak bu tek-
nolojinin sağladığı olanaklar ve 
çeşitlendirilebilir uygulamaları ile 
çok daha geniş bir yelpazeye sahip 
olduğunu bildirdi. Can, konuşma-
sında havayoluyla kargo taşımacı-
lığında blok zincir teknolojisinin 
nasıl kullanıldığını anlattı. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru cevap bölümüne geçil-
di. Toplantının sonunda Konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
sunuldu. 
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi ve Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi tarafından or-
taklaşa düzenlenen ‘Kripto Para 
Teknolojileri ve Hukuku’ Semi-
neri 20 Haziran 2019 Perşembe 
günü saat 17.30’da Kadir Has 
Üniversitesi Merkez Kampüsü 
Cibali’de gerçekleştirildi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğ-
rul Katoğlu, açılış konuşmasın-
da, İstanbul Barosu ile bilimsel 
bir ortaklık gerçekleştirmekten 
dolayı çok mutlu olduklarını, 
ilerleyen süreçte bu işbirliğini 
daha da artırmak niyetinde ol-
duklarını söyledikten sonra mo-
dern dünyada çok önemli bir 
yere sahip olan kripto para tek-
nolojileri ve hukuku konusunda 
tüm katılımcılara verimli bir top-
lantı olmasını diledi.

SEM Yürütme Kurulu Başkanı 
Av. Elif Görgülü ise, açılışta yap-
tığı konuşmada, Staj Eğitimi Mer-
kezince her ay eğitim seminerleri 
düzenledikleri ve bu seminerleri 
düzenlerken hem konu başlığı 
hem de konuşmacılar konusun-
da ince eleyip sık dokuduklarını 

ve meslektaşlarımıza fayda sağla-
mak istediklerini söyledi.

Oturumu, SEM Yürütme Kurulu 
Üyesi aynı zamanda Kadir Has 
Üniversitesi Öğretim Üyesi  Av. 
Dr. Ahmet Ayar yönetti. Av. Dr. 
Ayar, Endüstri 4.0 ile dijitalleşen 
dünyanın, günümüz toplumunu 
değiştirdiğini, yapay zeka, robot-
lar ve kripto paraların gündelik 
yaşamın bir parçasını olduğunu, 
bizim de gelişen dünyaya ayak 
uydurmamız için bu anlamda 
gelişim göstermemiz gerektiğini 
söyledi.

Seminerde ilk olarak konuşan 
Kadir Has Üniversitesi Yeni Med-
ya Bölümü Öğretim Görevlisi İs-
mail Hakkı Polat, kripto parala-
rın ne olduğunu, nasıl ortaya çık-
tığını ve sistemin nasıl çalıştığını 
anlattı.

Kripto Para Teknolojileri ve Hukuku

Seminerde ikinci olarak söz alan 
Kadir Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. 
Öğr. Üyesi Argun Karaman-
lıoğlu, sözleşmeler hukukunda 
kripto paraların önemini belirt-
tikten sonra mukayeseli hukuk 
açısından kripto paraların söz-
leşme düzenlemelerine nasıl etki 
ettiği hususunda bilgiler verdi.

Seminerin üçüncü konuşmacısı, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Si-
nan Yüksel ise, kripto paraların 
sermaye piyasası aracı olması 
niteliğinden bahsettikten sonra 
Türkiye ve dünyadaki uygulama-
lardan bahsetti.

Seminerin son konuşmacısı Av. 
Osman Güçlütürk ise, kripto 
paralar ve güvenlik ikileminde 
hukukun yeri başlıklı tebliğini 
sunarken bilhassa kripto para 
teknolojilerinin henüz yeterli ko-
ruma kalkanı içerisinde olmadı-
ğına vurgu yaptı.

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru/cevap bölümüne ge-
çildi. Seminer sonunda konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
verildi. 
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İstanbul Barosu İş ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Komisyonu ile 
Lojistik ve Taşıma Hukuku Ko-
misyonunca düzenlenen ‘Moti-
vasyon, Uzmanlaşma, Gelecek’ 
konulu panel, 29 Mayıs 2019 
Çarşamba günü saat 13.00’da ba-
romuz merkez bina konferans sa-
lonunda yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğ-
lu, Baronun çok aktif iki komis-
yonunca düzenlenen çok farklı 
bir panelde çok değerli konuş-
macıların ilginç sunumlar yapa-
caklarını söyledi. Globalleşen bir 
dünyada hizmetlerin çok farklı 
hale geldiğini belirten Naipoğ-
lu, “Eskiden ‘Büyük balık, küçük 
balığı’ yutar denirdi, şimdi hızlı 
balık, yavaş balığı yutuyor. Bu 
mallar açısından böyle, bilgi açı-
sından böyle, her şey açısından 
böyle” dedi. 

Açılış konuşmasından sonra pa-
nel oturumlarına geçildi. 

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşı-
ma Hukuku Komisyonu Başkanı 

Av. Egemen Gürsel Ankaralı, 
avukatlık mesleğinde uzmanlaş-
ma konusunu ele aldı ve lojistik 
ve taşıma hukukunda bunun 
yansımalarını anlattı. 

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Komisyonu Baş-
kanı Av. Hasan Erdem de avukat-
lık mesleğindeki uzmanlaşmanın 
iş ve sosyal güvenlik alanındaki 
yararlarına değindi. 

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami 
Mahmutoğlu, ceza hukukunda 
uzmanlaşmayı, akademisyen ve 
avukat bakış açısıyla değerlendirdi. 

İstanbul Barosu İdare ve Vergi 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Mehmet Kaya, avukatlık mesle-

Motivasyon, Uzmanlaşma, Gelecek
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ğinde uzmanlaşmanın vergi hu-
kuku açısından artılarını anlattı. 

HR Dergi&HR Thinks Me Kuru-
cu Ortağı/BNME Master Sertifi-
kalı Eğitmeni Alper Toper, ‘Beni 

Ne Motive Eder’ konulu bir su-
num gerçekleştirdi. 

Kısa bir aradan sonra ikinci otu-
ruma başlandı. İstanbul Barosu 
üyesi Av. Dr. Başak Ozan Özpar-
lak, Avukatlık mesleğinde yapay 
zekâ ve hukuk etiği konusu üze-
rinde durdu.  

Okan Üniversitesi Kamu Hukuku 
Dr. Öğretim Üyesi Evra Çetin, 
avukatlık mesleğinde uzmanlaş-
ma ve insan hakları konusunu 
anlattı. 

İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. 
Naime Elif Görgülü, staj eğiti-
minin önemi ve uzmanlaşma ko-
nusuna değindi.

İstanbul Barosu Banka ve Finans 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Ayça Aktolga Öztürk, banka ve 
finans alnında blockchain kulla-
nımı hakkında bilgi verdi. 

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin 
Korunması Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Hasan Selçuk Tu-
ran, kişisel verilerin neden ko-
runması gerektiğini anlattı.

İstanbul Barosu Genç Avukat-
lar Merkezi Başkanı Av. Kerem 
Donat, genç avukatların uzman-
laşması ve meslekten beklentileri 
konusu üzerinde durdu.

İstanbul Barosu Genç Avukat-
lar Merkezi Başkan Yardımcısı 
Av. Ömeralp Pulatoğlu da genç 
avukatların uzmanlaşması ve 
meslekten beklentileri konusuna 
tamamlayıcı değerlendirmelerde 
bulundu. 

 Panel oturumlarından sonra her 
iki komisyon da konuşmacılara 
plaket ve Teşekkür Belgesi sundu. 
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İstanbul Barosu Deniz Hukuku 
Komisyonunca düzenlenen ‘Müş-
terek Avarya & York Anwers Kural-
ları’ konulu panel, 17 Mayıs 2019 
Cuma günü saat 14.00’da baromuz 
merkez bina konferans salonunda 
yapıldı. 

Açılışta kısa bir konuşma yapan 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, panelde 
deniz hukukunun önemli sorun-
larının ele alınacağını bildirdi ve 
paneli düzenleyen komisyon yet-
kililerine ve bu panele konuşma-
larıyla değer katacak katılımcılara 
teşekkür etti. 

Açılışta konuşan Deniz Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. Han Tolga 
Taş da, “Deniz Hukuk Komisyonu 
olarak yeni yaklaşımlar tasarlıyor, 
imkânsızlıkları tartışıyor, bir yan-
dan da çağdaş çözümler arıyoruz. 
Her sonun bir başlangıç olduğu-
nu, her başlangıcın da bir sonu 
olacağını unutmadan hep birlikte 
ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.  

Panel oturumlarını Galatasaray 
Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Samim Ünan, yönetti.

İlk sözü Prof. Dr. Didem Al-
gantürk Light aldı. York Anwers 
kuralları denildiğinde karşımı-
za müşterek avaryanın çıktığını 
hatırlatan Light, “Bu kapsamda 
müşterek avarya, yolculukta gemi 
ve yükün karşılaştığı normal dışı 
bir tehlike halinde, gemi ve yükün 
söz konusu tehlikeden kurtarılma-
sı amacıyla yapılan fedakârlığın 
sonucunda ortaya çıkan zarar ve 
masrafların paylaşılmasını ifade 
etmektedir” dedi.

Müşterek Avaryanın kısa geç-
mişini anlatan Light, daha sonra 
Uluslararası Müşterek Avarya 
Çalışma Grubu’nun York Anvers 
Kuralları’nın revize edilmesi kararı 
üzerine, donatanların, yük ilgili-
lerinin ve sigortacıların ihtiyacını 

karşılayacak bir metin üzerinde ça-
lışmalar yaptığını ve bu çalışmalar 
sonunda ortaya çıkan nihai taslak 
metnin CMI York Konferansının 6 
Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen 
Genel Kurulunda kabul edilerek 
yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer Il-
gın, ‘Türk Hukukunda Müşterek 
Avarya Uygulamaları’ konulu bir 
sunum yaptı.

Müşterek avaryada dispeç’i ‘ka-
zadan sonra gemi ve yükle ilgili 
kimselerin uğradıkları zararların 
ve bunların yaptığı masrafların 
kimlerce, nasıl ve ne oranda kar-
şılanacağını saptamak için yapılan 
işlem’ olarak niteleyen Ilgın, yeni 
Türk Ticaret Kanununda dispeç 
yapma yetkisinin kaptandan alı-
nıp donatana verildiğini bildirdi. 

Önceleri ve bugünlerde de yurt dı-
şında yapılan bu dispeçlerin bir ara 

yüzde 80-90 oranında Türkiye’de 
yapıldığını belirten Sezer Ilgın, 
bu konuda verilen mücadeleleri 
ve bu mücadelede emeği geçen-
leri anlattı. 

Sunumların tamlanmasından son-
ra soru-cevap bölümüne geçildi. 
Kıs bir ardan sonra ikinci oturum 
başladı.

Bu oturumda, Piri Reis Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Bülent Sözer, ‘Müşterek 
Avarya’da kusur’, Doğu Hukuk 
Bürosu – İnterlegal’den Av. Meh-
met Doğu, ‘Uygulamada Müşterek 
Avarya’, Gedik Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kerim Atamer de ‘Türk Ticaret Ka-
nununda Müşterek Avarya’ konulu 
sunumlar gerçekleştirdiler.

Oturum sonunda soru-cevap bölü-
mü yapıldı. Panel sonunda konuş-
macılara birer Teşekkür Belgesi 
sunuldu. 

Müşterek Avarya &  
York Anwers Kuralları
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İstanbul Barosu Tüketici Hakları 
ve Rekabet Hukuku Merkezince 
düzenlenen eğitim semineri, 25 
Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 
9.30’da baromuz merkez bina 
konferans salonunda yapıldı. 
İstanbul Barosu Tüketici Hakları 
ve Rekabet Hukuku Merkezi Ge-
nel Sekreteri Av. Cihan Doğan, 
toplantının açılışında merkez ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. 
Seminerin açılış konuşmasını ya-
pan İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, 
rekabet hukukunun özel bir alan 
olduğunu, mesleğe başlarken bu 
komisyonda görev aldığını söyle-
di. Mesleğe yeni başlayanlar için 
baronun merkez ve komisyonla-
rında görev almanın yön göste-
rici olduğunu belirten Naipoğlu, 
buralarda yapılan çalışmalara ve 
eğitim seminerlerine katılmanın 
mesleğe hazırlanmada büyük 
önem taşıdığını vurguladı.
Naipoğlu, rekabet hukuku eğitim 
semineri programı incelendiğin-
de, kendi alanında en iyi olan 
kişilerin burada ders verdiklerini 
belirtti ve katılımcıların bu ne-
denle şanslı olduklarını bildirdi. 
Açılış konuşmalarından sonra se-
miner oturumlarına geçildi. 
Üç oturum halinde programla-
nan seminerin ilk oturumunda, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Aslan Hukuk Bürosu’ndan Prof. 
Dr. İ. Yılmaz Aslan, ‘Rekabet 

hukukuna giriş, temel kavramlar 
ve uygulama alanı’ konulu bir su-
num gerçekleştirdi. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kerem Cem Sanlı, rekabet 
hukukunda yatay ve dikey anlaş-
malar ile muafiyet rejimi konula-
rı üzerinde durdu.
İkinci oturumda konuşan Kocaeli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Muzaffer Eroğlu, 
rekabet hukukunda hâkim duru-
mun kötüye kullanılması konu-
sunu anlattı. 
Bu oturumda söz alan Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Kadir Baş, reka-
bet hukukunda yoğunlaşmaların 
denetimi konusunu ele aldı. 
Üçüncü ve son oturumda ko-
nuşan İstanbul Barosu Tüketici 
Hakları ve Rekabet Hukuku Mer-
kezi Genel Sekreteri Av. Cihan 

Rekabet Hukuku Meslek İçi  
Eğitim Semineri

Doğan, ‘Dijital ekonomide reka-
bet hukuku uygulamaları´konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. 
Gedik Eraksoy Avukat Ortaklı-
ğından Av. H. Emre Önal, uy-
gulayıcı gözüyle rekabet hukuku 
konusu üzerinde durdu ve uyum 
programları ve diğer hizmet 
alanlarını anlattı. 
Üçüncü oturumun son konuşma-
cısı İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Arş. Gör. Buğra Kesici 
ise rekabet hukuku ihlalinin özel 
hukuk sonuçlarına değindi ve bu 
alanda geçersizlik ve tazminat so-
rumluluğu üzerine değerlendir-
melerde bulundu. 
Seminer sonunda konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi, katılım-
cılara da Katılım Belgesi verildi. 
ukuk Merkezi Genel Sekreteri Av. 
Cihan Doğan, dijital ekonomide 
rekabet hukuku uygulamaları’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Hukuku 
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İstanbul Barosu ve Türk Ceza 
Hukuku Derneğinin birlikte dü-
zenledikleri Pazartesi Forumla-
rı’nın bir yenisi 06 Mayıs 2019 
Pazartesi günü saat 17.30’da Ba-
romuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda yapıldı. Forum’da 
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmu-
toğlu, ‘Son Düzenlemeler Işığında 
İstinaf ’ konulu bir sunum gerçek-
leştirdi. 

Sunumun oturum başkanlığını 
TCHD Eski Başkanlarından Av. 
Hasan Fehmi Demir yaptı. Tür-
kiye’nin yargılama geçmişine ba-
kıldığında, bir zamanlar adli kol-
luk ve istinaf kurulursa pek çok 
şeyin değişeceğinin zannedildiği-

ni belirten Demir,  bir süre sonra 
adli kolluğun mevzuata girdiğini, 
istinafın da 2005 yılında yeni 
ceza kanunu ile birlikte hukuk 
hayatımıza girdiğini söyledi. De-
mir, Yargıtay’ın iş yükü bahanesi 
ve yargılamanın hızlandırılması 
amacıyla kurulan İstinaf Mahke-
melerinin bekleneni vermediğine 
dikkat çekti. 

Pazartesi Forumlarının bu ayki 
konuğu Prof. Dr. Fatih Selami 
Mahmutoğlu, son düzenlemeler 
ışığında istinaf mahkemelerine 
ilişkin ayrıntılı bir sunum ger-
çekleştirdi. Sunumuna istinafın 
tanımı ile başlayan Mahmutoğlu, 
maddi gerçeğin ortaya çıkarılma-
sının tarihsel gelişimine özet ola-
rak değindi ve üç dereceli yargı 
sistemi hakkında bilgi verdi.

İstinaf Mahkemesinde usul, isti-
nafa başvuru halleri ve kimlerin 
istinafa başvurabileceğini anla-
tan Mahmutoğlu, istinaf istemi-
nin hükmü veren mahkemece 

Son Düzenlemeler Işığında İstinaf

reddedilmesi, istinaf davasından 
vazgeçme ve geri alma konuları 
üzerinde durdu. 

İstinafta esasa ilişkin inceleme, 
istinaf incelemesinde ‘hükmün 
bozulması ve dosyanın yerel 
mahkemeye gönderilmesi’ kararı 
üzerinde değerlendirmelerde bu-
lunan Fatih Selami Mahmutoğlu, 
ceza davasının istinaf mahkeme-
sinde yeniden görülmesi kararı 
hakkında bilgi verdi. 

Konuşmasının son bölümün-
de Bölge Adliye Mahkemeleri 
(BAM) hakkında bilgi verene 
Mahmutoğlu, Bölge Adliye Mah-
kemelerinde inceleme ve kovuş-
turma, Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına itiraz yetkisi, istinaf mah-
kemeleri aleyhine bozma yasağı, 
istinafta etkin pişmanlık ve BAM 
kararlarının temyizi konularını 
ele aldı. 

Sunumun sona ermesinden son-
ra soru-cevap bölümüne geçildi. 
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Tahkim Yargılamasında  
Hakem ve Avukat

İstanbul Barosu Tahkim Merkezin-
ce düzenlenen ‘Tahkim Yargılama-
sında Hakem ve Avukat’ konulu pa-
nel, 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü 
saat 14.00’da Baromuz Merkez Bina 
Konferans Salonunda yapıldı. 

Panelin açılış konuşmasını İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu yaptı. Daha önce İstan-
bul Tahkim Merkezi ile (İSTAC) 
iş birliği yaparak çeşitli toplantılar 
düzenlediklerini ve tahkimin geliş-
tirilmesi için bu işbirliğini sürdüre-
ceklerini belirten Durakoğlu, şöyle 
konuştu: “Mesleğimiz ve tahkim 
yargılamasının ifade ettiği avantaj-
lar açısından, avukatlık mesleğinin 
bence gereği gibi yerine getirilebile-
ceği ideal alanlardan birisi olması 
bakımından, haz duyarak mesleğin 
yerine getirebilmesi adına tahkim 
yargılamasının son derece önemli 
olduğu gerçeğini görüyoruz”. 

Uygulamada ortaya çıkan sorunlar 
bulunduğunu, özellikle İSTAC’ın 
gelişmesinin sağlanmasının avu-
katlar açısından da önem taşıdığı-
nı kaydeden Mehmet Durakoğlu, 
“Burada avukatlara düşen yanlar 
da var. Biz de sözleşmelerde en 
azından tahkim şartını İSTAC’la 
birlikte koyabilmenin yollarını bu-
labilmeliyiz” dedi,  

ICC’yi İSTAC’a dönüştürmek ge-
rektiğinin altını çizen Durakoğlu, 
burada herkese düşen görevler 
bulunduğunu, gelinen noktanın 
yeterli olduğunun düşünülemeye-

ceğini, İSTAC’ı daha ileri aşama-
lara götürmek için elden gelenin 
yapılması gerektiğine inandıklarını 
bildirdi.

Açılış konuşmasından sonra panel 
oturumuna geçildi. Oturumu, İs-
tanbul Barosu Tahkim Merkezi 
Başkanı Av. İsmail Altay yönetti. 
Tahkimde doğru sonuç alabilmek 
için hakem seçimini iyi yapmak ge-
rektiğini belirten Altay, tahkimin 
en önemli özelliğinin yargılama-
daki demokrasi olduğunu, ifade 
özgürlüğünün, savunma özgür-
lüğünün tam anlamıyla kullana-
bildiğini ve hakemlerin bu hakkı 
kısıtlayamadıklarını bildirdi.  

Oturumun ilk konuşmacısı İSTAC 
Danışma Kurulu Üyesi, Av. Dr. 
İsmail Esin, sunumunda tahkim 
yargılamasında avukat konusunu 
ele aldı.

Tahkim yargılamalarında görev 
alacak avukatların nitelikleri üze-
rinde duran Esin, iç tahkimde ya-
bancı dilin çok önem taşımadığını, 
dış tahkimde bunun şart olduğunu, 
tahkim avukatının hangi alanlarda 
uzmanlaşması gerektiğini, tahkim 
avukatının nasıl uzmanlaşabilece-
ğini anlattı.  

Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok 
kolay olduğunu, bilginin artık ‘güç’ 
olmadığını hatırlatan İsmail Esin, 
“Önemli olan bilginin nasıl kulla-
nılacağıdır” dedi.

Tahkim avukatının davaya hazır-
lanma aşamaları hakkında bilgi 

veren Esin, tahkim avukatının 
duruşmalarda neler yapabileceği 
konusunda ayrıntılı değerlendir-
melerde bulundu.

İstanbul Tahkim Merkezi Başka-
nı Prof. Dr. Ziya Akıncı tahkim 
yargılamasında hakem konusu 
üzerinde durdu. 

Tahkim yargılamalarında esas 
ögenin daima avukat olduğunu 
vurgulayan Akıncı, sağlıklı ola-
nın davayı avukatın oluşturması 
olduğunu söyledi.  

Milletlerarası tahkimde de en 
önemli unsurun avukatlar olduğu-
na dikkat çeken Akıncı, Tahkimin 
önemli özelliğinin davanın kısa 
sürede bitmesi ve ekonomik olu-
şundan kaynaklandığını bildirdi. 
Hakemlerin kendilerine sunulan 
dilekçeleri ve belgeleri sonuna ka-
dar okumak zorunda bulundukla-
rını kaydeden Ziya Akıncı, tahkim 
yargılamasını mahkemelerden ayı-
ran olgunun hakem sistemi oldu-
ğunu belirtti. 

Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Tahkim da-
valarının en önemli özelliği, seçilen 
hakemlerin bağımsız ve tarafsız 
olmasıdır. Bu nitelikli bir hakemin 
davayı kısa sürede sonuçlandırması 
ve tarafları memnun etmesi müm-
kündür” dedi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru-cevap bölümüne geçil-
di. Oturum sonunda konuşmacıla-
ra birer Teşekkür Belgesi verildi. 
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İstanbul, Ankara ve İzmir Baro-
larınca ortaklaşa düzenlenen ‘Ya-
pay Zekâ Çağında Hukuk’ konulu 
Çalıştayın üçüncü ayağı İstanbul 
Barosunun eve sahipliğinde 11 
Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 
10.00’da baromuz merkez bina 
konferans salonunda yapıldı. 

Çalıştayın açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, konuşmasının 
başında pilli radyodan bilgisaya-
ra ulaşan sürecin nostaljik yan-
larını anlattı, o günlerin ayrı bir 
keyfi olduğunu söyledi. 

Eldeki küçücük telefonlarla pek 
çok şeyi başarabilen bir ortama 
doğru gelindiğini, yaşları 60’a da-
yanmış olan meslektaşların çok 
farklı bir teknoloji gelişim düze-
yini yaşayarak bu noktaya geldik-
lerini belirten Durakoğlu, dün-
yada bugün yaşanan teknolojik 
devrimin, sadece avukatlık mes-
leğini değil, pek çok şeyi hatta her 
şeyi değiştirdiğini söylemenin 
abartı olmayacağını bildirdi.

Yapay zekâ tartışmalarında en 
önemli hususun avukatlık mes-
leğini nereye götüreceği ile ilgili 
olduğunu kaydeden Durakoğlu 

şöyle konuştu: “Sanırım 10 yıl 
sonra bugün yaptığımız avukatlığı 
yapamayacağız. Yeni bir avukatlık 
modeli ile karşı karşıya kalacağız. 
Bu yeni modele uyum sağlamayı 
başarabilmiş olanlar daha fark-
lı bir avukatlık modeli içersinde 
olacaklar. Geldiğimiz süreçte çok 
nitelikli avukatlar başarılı olacak-
lar”. 

Bir avukatın iyi bir bilişimci ol-
mak zorunda olduğunun altını 
çizen Mehmet Durakoğlu,  “Ya-
pay zekâ niteliği bizim elimizden 
almaz, ama nitelikli bir avukatın 
yapay zekâdan alacağı çok şeyler 
var. Avukatlık mesleği değişeceği 
gibi onların örgütü barolar da de-
ğişecek. Barolar bugünkü biçimiy-
le baroculuğu sürdüremeyecekler. 
Barolar geleceği şimdiden görmek 
zorundalar” dedi.

Açılışta konuşan Av. Selin Çetin, 
Ankara ve İzmir Barosunda yapı-
lan kapalı yapay zekâ Çalıştayları 
ile İstanbul’da geçekleştirilen açık 
çalıştayın amacı hakkında bilgi 
verdi. 

Gelişen teknolojilerin toplumda, 
hukuk sisteminde ve avukatlık 
mesleğinde yarattığı etkiler karşı-

sındaki fikirleri yansıtan yol ha-
ritasını ortaya koymanın bir ge-
reklilik olduğunu belirten Çetin, 
Türkiye’nin üç büyük barosunun, 
bütün hukuk paydaşlarını aydın-
latıcı bir rapor hazırlamayı amaç-
ladığını bildirdi. Çetin, bu amaç 
doğrultusunda 23 Şubat 2019 
tarihinde İzmir Barosu’nda ve 23 
Mart 2019 tarihinde Ankara Ba-
rosu’nda olmak üzere iki kapalı 
çalıştay düzenlendiğini hatırlattı.

Selin Çetin, bugün İstanbul Ba-
rosu’nda gerçekleştirilen açık 
çalıştayın, kapalı çalıştaylarda 
görüşülen konularla ilgili değer-
lendirmeler üzerinden yürütüle-
ceğini ve katılımcıların görüşleri 
ile rapor taslağını şekillendirme-
yi hedeflediklerini söyledi. 

Açık çalıştayda katılımcıların ve-
recekleri katkıları da içeren tas-
lak raporun kamuoyuyla payla-
şılacağını hatırlatan Çetin,  belir-
lenecek süre boyunca çevrimiçi 
ortamda rapor bölümleri ile ilgili 
görüş ve yorum almayı sürdüre-
ceklerini, bu sayede kapsayıcı bir 
çalışma ortaya koymayı arzu et-
tiklerini belirtti.

Selin Çetin, süre sonunda taslak 
raporu görüş ve yorumlara kapa-
tıp nihai hale getirerek 2019-2020 
adli yıl açılış döneminde “Yapay 

Yapay Zekâ Çağında Hukuk 



M
ES

LE
K

İ E
TK

İN
Lİ

K
LE

R

48

M
AY

IS
 H

A
Zİ

RA
N

 2
01

9 
/ 1

52

Zekâ Çağında Hukuk” başlığı ile 
sunmayı amaçladıklarını sözleri-
ne ekledi. 

Açılış konuşmalarından sonra 
Çalıştay oturumlarına geçildi. 

İlk oturumu Ankara Barosundan 
Av. Gülşah Deniz Atalar, yönet-
ti. Atalar, Ankara ve İzmir’de ya-
pılan kapalı çalıştaylar hakkında 
bilgi verdi.

Birinci oturumda ele alınan ko-
nular: “Gelişen teknolojiler ve tek-
nolojinin hukuk alanında kulla-
nımı; yapay zekânın geliştirilmesi 
için disiplinler arası çalışmanın 
gerekliliği; Türkiye’de hukuk eği-
timinin teknoloji kullanımı ile 
iyileştirilmesi”.

Bu konularda; Arş. Görevlisi Ay-
yüce Kızrak,  Av. Nagihan Öz-
demir, Av. Serdar Aslan ve Av. 
Derya Durlu Gürzumar sunum 
yaptılar. 

İkinci oturumu Av. M. Hakan 
Eriş yönetti. İkinci oturumun 
konuları; “Teknolojinin avukatlık 
mesleğini dönüştürücü etkisi; Ba-
roların atılacak adımlardaki rolü”.

Bu konularda sunumu yapanlar: 
Av. Sertel Şıracı, Av. Orhan F. 
Başçavuşoğlu, Av. Nagihan Öz-
demir, Öğr. Gör. Başak Buluz.

Üçüncü oturumu Av. Mehmet 
Ali Köksal yönetti. Bu oturumun 
konuları: “Gelişen teknolojilerinin 
yarattığı/yaratacağı hukuki so-
runlar; Gelişen teknolojilerin hu-
kuki açıdan düzenlenmesi”.

Bu konularda sunum yapanlar: 
Av. Gökhan Ahi, Av. Gülşah 
Deniz Atalar, Av. Resul Göksoy, 
Arş. Gör. Ayyüce Kızrak.  

Oturumlarda yapılan kısa su-
numlardan sonra soru/cevap bö-
lümüne geçildi. Bu bölümde ka-
tılımcılardan sorudan çok taslak 
rapora yansıyacak değerlendir-
meler istendi. Çok farklı görüşler 
ortaya çıktı. 

Oturumların tamamlanmasın-
dan sonra Av. Selin Çetin ka-
tılımcıların görüşlerine ilişkin 
genel bir değerlendirmede bu-
lundu.

Çalıştay oturumlarını yöneten ve 
oturumlarda sunum yapan mes-
lektaşlarımıza İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu 
ve Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç 
tarafından birer Teşekkür Belge-
si verildi. 
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İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî 
Haklar Komisyonunca düzenlenen 
‘Yasal Değişiklikler Işığında Fikir 
ve Sanat Eserleriyle İlgili Hukuk 
Davalarındaki Gelişmeler’ konulu 
panel, 25 Haziran 2019 Salı günü 
saat 18.00’da baromuzu merkez 
bina konferans salonunda yapıldı. 

Açılışta konuşan Fikri ve Sınaî 
Haklar Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Av. Oğuz Müftüoğlu, 
ülkemizde fikre pek itibar edil-
mediğini, belirli bir kültür politi-
kamızın bulunmadığını, kültürle 
turizmi yan yana getirmenin yanlış 
olduğunu ve bu ikilinin birbirin-
den ayrılması bilincine varmak 
gerektiğinin altını çizdi. 

Panelin yöneticiliğini de üstlenen 
Müftüoğlu, panelin ilk bölümün-
de sanatçıların konuşacağını, ikin-
ci bölümünde ise Prof. Dr. Emre 
Gökyayla’nın Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanununa göre açılabilecek 
hukuk davalarını ele alacağını 
bildirdi.

İlk sözü alan Av. Miray Akovalıgil, 
kendi hayat hikâyesini dönüştüre-
rek bazı şeylere ışık tutmak istedi-
ğini söyledi. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdikten son-
ra hukuk bürolarında çalıştığını, 
son çalıştığı hukuk bürosunda işi-
ne son verilmesi üzerine serbest 
avukatlığa başladığını belirten 

Akovalıgil, işinin hukuk büro-
larındaki kadar yoğun olmadığı 
için çocukluk hevesini hatırlayarak 
sanatçı olmaya karar verdiğini bil-
dirdi. Miray Akovalıgil, oyunculuk 
seminerleri aldıktan sonra BKM 
Mutfak’ta çalışmaya başladığını ve 
hayallerine daha fazla yaklaştığını 
anlattı.

Avrupa Yakası adlı diziyle oyun-
culuğa başlayan ve halen ‘Bir Za-
manlar Çukurova’da” adlı dizide 
önemli bir rolü oynayan Bülent 
Polat da konuşmasında yaşamın-
daki sanat aşamaları hakkında bilgi 
verdi. Los Angeles ve Newyork’ta 
tiyatro eğitimleri aldığını, burada 
bazı çalışmalara katıldığını belirten 
Polat, kendisine yöneltilen soruları 
yanıtladı. 

Türk sinemasında kadın tipini in-
celeyen ve bunları kitaplaştıran Dr. 
Berceste Gülçin Özdemir, Türk 
sinemasında hemen hemen bütün 
kadınların ne özne, ne de nesne 
olabildiklerini, genelde filmin so-
nunda nesneleştiklerini söyledi. 
Bu durum karşısında Türk kadın 
yönetmenlerin ne düşündüklerini 
merak ettiğini ve onlarla tek tek 
konuşma olanağı bulduğunu belir-
ten Özdemir, 2000 yılından sonra 
filmi vizyona girmiş kadın yönet-
menlerin 40, erkek yönetmenle-
rin ise 400 kadar olduğunu tespit 
ettiğini, “Kadın yönetmen sayısı 

bu kadar azsa, kadın öyküsü de o 
kadar azdır. Kadın yönetmenlerin 
filmlerindeki kadınlar da genellikle 
kamusal alanda güçsüz oluşlarıyla 
dikkati çekiyordu” dedi.

Berceste Gülçin Özdemir, Türk 
Sinemasının Kadın Yönetmenleri 
adlı kitabını hazırlarken telif so-
runlarıyla karşı karşıya geldiğini, 
o nedenle bazı görselleri kitaba 
koyamadığını sözlerine ekledi. 

Son konuşmacı Prof. Dr. Emre 
Gökyayla, Fikir ve sanat eserleri 
hukukunun miladını matbaanın 
icadı olarak niteledi. Fikir ve sa-
nat eserleri açısından o günden bu 
yana konuyla ilgili gelişmeleri ka-
baca özetleyen Gökyayla, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununun bilim ve 
edebiyat eserleri düşünülerek ha-
zırlandığını, Fikir ve sanat eserleri 
alanında yaşanan sorunların neler 
olduğunu anlattı.

Fikir ve sanat eserleri kanununda 
düzenlenen ve açılabileceği belir-
tilen hukuk davalarına ilişkin tes-
pitler yapan Gökyayla, Kanunun 
ikinci bölümünde eser sahiplerinin 
tespiti davası, Beşinci bölümde ise 
tecavüzün men’i, tazminat ve ka-
zancın iadesi davaları bulunduğu-
nu hatırlattı. Emre Gökyayla, fikir 
ve sanat eserleriyle ilgili açılacak 
hukuk davaları hakkında değer-
lendirmelerde bulundu ve açılan 
bazı davaların sonuçları hakkında 
bilgi verdi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra söz alan İstanbul Barosu 
Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu 
Başkanı Av. Dr. Öğretim Üyesi 
Tamer Pekdinçer kapanış ko-
nuşmasında konuşmacılara ve 
katılımcılara teşekkür etti. Daha 
sonra konuşmacılara birer Teşek-
kür Belgesi verildi. 

Yasal Değişiklikler Işığında Fikir ve Sanat 
Eserleriyle İlgili Hukuk Davalarındaki Gelişmeler
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Kanal İstanbul’un Çevresel ve 
Hukuki Etkileri

İstanbul Barosu Çevre, Kent ve 
İmar Hukuku Komisyonu ve 
Cumhuriyet Araştırmaları Mer-
kezi (CUMER) tarafından or-
taklaşa düzenlenen ‘Kanal İstan-
bul’un Çevresel ve Hukuki Etkile-
ri’ Konulu Panel, 10 Mayıs 2019 
Cuma günü saat 13.00’da baro-
muz merkez bina konferans salo-
nunda yapıldı. 

Açılışta konuşan Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezi (CUMER) 
Başkanı Av. Filiz Karaman, İs-
tanbul Barosu’nun yurttaşları 
doğrudan etkileyen, her konuda 
aydın sorumluluğu ve hukukçu 
kimliğiyle tarihe not düşmeye de-
vam ettiğini, bu tür konferanslar 
düzenleyerek toplumda yara açan 
her alanda hukukçuların öncülük 
ettiğini söyledi.

CUMER’le Çevre, Kent ve İmar 
Hukuku Komisyonunun bu kon-
feransı birlikte düzenlemesinin 
stratejik bir nedeninin bulun-
duğunu belirten Karaman, ülke-
mizin bağımsızlığı ve egemenlik 
haklarına hukukçuların büyük 
duyarlılık gösterdiklerinin bildir-
di.

Bu duyarlılıktan kaynaklanarak 
İstanbul Hava Limanı projesinde 
olduğu gibi Kanal İstanbul Pro-
jesine de karşı çıktıklarını vur-
gulayan Filiz Karaman, “O sadece 
açılmış bir suyolu değildir. Kanalın 
açılması, bu alandaki uluslararası 
sözleşmeleri alt üst edecek, doğal 
suyolu İstanbul Boğazını ve ege-
menlik konusunu çok etkileyecek-
tir” dedi.

Çevre, kent ve İmar Komisyonu 
Başkanı Av. Alev Seher Tuna da, 
İstanbul’u her iki kıtayı birleş-

tiren, Asya ve Avrupa yakasına 
kurulmuş, stratejik önemi yüksek 
tarihi bir şehir olarak niteledi. 

Son yıllarda İstanbul’da ekonomik 
anlamlar yüklenen ‘Çılgın Proje-
ler’ üretildiğini belirten Tuna, 
bunlar yapılırken çevresel ve 
kentsel etkenlerin ve sorunların 
düşünülmediğini söyledi. 

2016 yılında İmar Kanununda ya-
pılan değişiklikle imar planı kara-
rıyla yapay olarak oluşturulan ve 
deniz araçlarıyla ulaşımın sağlan-
dığı su geçidi ‘Suyolu’ kavramının 
eklendiğini hatırlatan Tuna, Mera 
Kanununda yapıla değişikliklerle 
de kamulaştırma gerekmeyeceği-
ni kaydetti. 

27 Haziran 2016 tarihinde Pa-
nama Cumhuriyeti ile denizcilik 
anlaşması imzalandığını belirten 
Tuna, bu anlaşmayla Kanal İs-
tanbul’un bütün mimari, alt yapı 
şirketlerinin çalışma yöntemini 
belirleyecek yönetmelik çıkarma 
yetkisinin Panama şirketine veril-
diğini bildirdi. 

Alev Seher Tuna, Kanal İstan-
bul’un güzergâhının kesinleşme-
sinden sonra 26 Mart 2018 tari-
hinde Arnavutköy Belediyesinde 
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yapılan ÇED bilgilendirme top-
lantısına yurttaşların ve köy muh-
tarlarının alınmadığını söyledi.

Çevre Hukukunun temel ilkele-
rinden birisinin ‘ihtiyat ilkesi’ ol-
duğunun altını çizen Alev Tuna, 
“Kanal İstanbul Projesinin çevresel 
açıdan önemli bir zarar yaratma 
riskini taşımayacağının bilimsel 
olarak kanıtlanması mümkün de-
ğildir. Bu ilke gereği bu projenin 
iptal edilmesi gerekir. Bu projeyi 
gerçekleştirecek olan firmanın, bu 
projenin çevreye her hangi bir za-
rar vermeyeceğini ortaya koyması 
gerekmektedir. Bu da olmadığına 
göre, bu projenin uygulanması 
tam bir felakettir” dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra 
panelin ilk oturumuna geçildi. 
Bu oturumu Çevre, Kent ve İmar 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Alev Seher Tuna yönetti. 

Oturumun ilk konuşmacısı 
Emekli Tümairal Cem Gürdeniz, 
Kanal İstanbul projesini güvenlik 
açısından ele alarak eleştirilerde 
bulundu. 

Jeolog-Deprem Uzmanı Prof. Dr. 
Naci Görür, Kanal İstanbul Pro-
jesini deprem mühendisliği açı-
sından değerlendirdi. 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, 
Karadeniz ve Marmara denizler 
sistemi açısından Kanal İstanbul 
Projesinin yaratabileceği yen ol-
gular üzerinde durdu. 

Birinci oturumun son konuşma-
cısı İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Doğan Kantarcı da Kanal İstan-
bul Projesini ekosistemler açısın-
dan değerlendirmelerde bulundu. 

Panelin ikinci oturumunu Av. 
Nuri Özer yönetti. 

Bu oturumun ilk konuşmacısı İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe 
Nur Tütüncü, Kanal İstanbul 
Projesinin Montreux Sözleşmesi 
karşısındaki hukuki durumunu 
ele aldı. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Sevim Budak, uluslar arası politi-
kalar çerçevesinde Kanal İstanbul 
Projesini değerlendirdi ve karşı-
laştırmalar yaptı. 

İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Pelin Pınar Gi-
ritlioğlu, Kanal İstanbul Projesi-
ni planlama açısından ele aldı ve 
değerlendirmeler yaptı. 

Oturumun son konuşmacısı Kap-
tan Saim Oğuzülgen de ‘Boğazlar 
ve Kanal İstanbul’ konulu bir su-
num gerçekleştirdi.

Sunumlardan sonra soru/cevap 
bölümüne geçildi. Oturum sonla-
rında konuşmacılara birer Teşek-
kür Belgesi verildi. 
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Kooperatif Hukuku ve Kooperatifçilik 
Uygulamaları

İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim 
Merkezi tarafından düzenlenen 
eğitim seminerlerinin ikincisi 
“Kooperatif Hukuku ve Koopera-
tifçilik Uygulamaları” konusunda 
10 Haziran 2019 Pazartesi günü 
saat 09.00-17.00’ da Baromuz 
merkez bina 6.katta yapıldı.

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı ve Meslek İçi Eğitim Merkezi 
Koordinatörü Av. Nazan Moroğ-
lu ve Meslek İçi Eğitim Merkezi 
Yürütme Kurulu üyesi Av. Şeref 
Kısacak toplantının açılışında 
merkez çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

Açılış konuşmasından sonra eği-
tim seminerinin oturumlarına 
geçildi. Seminerin ilk oturumun-
da Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler odasından Birol İs-
tanbullu, Kooperatif Kuruluşu, 
Kooperatif türleri, Kooperatif 
Ana sözleşmeleri, kooperatifin 
tutmak zorunda oldukları kayıt 
ve belgeler konusunda sunum 
gerçekleştirdi.

İkinci oturumda konuşan SS. Sa-
rıyer ve Civarı Girişimci Kadın, 
Çevre, Kültür ve İşletme Koope-

ratif Başkan Yardımcısı Peyker 
Şimşek, Sarıyer Girişimci Kadın 
Kooperatifi Deneyimini anlattı.

Daha sonra ise Av. Osman Şen-
türk, Kooperatiflerde Ortaklık 
(Ortak olma, ayrılma, devir, ih-
raç, peşin ve sabit fiyatlı ortaklık, 
ortaklığı sona erenlerle hesaplaş-
ma)konularında sunumunu ger-
çekleştirdi.

Öğleden sonraki oturumda ise 
Meslek İçi Eğitim Merkezi Yü-
rütme Kurulu üyesi Av. Şeref 
Kısacak, Kooperatiflerde Genel 
Kurullar. (Olağan/Olağanüstü 
GK, Toplantı-karar yeter sayıları, 
iptal davaları) Kooperatif Yöne-

tim ve Denetim Kurulları(Seçim, 
görev ve yetkileri) Kooperatifle-
rin Dağılması. (Dağılma neden 
ve şekilleri, işletme kooperatifine 
dönüşme, tasfiye, mallarının pay-
laşımı ve ticaret siciline bildirim) 
konularını anlattı.

25 kişinin katılımı ile gerçekle-
şen eğitim seminerinin son bö-
lümünde ise Av. Şeref Kısacık, 
örnek BAM ve Yargıtay kararları 
hakkında değerlendirmelerde bu-
lundu. Sunumların tamamlanma-
sından sonra soru cevap bölümü-
ne geçildi

Seminer sonunda eğitmenlere 
Teşekkür Belgesi, eğitime katılan 
katılımcılara da Sertifika verildi.
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Sevk ve İskânın 104. Yılında Ermeni 
İddiaları ve Tarihi Gerçekler

İstanbul Barosu Cumhuriyet 
Araştırmaları Merkezince düzen-
lenen ‘Sevk ve İskânın 104. Yılında 
Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçek-
ler’ konulu panel, 07 Mayıs 2019 
Salı günü saat 16.30’da baromuz 
merkez bina konferans salonunda 
yapıldı. 

Panelin açılışında konuşan İs-
tanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, İstanbul Barosu 
yönetiminde uzun yıllar hizmet 
vermiş ve bugün Türkiye Barolar 
Birliği Başkan Yardımcısı olan 
Hüseyin Özbek’in önderliğinde 
yürütülen ve hep birlikte sahip 
çıkarak gelenekselleşen temel du-
yarlılık noktaları bulunduğunu 
ve bunlardan birinin de genelde 
Ermeni sorununa ilişkin duyar-
lılıkların yansıtılması olduğunu 
söyledi.

Bu duyarlılıkların İstanbul Ba-
rosu için oldum olası bir bayrak 
olduğunu belirten Durakoğlu, 
“Bu bayrağın belirli zamanlarda 
gösterilmesi bizim hukuk adına, 
yargı adına yaptığımız mücadele-
ler kadar varlık nedenimiz olarak 
kabul ettiğimiz bir temel yaklaşım-
dır” dedi. 

Bugün burada Cumhuriyet Araş-
tırmaları Merkezinin bu anlam-
daki örneklerinden birinin daha 
sergileneceğini kaydeden Meh-
met Durakoğlu, özellikle uzun 
yıllardan bu yana Diaspora tara-
fından yansıtılan iddiaların Türk-
ler açısından olmasa bile, dışarıda 
çok ciddi etkilerini belli etmiş bir 
savaşımı da ifade ettiğini bildirdi. 

Durakoğlu, başlangıçta ASALA 
tarafından terörle başlatılan, gi-
derek bir soykırım olarak nite-
lendirilen bu iddialara ilişkin hu-
kuki değerlendirmeler içeren pek 
çok toplantı düzenlediklerini, bu 
gün de bu konuların üzerine gi-
dileceğini belirtti ve bu alandaki 
çalışmaların bir bilinçle devam 
ettirilmesini, o bilincin yükseltil-
mesinin son derecede önemli ol-
duğunu sözlerine ekledi. .  

Açılış konuşmasından sonra pa-
neli Av. Gülseren Aytaş yönetti. 
Ermenistan Türkiye ilişkilerine 
ait tarihsel gelişmeler hakkında 
özet bilgiler veren Aytaş, Mosko-
va ve Kars anlaşmalarına atıf ya-
parak, Ermenistan’ın anlaşmalara 
aykırı davranışlar gösterdiğini, 
Kars anlaşmasıyla sınır sorun-

larının çözülmüş olmasına rağ-
men Anayasalarında Ağrı Dağını 
(Ararat) sınır olarak kabul ettik-
lerini ve bağımsızlık bildirgesinde 
soykırımın tanınmasını ve tarihi 
Ermenistan’ın ele geçirilmesini de 
milli emel olarak benimsemiş du-
rumda olduklarını söyledi.  

Türkiye’nin ise Ermenistan’dan üç 
temel beklentisinin bulunduğunu 
belirten Aytaş, “Birincisi Kars An-
laşmasını tanıması, ikincisi soy-
kırım iddialarından vazgeçmesi, 
üçüncü olarak da işgal ettiği Azer-
baycan topraklarından çekilmesiy-
di” dedi. 

Oturumun ilk konuşmacısı Prof. 
Dr. Kemal Çiçek, Ermeni soru-
nuna tarihsel bir perspektiften 
yaklaştı. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde 1915 yılında çıkarı-
lan Sevk ve İskân Kanununa da-
yanarak verilen tehcir kararının 
kendi içersinde çok tutarlı, ancak 
dramatik sonuçlarının bulundu-
ğunu belirten Çiçek, Ermenilerin 
1860’dan 1915’e kadar bağımsızlık 
mücadelesi yaptıklarını, ancak bu 
mücadeleyi tek başlarına yapa-
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mayacaklarını anlayınca yabancı-
ların desteğiyle sürdürmeye karar 
verdiklerini bildirdi. 

Ermenilerin kanlı eylemlerine de 
değinen Kemal Çiçek, bu çerçeve-
de Osmanlı Bankası baskını, İkin-
ci Abdülhamid’e bombalı araba 
saldırısı düzenlediklerini, ancak 
olayın faillerinin cezalandırılma-
dığını söyledi.  Abdülhamit karşı-
tı İttihat ve Terakki Cemiyetiyle iş 
birliği yaparak Ermenilerin mil-
letvekili olarak Meclise girdikle-
rini kaydeden Çiçek, Erzurum’da 
düzenledikleri Taşnak Kongre-
sinde mücadele yöntemlerinin 
belirlendiğini anlattı. Van isyanı 
ile birlikte Ermeni terör hareket-
lerinin hız kazandığını vurgu-
layan Çiçek, hükümetin sevk ve 
iskan kararı (tehcir) alarak Erme-
nilerin bölgeden uzaklaştırıldığı-
nı sözlerine ekledi.  

Türkiye Barolar Birliği Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, 
Konuşmasına ermeni meselesine 
ilişkin yakın tarihi mercek altına 
aldı. 

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 
29 Ekim gibi Türkiye’nin simge 
tarihlerinin sembolize ettiği olay-
ların farklı bir iddianın anlamı 
olarak ters yüz edildiğini belirten 
Özbek, “Örneğin 19 Mayıs, Yuna-
nistan tarafından Pontus Rumları-
nın soykırım tarihi olarak yasalaş-
tırılmıştır. Yunan ricali her 19 Ma-

yısta, Selanik’te Atatürk’ün evinin 
yan sokağında Pontus Rumlarının 
soykırımını telin etmekte ve an-
maktadırlar.  Küçük Asya Helenle-
rinin soykırım günü olarak da 14 
Eylül tarihi seçilmiştir. Bunun an-
lamı şudur: Türk ordusu 9 Eylül’de 
İzmir’e girmiş ve son yunan birliği 
14 Eylül’de İzmir’i terk etmiştir. 24 
Nisan 1915 de simge bir tarihtir. 
Ermeni ihtilalcıların dernek faali-
yetinin yasaklanması ve tutuklan-
malarıdır. Simgesel olarak bu tarih 
kullanılmakta ve anlam yüklen-
mektedir” dedi. 

Bu tarihten sonra kurtuluş savaşı-
nı da içine alacak biçimde Ermeni 
terörünün devam ettiğini hatır-
latan Hüseyin Özbek, bu arada 
iki Osmanlı Sadrazamının, Talat 
Paşa’nın Berlin’de ve Sait Halim 
Paşa’nın Roma’da Ermeniler tara-
fından katledildiğini, tetikçilerin 
cezalandırılmadığını, 1974 Kıb-
rıs Barış Harekâtından sonra da 
ASALA terör örgütü cinayetleri-
nin başladığını ve 40’a yakın Türk 
diplomatın katledildiğini bildirdi. 

Özbek, Ermeni Diasporasının 
asıl saldırı kampanyasının ASA-
LA’dan günümüze uzanan ve gele-
cekte de devam edeceği anlaşılan 
milli şuura, çok daha sofistike ve 
toplum mühendisliği olarak, psi-
kolojik harekat olarak niteleyebi-
leceğimiz saldırı kampanyasının 
devam ettiğini belirterek konuya 
ilişkin çeşitli örnekler verdi.  

Emekli Büyükelçi Onur Öymen, 
önce özeleştiri yapmak istediğini 
belirerek şunları söyledi: “Bizim 
önemli bir hatamız var. Hangi ko-
nuda biz suçluyuz, hangi konuda 
Türkiye hatalıdır. Bu kusurumuzu 
ne yapsak da başkalarıyla iyi iliş-
kiler kursak. Ermenistan konu-
sunda böyledir, Kürt konusunda 
da böyledir, Kıbrıs konusunda da 
böyledir. Bir konu yok ki Türkiye 
haklıdır deyip göğsümüzü gerip çı-
kalım ortaya. Türkiye’nin çok güç-
lü bir lobisi vardır ‘Ver de kurtul’ 
lobisi. Yani neyi verirsek o işten 
kurtuluruz. Bu anlayış toplumun 
çeşitli kesimlerine de sirayet edi-
yor. Bu durumda moda deyimle 
Türkiye’nin çıkarlarını korumak 
‘Out’, başkalarının görüşlerini be-
nimsemek ‘İn’. Dış politikada yapı-
labilecek en önemli hatalardan biri 
savunmada kalmaktır. Örneğin 
Ermeni meselesinde biz yapmadık 
diyerek savunmaya çalışıyoruz. 
Oysa yapılması gereken şey karşı 
tarafın hatlarını, yanlışlarını, zul-
münü dile getirerek taarruz politi-
kası izlemek ve inisiyatif almaktır”. 

Öymen, konuşmasının kalan bö-
lümünde Türkiye’ye karşı yapılan 
saldırılar ve bunlara karşı izlenen 
çeşitli politikalar hakkında ör-
nekler verdi. 

Sunumların tamamlanmasından 
sonra soru / cevap bölümüne ge-
çildi. Daha sonra konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi verildi.
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İstanbul Barosu İnsan Hakları 
Merkezince düzenlenen “Şirket-
ler ve İnsan Hakları Çalıştayı” 12 
Mayıs Pazar günü Baromuz Kül-
tür Merkezi Konferans Salonunda 
yapıldı.

İnsan Hakları Merkezi Başka-
nı Av. Duygu Köksal’ın programı 
ve konuşmacıları tanıtımından 
sonra Çalıştay, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Dekan Vekili  Prof. Dr. 
Turgut Tarhanlı’nın açılış konuş-
masıyla başladı.  

Tarhanlı, şirketler ve insan hakları 
sorununu ele alan bu toplantının 
gerçekleşmesini sağladıkları için 
İnsan Hakları Merkezi’ne teşek-
kür ederek sözlerine başladı. “İş 
Dünyası ve İnsan Hakları” (Bu-
siness and Human Rights) alanı-
nın gelişmesindeki tarihsel süreç 
ile normatif çerçevesini aktaran 
Tarhanlı, bu alanın Türkiye’de ne 
yazık ki henüz çok bilinmediğini 
ve özel hukuk ile kamu hukuku 
arasındaki katı ayrımı kaldıran ve 
çoklu-disipliner bir bakış açısıyla 
bu konuların değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

2013 yılında yaşanan Rana Plaza 
felaketi örneğiyle sözlerine başla-
yan  Av. Çiğdem Çımrın  şirketle-

rin insan haklarına saygı göster-
me sorumluluğunun kapsamını 
anlattı. Çımrın, bu bağlamda, şir-
ketlerin insan haklarına saygı gös-
termesini ihlal etmeme yükümlü-
lüğünün ötesine geçen pozitif bir 
telafi etme yükümlülüğünü de 
kapsadığını belirtti. Şirketlerin 
insan hakları sorumluluğunun 
gereklerini yerine getirebilmele-
ri için insan hakları risk tespitini 
(Human RightsDueDiligence) iç 
süreçlerine aktarıp uygulamaları 
gerektiğinin altını çizen Çiğdem 
Çımrın, insan hakları risk tespi-
tinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gül Okutan-Nilsson, 
Türk Ticaret Kanunu ile Serma-
ye Piyasaları mevzuatı kapsa-
mında konuyu ele aldı. Şirket ve 
grup menfaatlerinin, hissedarlık 
ve menfaat sahipliği arasındaki 
farkın ve TTK kapsamındaki so-
rumluluk mekanizmaları üzerin-
de duran Okutan-Nilsson, şirket 
topluluğu düzenlemesine de de-
ğindikten sonra Kurumsal Yöne-
tim İlkelerini anlattı.

Şirketlerin insan hakları sorum-
luluğunu haksız fiil meselesi üze-
rinden ele alan Av. Pınar Kara da 
İngiltere’de bu konudaki mahke-

Şirketler ve İnsan Hakları  
Çalıştayı Gerçekleşti

me kararlarından örnekler sundu. 
Kara ayrıca, Fransa’da yürürlüğe 
giren şirketlerin insan hakları 
bağlamında sorumluluğunu ön-
gören yasa ile Almanya’da benzer 
bir düzenlemeyi öngören taslak 
yasa metinlerinin içerikleriyle il-
gili bilgi verdi.

Türkiye Etik ve İtibar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Seçkin 
Savaşer, iş etiğinin ne olduğunu 
ve bunun kurumsal yönetimdeki 
uygulamaları hakkında bilgi ver-
di. Savaşer, özellikle risk yönetim 
süreçlerinin şirketlerin faaliyet 
gösterdikleri sektör ve ülke dina-
miklerine göre şekillendirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştayın son konuşmacısı Boy-
ner Grup Kurumsal Sorumlu-
luk ve Sürdürülebilirlik Direk-
törü  Aysun Sayın, Türkiye’deki 
tekstil tedarik zincirinde sosyal 
uyumu verdiği örnekler üzerin-
den anlattı. Şirketlerin insan hak-
larına yaklaşımına değinen Sayın, 
Türkiye’deki tekstil sektöründe 
yer alan oyuncuların iş ilişkileri 
hakkında bilgi verdi ve bu bağ-
lamda markaların etki sahaları-
nın nereye kadar uzanabildiğini 
anlattı.

Çalıştay sonunda, konuşmacılara 
birer Teşekkür Belgesi verildi.
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İstanbul Barosu Havacılık ve Uzay 
Hukuku Komisyonunca Vecihi 
Hürkuş’un 21 Mayıs 1916’da ‘ilk 
yalnız uçuşu’ anısına düzenlenen 
‘Tayyareci Vecihi Hürkuş’ konulu 
toplantı, 28 Mayıs 2019 Salı günü 
sat 13.00’da baromuz merkez bina 
konferans salonunda yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Havacılık ve Uzay 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Nazlı Can, havacılık hukukunun 
tarihçesi hakkında bilgi verdi. Ha-
vacılık hukukuna ilişkin ilk ciddi 
ve kapsamlı mevzuatın Belçikalı 
avukatların kurduğu Uluslararası 
Hukuk Enstitüsü ile başladığını 
belirten Can,  Bu enstitünün ih-
tilafların çözümüne ilişkin yaptığı 
başarılı çalışmalarla Nobel Barış 
Ödülüne hak kazandığını söyledi. 

Uluslararası Hukuk Enstitü-
sü’nün kurulmasından bir süre 
sonra, 1889 yılında Fransa’da ilk 
kez Havacılık üzerine bir kongre 
toplandığını belirten Nazlı Can, 
1905’de uçağın icat edilmesi ile 

beraber yeni bir dönemin başla-
dığını bildirdi. Uçakların aske-
ri amaçla savaşta kullanılmaya 
başlandığını, Vecihi Hürkuş’un 
da balkanlarda savaşa katıldığını 
kaydeden Can, Paris Konvansiyo-
nu ile hava seyrüseferlerinin baş-
ladığını ve bundan sonra havacı-

Tayyareci Vecihi Hürkuş 

lıkta baş döndürücü gelişmelerin 
yaşandığını anlattı. 

İstanbul Barosu Havacılık ve Uzay 
Hukuku Komisyonu Üyesi ve 
Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Av. Bahadır Gürer, Vecihi Hür-
kuş’un hayatı hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi. 

Vecihi Hürkuş’un kendisini ‘Türk 
havacılığının çalışmak için çırpı-
nan bir hizmetkârı’ olarak nitele-
diğini belirten Gürer,  “Amacına 
ulaşmak için her yolu başarı ile 
kullanan bir hizmetkâr.  Vecihi 
Hürkuş, bir uçak makinisti, sade 
bir pilot olmanın ötesinde, bir sa-
vaş pilotu, bir test pilotudur. Kendi 
uçaklarının ve davet edildiği ül-
kelerdeki uçakların test uçuşlarını 
yapıyor. O aynı zamanda bir akro-
basi pilotu, pek çok öğrenci yetişti-
ren bir eğitmen pilottur” dedi. 

Hürkuş’un Türkiye’nin ilk yerli 
uçağını tasarlayan ve üreten, Türk 
pilot, mühendis ve asker nitelikle-
rinin de bulunduğunun altını çi-
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Hukuk Kliniği Projesi

26 Şubat 2019 tarihinde, İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu  ve MEF Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
Şahin arasında imzalanan HU-
KUK KLİNİĞİ PROJESİ kapsa-
mında; İstanbul Barosu Adli Yar-
dım Bürosu’nda adalete erişim, 
kadın, çocuk, mülteci haklarının 
uygulanmasına yönelik çalışma, 
gözlem ve araştırma yapan MEF 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
rencileri  final sunumlarını yapa-
rak ilk dönemi başarı ile tamam-
ladılar.
7 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul 
Barosu’nda yapılan final sunu-
muna İstanbul Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 
MEF Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Havva Ka-
ragöz ve İstanbul Barosu Merkez  
Adli Yardım Bürosu Sorumlusu 
Av.  Aylin Moralıoğlu katıldı.

zen Gürer,  Hürkuş’un Türk hava-
cılık tarihinin en önemli isimle-
rinden biri olduğunu kaydederek, 
başarıları sonucunda kırmızı şe-
ritli İstiklal Madalyası ve TBMM 
tarafından 3 adet takdirname alan 
tek kişi olduğunu bildirdi.

Vecihi Hürkuş’un Kurtuluş Sa-
vaşı’nda ilk ve son uçuşu yapan 
pilot olarak bilindiğini hatırlatan 
Bahadır Gürer, “1912 yılından 
itibaren Balkan Savaşı’na gönüllü 
olarak katılan Vecihi Hürkuş, Rus-
larla mücadele edildiği dönemde 
uçağı vurulmuş, düşürülmüş, tut-
sak edilmiş ve kaçmayı başarmış-
tır” dedi.

1916 yılında ilk uçak kazasını 
yapan ve yaralanan Vecihi Hür-
kuş’un savaş sonrası kendini to-
parlayarak zaman kaybetmeden 
tayyare eğitimine devam ettiğini 
anlatan Gürer, mühendis ve pilot 

olarak ilk Türk uçağını imal ede-
rek kendi eserini ortaya koydu-
ğunu, 1930 yılında ikinci uçağını 
da yapan Hürkuş’un daha sonra 
şehirlerarası uçuşlar gerçekleştir-
diğini bildirdi.

Bahadır Gürer, konuşmasının 
sonunda Vecihi Hürkuş’un çalış-

malarıyla ilgili pek çok tarihi bel-
ge ve fotoğrafların da sunumunu 
gerçekleştirdi. 

Havacılık ve Uzay Hukuku Ko-
misyonu Başkanı Av. Nazlı Can, 
Bahadır Gürer’e Teşekkür Belgesi 
verdi. 
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SEM YENİ EĞİTİM DÖNEMİ AÇILIŞLARI

13 MAYIS 2019

İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 13 Mayıs 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle ger-
çekleştirildi. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme Ku-
rulu Başkanı Av. Elif Görgülü, Staj 
eğitiminde, meslek ilke ve kuraları 
çerçevesinde stajyerlere hukuk fa-
kültelerinde almış oldukları teorik 
bilgileri pekiştirmeyi, uygulamanın 
nasıl yapıldığını göstermeyi, mes-
leki bilgi ve becerilerini geliştirerek 
hukukçu yetkinliğini kazandırmayı 
amaçladıklarını bildirdi.  

Görgülü, “Burada Staj Eğitim Mer-
kezinde almış olduğunuz teorik bil-
gileri pratik avukatlık hukuku anla-
mında hayat nasıl geçirerek yetkin 
birer hukukçu olacağınız konusunda 
sizlere yardımcı olmaktır. Savunma 
mesleğinde başarılı olmanızın ön 
koşulu bu mesleğe iyi hazırlanmak 
olduğunun bilincindeyiz” dedi. Gör-
gülü, konuşmasının devamında 
eğitim programına ilişkin ayrıntılı 
bilgi verdi. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, bugün başlayan 
staj eğitim döneminin ilk dersini 
verdi. İstanbul Barosunun staj eği-
timinde büyük bir özveri gösterdi-

ğini belirten Mehmet Durakoğlu, 
bazı baroların aksine hiçbir kısıtla-
ma getirmediklerini, kota koyma-
dıklarını, yılda 5 binin üzerinde 
stajyere eğitim verdiklerini söyledi. 

Gerçek bir avukat olmak isteyenler 
için en fazla gerekli olacak şeylerin 
bu üç haftalık eğitimde alındığını 
kaydeden Durakoğlu, “Neyin doğ-
ru neyin yanlış olduğunu da bu üç 
haftada öğreneceksiniz” dedi. 

İstanbul Barosunun üye sayısının 
geçen hafta 45 bini bulduğunu, Tür-
kiye’de 122 bin avukat ve 83 bin 500 
hukuk fakültesi öğrencisi bulundu-
ğunun altını çizen Durakoğlu,  4 
yıl sonra bu ülkede 200 bin avukat 
olacağını, bunun da ne İstanbul’un 
ne de Türkiye’nin ihtiyacını ifade 
eden bir sayı olmadığını bildirdi.

Bu obez büyümenin sakıncalarını 
her zaman anlatmaya çalıştıkları-

nı ancak geri dönüş alamadıklarını 
ifade eden Durakoğlu, bunun siya-
sal bir terci olmadığını, bu konuda 
hiç suçu olmayanların öğrenciler 
olduğunu vurguladı. 

Bu bozuk düzende geleceğin avu-
katlarının kritik bir eşikte bulun-
duklarına işaret eden Mehmet Du-
rakoğlu, “Çünkü avukatlık bundan 
böyle çok ciddi biçimde nitelik iste-
yen bir mesleğe yönelmektedir.  Bir 
iletişim devrimi kapının önündedir. 
Böyle bir tabloda avukatlığın ne şe-
kilde, ne kadar etkilenebileceği son 
derece önemlidir” dedi.

Bugün genç avukatların önünde iki 
olgu bulunduğunu hatırlatan Dura-
koğlu, bunlardan bir tanesinin ile-
tişim devriminin dilinin İngilizce 
olmasından kaynaklanan İngilizce 
dayatması, ikincisinin de 8-10 yıl 
sonra bugünkü avukatlığın ötesin-
de bir avukatlığa intibak edebilmek 
olgusu olduğunu söyledi. 

Durakoğlu, bir başka önemli nok-
tanın da meslekte uzmanlaşma zo-
runluluğu olduğunu, bu nedenle 
stajyer avukatların belli bir alanda 
uzmanlaşmaları için kariyer plan-
laması yapmaları gerektiğinin altını 
çizdi. 
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27 MAYIS 2019

İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 27 Mayıs 
2019 Pazartesi günü saat 13.00’da 
Baromuz Merkez Bina Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
stajyerlerin hukuk fakültelerin-
de almış oldukları teorik bilgileri 
pekiştirmenin yanı sıra, uygula-
manın nasıl yapıldığını göster-
meyi, mesleki bilgi ve becerilerini 
geliştirerek hukukçu yetkinliğini 
kazandırmayı hedef aldıklarını 
bildirdi.  

Staj eğitiminde, meslek ilke ve 
kuraları çerçevesinde stajyerlere 
aldıkları teorik bilgileri avukatlık 
hukuku anlamında hayata nasıl 
geçirecekleri konusunda yardım-
cı olduklarını belirten Görgülü, 
savunma mesleğinde başarılı ol-
mak için mesleğe iyi hazırlanmak 
gerektiğini vurguladı. Görgülü, 
konuşmasının devamında eğitim 
programına ilişkin ayrıntılı bilgi 
verdi. 

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

Bizim ülkemizde avukat stajın-
da mevzuattan da kaynaklanan 
garip uygulamalar bulunduğunu 
belirten Durakoğlu, hâkim, savcı 
stajyerine maaş veren bir devletin 

avukat stajyerine bırakın maaş 
vermeyi başka yerden bir geliri 
olmasını da yasakladığını bildir-
di.  

Dünyada en kolay avukat olunan 
bir ülkede yaşadığımızı hatırlatan 
Mehmet Durakoğlu şöyle devam 
etti: “Hiçbir müeyyidesi, sınavı ol-
mayan, hukuk fakültesi mezunu 
olunca önünde sadece geçirilmesi 
gereken bir zaman bulunan ve bu 
zaman sonunda avukat olunan 
bir ülkeden bahsediyoruz. Bu öyle 
zannediyorum ki büyük bir bölü-
münüzün duygularına ciddi bir 
biçimde yansıyor. Bu ruh halinden 
kurtulmak gerekiyor. Sizi taahhüt 
ediyorum ki bu staj döneminde 
Staj Eğitim Merkezinde üç hafta 
içersinde öğreneceğiniz şeyler, avu-
katlık konusunda şimdiye kadar 
öğrendiklerinizden daha değerli, 
hepsinden daha fazla gerekli ola-
cak şeylerdir. O nedenle mümkün 
olduğunca Staj Eğitim Merkezin-

deki bu eğitimden hocalarınızı 
‘sömürmeye’ çalışın. İnanınız ki 
meslek hayatınızda kullanacağınız 
daha fazla bilgiyi alabileceğiniz 
başka bir yer olmayacaktır”. 

İstanbul Barosu’nun diğer baro-
lardan çok farklı olarak staj eğiti-
mine büyük önem verdiğini ve bu 
alana büyük yatırımlar yaptığını 
kaydeden Durakoğlu, bu alanda 
çok değerli özveriler sergilendiği-
ni, bu merkezde ders veren hoca-
ların bu işi çok büyük bir özveriy-
le yaptıklarını söyledi. 

Durakoğlu konuşmasının deva-
mında, Hukuk fakültesi enflas-
yonu ve hukuk eğitiminden kay-
naklı sorunlar, dünyada iletişim 
devrimiyle oluşan yeni tablo, ka-
riyer planlaması, meslekte belli 
bir dalda yoğunlaşmanın gereği, 
bilgi edinme ve yabancı dil öğren-
menin zorunluluğu ve baro çalış-
malarını katılım gibi konulardaki 
görüşlerini anlattı. 
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17 HAZİRAN 2019

İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni dönem açılışı, 17 Ha-
ziran 2019 Pazartesi günü saat 
13.30’da Baromuz Merkez Bina 
Konferans Salonunda düzenlenen 
törenle gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan SEM Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, 
stajyerlerin hukuk fakültelerin-
de almış oldukları teorik bilgileri 
pekiştirmenin yanı sıra, uygula-
manın nasıl yapıldığını göster-
meyi, mesleki bilgi ve becerilerini 
geliştirerek hukukçu yetkinliğini 
kazandırmayı hedef aldıklarını 
bildirdi.

Staj eğitiminde, meslek ilke ve 
kuraları çerçevesinde stajyerlere 
aldıkları teorik bilgileri avukatlık 
hukuku anlamında hayata nasıl 
geçirecekleri konusunda yardım-
cı olduklarını belirten Görgülü, 
savunma mesleğinde başarılı ol-
mak için mesleğe iyi hazırlanmak 
gerektiğini vurguladı. Görgülü, 
konuşmasının devamında eğitim 
programına ilişkin ayrıntılı bilgi 
verdi.

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

Bizim ülkemizde avukat stajın-
da mevzuattan da kaynaklanan 
garip uygulamalar bulunduğunu 
belirten Durakoğlu, hâkim, savcı 

stajyerine maaş veren bir devletin 
avukat stajyerine bırakın maaş 
vermeyi başka yerden bir geliri 
olmasını da yasakladığını bildirdi.  

Dünyada en kolay avukat olunan 
bir ülkede yaşadığımızı hatırlatan 
Mehmet Durakoğlu şöyle devam 
etti: “ Hiçbir müeyyidesi, sınavı 
olmayan, hukuk fakültesi mezunu 
olunca önünde sadece geçirilme-
si gereken bir zaman bulunan ve 
bu zaman sonunda avukat olunan 
bir ülkeden bahsediyoruz. Bu öyle 
zannediyorum ki büyük bir bölü-
münüzün duygularına ciddi bir 
biçimde yansıyor. Bu ruh halinden 
kurtulmak gerekiyor. Sizi taahhüt 
ediyorum ki bu staj döneminde 
Staj Eğitim Merkezinde üç hafta 
içersinde öğreneceğiniz şeyler, 
avukatlık konusunda şimdiye ka-
dar öğrendiklerinizden daha de-
ğerli, hepsinden daha fazla gerekli 

olacak şeylerdir. O nedenle müm-
kün olduğunca Staj Eğitim Merke-
zindeki bu eğitimden hocalarınızı 
‘sömürmeye’ çalışın. İnanınız ki 
meslek hayatınızda kullanacağı-
nız daha fazla bilgiyi alabileceğiniz 
başka bir yer olmayacaktır”.

İstanbul Barosu’nun diğer barolar-
dan çok farklı olarak staj eğitimine 
büyük önem verdiğini ve bu alana 
büyük yatırımlar yaptığını kay-
deden Durakoğlu, bu alanda çok 
değerli özveriler sergilendiğini, bu 
merkezde ders veren hocaların bu 
işi çok büyük bir özveriyle yaptık-
larını söyledi.

Durakoğlu konuşmasının deva-
mında, Hukuk fakültesi enflas-
yonu ve hukuk eğitiminden kay-
naklı sorunlar, dünyada iletişim 
devrimiyle oluşan yeni tablo, ka-
riyer planlaması, meslekte belli bir 
dalda yoğunlaşmanın gereği, bilgi 
edinme ve yabancı dil öğrenmenin 
zorunluluğu ve baro çalışmalarını 
katılım gibi konulardaki görüşle-
rini anlattı.

17 Haziran 2019 tarihinde İstan-
bul Barosu Konferans Salonunda 
yapılan Staj Eğitim Dönem Açı-
lışında İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu, Türkiye 
Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruş-
ma Yarışması’nda Marmara Bölge 
birincisi olan stajyerlerimizi teb-
rik ederek başarılarının devamını 
diledi.



EĞ
İT

İM

61

M
AY

IS
 H

A
Zİ

RA
N

 2
01

9 
/ 1

52

24 HAZİRAN 2019

İstanbul Barosu Staj Eğitim Mer-
kezi yeni eğitim dönemi açılışı, 24 
Haziran 2019 Pazartesi günü saat 
13.00’da Baromuz Merkez Bina 
Konferans Salonunda düzenlenen 
törenle gerçekleştirildi. 

SEM Yürütme Kurulu Başkanı 
Av. Elif Görgülü, sözlerine “Bu-
gün çok özel bir gün, İstanbul’da 
İstanbul Barosunun öncülüğünde 
adil bir seçimin sağlandığı gün” 
diyerek başladı. Görgülü şöyle 
devam etti: “Biz avukatlar bu so-
nucun alınmasından ne kadar gu-
rurlansak azdır. Baromuzun çağ-
rısı üzerine biz avukatlar olarak 
sandıklarda görev aldık. Nerede 
bir hukuksuzluk varsa biz orada 
olmalıyız. Demokrasi ve huku-
kun üstünlüğü için avukatlar her 
ortamda mücadele vermeliler. 23 
Haziran seçimleri için böyle bir 
mücadele verdik. Bizleri motive 
ederek bu mücadeleyi vermemizi 
sağlayan baro başkanımız ve yö-
netim kurulumuza böyle bir karar 
aldıkları için teşekkür ederiz. Ay-
rıca mücadelemize katkı veren ve 
bizi destekleyen barolarımıza da 
teşekkürü borç biliyoruz. Sonuçla-
rın ülkemiz ve güzel İstanbul’umuz 
için hayırlı olmasını diliyorum”. 

Elif görgülü bu girişten sonra staj 
eğitim programı hakkında bilgi 
verdi. 

İlk dersi Türk Hukukçu Kadın-
lar Derneği Başkanı ve önceki 
dönem İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan 
verdi. Turan sözlerine geçen hafta 
bütün Türkiye’deki stajyer avukat-
lardan oluşan ekiplerin katıldık-
ları kurgusal dava yarışmasında 
bölge birincisi olan İstanbul Ba-
rosu ekibini ve emeği geçenleri 
kutlayarak başladı.

Avukatlık mesleğinin geçmişi 
hakkında mitolojik bilgi veren 
Turan, ilk Türk kadın avukat Sü-
reyya Ağaoğlu’nu tanıttı ve İs-
tanbul Barosunun efsane başkan-
ları olarak nitelediği Orhan Adli 
Apaydın, Selahattin Sulhi Teki-
nay, Turgut Kazan, Kazım Kol-
cuoğlu ve Ümit Kocasakal döne-
mindeki yaşanmışlıkları anlattı. 

İstanbul barosunun niceliğinin 
yapılan mücadelelerle kazanıldı-
ğını hatırlatan Süreyya Turan, “İs-
tanbul Barosu yasadan kaynakla-
nan haklarını kullanarak niceliksel 
bir büyümeyi sağlamıştır” dedi. 

Süreyya Turan, konuşmasının son 
bölümünde baronun organları ve 
yoksulluk nafakası konusunda 
bilgi verdi ve genç meslektaşları-
na bazı tavsiyelerde bulundu.
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İstanbul Barosu Başkanlığı CMK 
Uygulama Araştırma ve Eğitim 
Merkezince Düzenlenen “Sanık 
Müdafiliği, Mağdur/Şikâyetçi/
Katılan Vekilliği” konulu CMK 
Meslek İçi Eğitim Seminerleri’n-
de eğitim veren avukat ve akade-
misyenler İstanbul Barosu Baş-
kanı  Av. Mehmet DURAKOĞ-
LU tarafından teşekkür belgesiyle 
onurlandırıldılar. 

Törende İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyeleri Av. Sinan NAİ-
POĞLU,  Av. Mehmet Emre ELÇİ, 
Av. Ali GÜRBÜZ ve İstanbul Ba-
rosu CMK Uygulama, Araştırma 
ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Av. 
Emre ÇOKGEZEN de hazır bu-
lundu.

27.06.2019 tarihinde İstanbul Ba-
rosu merkez binasında yapılan 

tören öncesinde CMK Meslek 
İçi Eğitim Seminerleri’nin daha 
verimli hale getirilebilmesi için 
karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunuldu, Daha sonrasında ise İs-
tanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met DURAKOĞLU tarafından 
eğitimcilere teşekkür belgeleri 
takdim edildi.

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR/ŞİKÂYETÇİ/
KATILAN VEKİLLİĞİ

KADINA YÖNELIK SÖZLERI VE ZIHNIYETI NEDENIYLE BEŞIKTAŞ KULÜBÜ 
BAŞKANINI KINIYORUZ

Ülkemizin en büyük spor kulüplerin-
den olan Beşiktaş’ın başkanı Fikret 
Orman « onlar karı gibi arkadan ko-
nuşurlar « şeklinde sözleriyle kadınları 
aşağılamış ve sonrasında oruç olduğu 
gerekçesine sığınarak özür dilemiştir. 
Daha önceki yıllarda Trabzonspor 
Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 
“öleceksek adam gibi öleceğiz, kadın 
gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi 
yaşatmaya kimsenin gücü yetmez“ 
sözleriyle bir yandan kadınları aşağı-
lamış, diğer yandan da şiddet içerikli 
bu sözleriyle toplumsal cinsiyet ayrımı 
yaptığını açıkça ortaya koymuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ulus-
lararası birçok sözleşmeyi ve en son 
2011 yılında “ Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi şiddetin Önlenmesi ve Bun-
larla Mücadeleye Dair Avrupa Kon-

seyi Sözleşmesi- İstanbul Sözleşmesi” 
ni onaylayarak kadınlara karşı her tür 
ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve ka-
dına yönelik şiddeti önlemek için her 
tür düzenlemeleri yaparak tedbirleri 
almayı taahhüt etmiştir. Sözleşmenin 
12. Maddesinde;
“Taraf Devletler, kadınların aşağı bir 
cins olduğu veya erkekler ile kadınlar 
için alışılagelmiş rollerin bulunduğu 
düşüncesine dayanan önyargıları, örf 
ve adetleri,gelenekleri ve her türlü uy-
gulamaları yok etmek amacıyla kadın-
ların ve erkeklerin sosyal ve kültürel 
davranış kalıplarının değiştirilmesi için 
gerekli tedbirleri alır “ denilmekte olup, 
buradan Devletimizin kalıplaşmış ön-
yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri 
ortadan kaldırmayı kabul ve taahhüt 
ettiği açıkça anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kadınları aşağılayıcı bu 
tarz sözlere son verilmesini, bu açık-
lamayı yapanlar hakkında gerekli ya-
sal işlemlerin yapılmasını ve özellikle 
sporda kadınlar üzerinden oluşturulan 
ayrımcı tüm söylemlere son verilmesi 
için yetkililer tarafından gerekli ön-
lemlerin alınmasını ve düzenlemelerin 
yapılmasını istiyoruz.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 
olarak Beşiktaş Spor Kulübü başkanı 
hakkında yasal yollara başvuracağı-
mızı ve ayrıca Futbol Federasyonuna 
da şikâyet edeceğimizi kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Mer-
kezi
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Bugün Anadolu Adliyesinin 2. İş 
Mahkemesinde yaşanan “rezillik”, 
yargıç cübbesi giyen bir adamın 
yargıçlıkla ilgisi olmayan bir eyle-
midir. Meslektaşımızı “aşağılama” 
girişimi ifade eden ve bunu avu-
katın giydiği kıyafet üzerinden 
sorgulayarak gerçekleştirmeye 
çalışan fail, oturduğu kürsünün 
yüksekliğinden aldığı yetkiyi kö-
tüye kullanmıştır.

Kafasındaki “kadın” kavramının 
sorunundan kaynaklanıyor olsa 
gerek, bir kadın avukata yönelik 
bu fiili, sağlıklı bir ruh halinin 
göstergesi olamaz.

1. Bu hâkim cübbeli adam, en kısa 
sürede adliyeden uzaklaştırılma-
lıdır. İstanbul Barosu olarak bu 
konudaki bütün girişimler yapıl-
mış, bir yandan Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz bizzat duruşma salo-
nunda, bu adamı uyararak uzak-
laşmasının talep etmiş, diğer yan-
dan da yazılı ve sözlü müracaatlar 
ivedilikle tamamlanmıştır.

2. Bu adamın tanzim ettiği tuta-
nağa, yaptığı rezillikleri yazdı-
rabilme cesaretini gösterebilmiş 
olmasının arkasındaki “cesaretin” 
kaynağı tarafımızca sorgulana-
caktır. Daha önce de başka bir 
kentte avukatın üzerine yürüye-
rek yumruk atan bu sabıkalı, “İs-
tanbul’a tayin” ile cezalandırılmış 
olduğu için, bu yer değiştirmenin 
“dayanılmaz ağırlığı” bizim açı-
mızdan bir bilgilenme ve gereğini 
ifa sorunudur.

Bu adam, bugün içinde gün bat-
madan Adliye sınırlarının dışına 
çıkarılmalıdır. Sonrası için alına-
cak önlemler de yargı süjelerinin 
diğer bir sorunudur. Yargıçlar 
Dünyası içinde böyle bir kişinin 
de mevcut bulunduğu gerçeği, bu 
dünyayı kirleten bir rahatsızlıktır.

Bu arada özellikle Yargıç ve Sav-
cıların bu olay karşısındaki tep-
kilerini de merak ediyoruz. İş 
Mahkemesi duruşma salonunda 
işlenen bu fiilin faili ile ilgili ola-

rak, özellikle de kendi içlerinde 
“barındırılmasına” yönelik çaba-
ların sürdüğünü görmek, bizim 
açımızdan yeni değerlendirmele-
rin de konusu olacaktır.

İstanbul Barosu olarak, bu süre-
ci en ince ayrıntısına kadar takip 
edeceğiz. Baromuz tarafından bu 
takibin fasılasız gerçekleşmesini 
sağlamak üzere Yönetim Kuru-
lu Üyelerinden oluşan bir ku-
rul oluşturulmuştur. Kimsenin 
hele de yargıç kılıklı bir adamın, 
avukatları kıyafetleri üzerinden 
aşağılamaya kalkışmasına izin 
vermeyeceğiz. Gereğini hukuki 
ve cezai boyutuyla yerine getire-
ceğiz.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza 
saygı ile sunarız.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

BU BIR REZILLIKTIR

ÇOCUĞUN CINSEL ISTISMARI VAKALARINDA ÖNCELIK ÇOCUK 
HAKLARININ KORUNMASI OLMALIDIR

Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar, 
hukukumuzda tüm cinsel davra-
nışları kapsayacak biçimde cinsel 
istismar olarak tanımlanır. 

Çocuğa, bedeni üzerinde söz sa-
hibi olduğunu ve kimsenin izin 
almadan bedenine dokunamaya-
cağını öğretmek gerekir. Vücu-
dun sadece belli bölgelerinin cin-
sel saldırıdan korunması gerektiği 
algısı yetersizdir. Bilinmelidir ki, 
cinsel istismar sadece vücudun iç 
çamaşırı ile korunan bölgelerinde 
gerçekleşmez.

Cinsel suçların sadece cinsel dür-

tülerle değil, tahakküm kurma ve 
gücünü ispat etme saikiyle işlen-
diği bilinmektedir. Bu nedenle, 
suçu önleme politikaları, toplum-
sal cinsiyet eşitliği temelinde tar-
tışılmalıdır.

Çocuğun cinsel istismarı vaka-
larında öncelik çocuk haklarının 
korunması olmalıdır. Bu amaçla;

• Çocuğun ev adresi, mahallesi, 
okulu, arkadaşları ve akrabalarına 
dair bilgiler de gizlilik kapsamın-
da değerlendirilme ve çocuğun 
kimliğini açığa çıkarabilecek bil-
giler paylaşılmamalıdır. Çocuğun 

fotoğrafı, bulanıklaştırılmış ya 
da bir kısmı kapatılmış bile olsa 
kullanılmamalıdır.  Çocuğun ya-
sal temsilcisinden çocuk ile ilgili 
bilgi ve görsellerin kullanımı ko-
nusunda izin alınsa dahi çocuğun 
haklarını korumaya hizmet eden 
gizlilik kuralı bertaraf edileme-
melidir.

• Olayın oluş şekline dair yorum-
larda bulunulmamalı, çocuğun ve 
ailesinin acısına, hislerine, yaşa-
dıklarına dair varsayımsal değer-
lendirmeler yapılmamalıdır. 

• Olayı canlandırmak veya tepki-



W
EB

 S
AY

FA
M

IZ
D

A
N

64

M
AY

IS
 H

A
Zİ

RA
N

 2
01

9 
/ 1

52

GÖÇ IDARESI MÜTEMADIYEN SUÇ IŞLEMEKTEDIR

İzmir Harmandalı Geri Gönder-
me Merkezinde 14.05.2019 günü 
8 meslektaşımız 3 saate yakın bir 
süre iradeleri dışında bir odada 
tutulmuşlar ve Geri Gönderme 
Merkezine müvekkilleri ile görüş-
me amacıyla giden meslektaşların 
görevlerini yapmalarına engel 
olunmuştur.

Son dönemde Geri Gönderme 
Merkezi ve Göç İdarelerinde 
meydana gelen ve yerleşik uygu-

lamaya dönüştürülmeye çalışılan 
tavır, vekâleti olsun olmasın mes-
lektaşlarla müvekkilleri görüştür-
meme, keyfi bekletme, evrak ver-
meme, dosya göstermeme, binaya 
sokmama ve binadan ayrılmaya 
izin vermeme şeklini almıştır.

İstanbul Barosu olarak, İl Göç 
İdaresi ve Geri Gönderme Mer-
kezlerinde mesleğe ve meslektaşa 
yönelik tavır ve davranışları kabul 
etmemiz mümkün değildir.

14.05.2019 tarihinde vuku bulan 
bu olaya ilişkin olarak, Harman-
dalı Geri Gönderme Merkezinde 
meslektaşlarımızın hürriyeti tah-
dit etme cüretini gösteren görev-
lilerin cezalandırılması için etkin 
soruşturma yapılmasının takip-
çisi olacağımızı, kamuoyuna say-
gıyla duyururuz.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

yi ifade etmek amacıyla çocuk be-
deninin üzerinde ellerin olduğu 
fotoğraflar, ağzı kapatılmış çocuk 
resimleri, animasyonlar,  çocuk 
imgeleri kullanılmamalıdır. Tem-
sili çocuk fotoğraflarında da bir 
yandan çocuğun kurban olduğu 
algısını pekiştirirken, diğer yan-
dan çocuğu pornografik öğe hali-
ne getirilmemelidir. 

• Çocuğun yaşadığı bölgeye, et-
nik kimliğine, ekonomik duru-
muna, ailesine dair yorumlar ya-
pılmamalıdır. Belli grupları hedef 
haline getirilmemeli ve  ayrımcı-
lık yapılmasına yol açılmamalıdır.

• Çocuğun okulu, evi, parkı, so-
kağı çevresinde toplumsal tepkiyi 
gösteren eylemler  düzenlenme-
melidir. Aksi halde bu eylemler 
orada yaşamak zorunda olan 
mağdur çocuk ve ailesinin etiket-
lenmesine, yeni tehlikelere açık 
hale gelmesine ve olayın travma-
tik etkilerinin artmasına neden 
olacağı unutulmamalıdır.

• Sosyal medyada bilgi kirliliğine 
itibar edilmemeli, yanlış ve sadece 
duyuma dayalı yasal hakları ihlal 
edecek paylaşımlara yer verilme-
melidir.

• Failler hakkında sapık, canavar, 

psikopat gibi tanımlamalar kulla-
nılmamalıdır. Çünkü bu tanımla-
malar, faillerin  toplumun dışında 
bireyler olduğu algısı yaratmakta, 
cinsel istismarın toplumun her 
kesiminden fail ve mağdur yara-
tan toplumsal bir sorun olduğu 
gerçeğini gölgelemektedir.

• Sivil toplum örgütleri, sosyal 
medyada görünürlüğü fazla olan 
kişi ve kurumlar, olaya dair akta-
rımlarını ve yorumlarını yapar-
ken doğru bilgi vermeye, çocuk 
haklarına özgü kavram ve kural-
lara uymaya özen göstermelidir.

 • Çocuk cinsel istismar vakalarını 
idam, hadım, müebbet hapis gibi 
ağır cezalar üzerinden tartışmaya 
açmak; küfür, bela gibi söylem-
lerle öfkeyi dışa vurmak sorunun 
çözümü noktasında fayda sağla-
mayacaktır. Bu tür tartışmalarda 
öncelik önleme ve çocuk koruma 
politikalarına verilmelidir.

• Faillerin ırkı, etnik kimliği, 
dini, ait olduğu gruplar, mesle-
ği, ekonomik durumu üzerinden 
ayrımcılık içeren yorumlar yapıl-
mamalıdır. Bu yaklaşım, halkın 
bir kesiminin dışlanmasına, dam-
galanmasına, lince dönüşen ey-
lemlere maruz kalmasına neden 
olmaktadır. 

•  Çocuğun cinsel istismarı da-
valarında sanığın ve mağdurun 
haklarını ihlal etmeyecek biçimde 
gizlilik kararı verilmesi doğrudur.

• Çocuğun cinsel istismarı dosya-
larında taraf olan vekil, müdafii, 
uzman, kolluk görevlileri ve ilk 
elden bilgi sahibi olan tüm kişiler, 
çocuğa ve vakıaya ait bilgilerin 
gizliliği konusunda mesleki so-
rumluluklarını yerine getirmeli, 
azami özeni göstermelidir.

• Basının haber alma özgürlüğü, 
çocuk odaklı haberciliğin önüne 
geçmemelidir. Olay, unutulma 
hakkı, tedavi ve sağaltım süreç-
leri de düşünülerek özenle ele 
alınmalı ve   değerlendirilmelidir. 
Haberin verilişinde abartılı, gizli-
liği ihlal eden, faili farklılaştıran 
ifadelerden kaçınmalıdır. 

• Haber metinlerinde, çocuğa 
yönelik cinsel davranışların suç 
olduğu vurgulanmalı; mağdurları 
güçlendirici, destek mekanizma-
larını tanıtıcı bilgilere yer veril-
melidir.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK 
HAKLARI MERKEZİ
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Televizyon programlarında ço-
cukların sıklıkla kullanıldığı ve 
birçok programın çocukların te-
mel hak ve özgürlüklerine özen 
gösterilmeksizin, istismara neden 
olduğu görülmektedir.

Son olarak geçen hafta Ramazan 
ayı nedeniyle gerçekleştirilen bir 
sohbet programında 13 yaşında 
bir çocuğun dini değiştirilmiş 
buna ilişkin canlı tören gerçekleş-
tirilmiştir.

Din ve vicdan özgürlüğü çocuk-
lar için  temel haktır. Bu nedenle 
yaşanan bu durum insan hakları 
ihlali olduğu gibi Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
ve Anayasa ile korunan çocuklara 
dair temel haklarının da ihlalidir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesinin 14.maddesi-
ne  göre  Taraf Devletlerin “..ço-
cuğun düşünce, vicdan ve din 
özgürlükleri hakkına..” saygı gös-
termeleri gerekir.  Sözleşmenin 2 

maddesi “Taraf Devletler, bu Söz-
leşmede yazılı olan hakları ken-
di yetkileri altında bulunan her 
çocuğa, kendilerinin, ana baba-
larının veya yasal vasilerinin sa-
hip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, 
dil, siyasal ya da başka düşünce-
ler, ulusal, etnik ve sosyal köken, 
mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer 
statüler nedeniyle hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tanır ve taahhüt 
ederler. Taraf Devletler, çocuğun 
ana-babasının, yasal vasilerinin 
veya ailesinin öteki üyelerinin 
durumları, faaliyetleri, açıklanan 
düşünceleri veya inançları nede-
niyle her türlü ayırıma veya ce-
zaya tabi tutulmasına karşı etkili 
biçimde korunması için gerekli 
tüm uygun önlemi alırlar.” ifadesi 
ile ayrımcılık yasağını getirmiş-
tir. Anayasa’nın 10.maddesi “Her-
kes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mez-
hep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit 

DIN VE VICDAN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇOCUKLAR IÇIN TEMEL HAKTIR

haklara sahiptir. Devlet, bu eşit-
liğin yaşama geçmesini sağla-
makla yükümlüdür” ve  Anayasa 
24. madde  “Herkes, vicdan, dini 
inanç ve kanaat hürriyetine sa-
hiptir.” düzenlemeleri  de dikkate 
alındığında, 13 yaşında bir çocu-
ğun canlı yayında din değiştirme 
törenine dahil edilmesi çok açık 
bir çocuk istismarıdır.

Çocuğun teşhiri, görüntülerinin 
yayınlanması, ebeveynlerinin ha-
berinin olmaması çocuğun yara-
rına aykırı olup kabul edilebilecek 
davranışlar değildir.

Reyting ve popülizm uğruna yapı-
lan bu tarz programların tamamı 
çocuğun üstün yararına aykırıdır 
ve çocuk istismarıdır. Bu nedenle 
söz konusu programa  ilişkin ilgili 
ve yetkili makamlarca çocuk hak-
larının korunması için gereğinin 
yapılmasını bekliyoruz.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK 
HAKLARI MERKEZİ

Son günlerde kamuoyuna ve ba-
sına yansıyan yoksulluk nafakası-
nın süreli hale getirilmesi için yasal 
düzenleme yapılacağı yönündeki 
hazırlıklar Merkezimiz tarafın-
dan dikkatle ve endişeyle takip 
edilmektedir.

Yoksulluk nafakasında yeni bir 
yasal düzenlemeye ihtiyaç olma-
dığı Medeni Kanunun 175. ve 176. 
maddelerinin doğru okunduğunda 
anlaşılmaktadır.

Yoksulluk nafakasını düzenleyen 
Medeni Kanunun 175/1 Madde-
sinde;

“Boşanma yüzünden yoksulluğa 
düşecek taraf, kusuru daha ağır ol-

mamak koşuluyla geçimi için diğer 
taraftan malî gücü oranında süresiz 
olarak nafaka isteyebilir’’ denilmek 
suretiyle kusuru ağır olan eşin yok-
sulluk nafakası alamayacağı ve yok-
sulluk nafakasının, nafakayı öde-
yecek kişinin mali gücü oranında 
belirleneceği belirtilmiştir.

Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan 
algının aksine yoksulluk nafakası 
her koşulda süresiz değildir.

Medeni Kanunun 176.maddesinde 
belirtildiği gibi nafaka alacaklısı öl-
düğünde veya evlendiğinde nafaka 
kendiliğinden ortadan kalktığı gibi, 
fiilen biriyle evli gibi yaşadığında, 
yoksulluk durumu ortadan kalk-

tığında (miras kaldığında, kadın 
kayıtlı ya da kayıtsız çalışmaya baş-
ladığında, kadına herhangi bir gelir 
bağlandığında), haysiyetsiz hayat 
sürdüğünde mahkeme kararıyla 
kaldırılabilmektedir. Ayrıca mali 
durumun değişmesi durumunda 
ödenen nafakanın azaltılabilmesi 
ve kaldırılabilmesi de şu anki yasal 
düzenlemeyle mümkündür. Kaldı 
ki 176. maddede durumun gerek-
lerine göre irat olarak ödenebilen 
nafakanın toptan olarak da ödene-
bileceği açıkça hükme bağlanmıştır. 
Bu bakımdan hâkim nafakanın bir 
defada ve toplu olarak ödenmesine 
karar verebilir.

Yoksulluk nafakası sadece kadın 

ÇOCUĞUN CINSEL ISTISMARI VAKALARINDA ÖCELIK ÇOCUK 
HAKLARININ KORUNMASI OLMALIDIR
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eşe değil erkek eşe de tanınmış bir 
hak olup uygulamada daha çok ka-
dınlar lehine yoksulluk nafakasına 
hükmedilmesinin nedeni toplumu-
muzda mevcut toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği sebebiyle kadının evlilikte 
ve boşanma sonucunda yoksul-
laşmasından kaynaklanmaktadır. 
Eğitim, iş, siyasal katılım ve gelir 
paylaşımında cinsiyet eşitliğinin ol-
madığı, “Kadının yeri evidir”, “En 
az 3 çocuk yapın” gibi söylemlerle 
bilinçli olarak eğitim ve çalışma 
hayatının dışına itilen kadına, bo-
şanma gündeme geldiğinde “Git 
çalış, kendi başının çaresine bak” 
şeklindeki söylem ve düşünceler 
ve buna hizmet edecek yasal dü-
zenlemeler ne derece hakkaniyete 
uygundur?

Yoksulluk nafakasının süresiz 
olarak takdir edilmesi nedeniy-
le birçok nafaka yükümlüsünün 
mağduriyetine neden olunduğu 
yönündeki iddialar gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Asıl büyük ölçüde 
yaşanan mağduriyet, açlık sınırı-
nın 2.107 TL olduğu ülkemizde çok 
cüzi olarak takdir edilen ve büyük 
çoğunluğu da tahsil edilemeyen 
yoksulluk nafakası alan kadınlar 
cephesinde yaşanmaktadır. Uy-
gulamada çekişmeli boşanmalar-
da hüküm altına alınan nafakaların 
büyük çoğunluğunun 150-300 TL 
seviyesinde kaldığı da bilinen bir 
gerçektir. Kaldı ki bu cüzi nafakalar 
dahi tahsil edilememekte, nafaka 
yükümlüsü tarafından ödenmek 
istenmemektedir. Gerek duyu-
lan korku nedeniyle gerekse icra 
masrafları yüzünden ödenmeyen 
nafakaların çoğu icraya dahi ko-
nulamamaktadır. Baromuzun adli 
yardım dosyalarında nafaka icraları 
büyük yer tutmakta olup, ne yazık 
ki büyük çoğunluğu tahsil edile-
memektedir. İcra kanalıyla yapılan 
tahsilâtlarda ise nafaka üzerinden 
harç kesilmekte ve icra masrafları 
alınmaktadır. Bu durum nafaka yü-
kümlüsünün borcunu arttırmakla 
beraber kadının tahsil ettiği yoksul-
luk nafakasının ise iyice azalmasına 
sebep olmaktadır.

Kadın iş dünyasında çoğunlukla 
dezavantajlıdır. TÜİK’ in 6 Mart 

2019 ‘da açıkladığı Hane Halkı İş-
gücü Verilerine göre 2017 yılında 
erkeklerin istihdam oranı %65,6 
iken, kadınların istihdam oranı 
%28,9’dur. Yani ülkemizde kadınla-
rın iş hayatına katılım oranı erkek-
lerin yarısından bile azdır. İşveren 
kadın yerine erkek işçi çalıştırmayı 
tercih etmekte, kadın kolay iş bu-
lamamakta, çalışma imkânı bulsa 
bile ucuz veya ücretsiz kreş imkânı 
yok denecek kadar az olduğundan 
aldığı düşük ücretin büyük bölümü 
bakıcıya ve kreşe vermek zorunda 
kalmaktadır. Bir kurumda kadro 
hakkı önceliği evi geçindirdiği 
zihniyetiyle çoğunlukla erkeğe 
verilmektedir. Erken yaşta evlen-
dirilen kadın eğitim hakkından da 
yoksun kalmaktadır. Eğitimsiz ve 
hiçbir mesleki tecrübesi olmayan 
kadının boşanma ile birlikte iş bul-
ma olasılığının sıfıra yakın olduğu 
abartısız bir gerçektir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sıralama-
sında 149 ülke arasında 130.sırada 
yer alan Türkiye’nin yoksulluk na-
fakasıyla gündeme geldiğinde refah 
seviyesi yüksek Avrupa ülkeleriyle 
karşılaştırılması ne derece doğru ve 
haklıdır? Kadının istihdama katılı-
mının ve sosyal desteklere ulaşımı-
nın yüksek olduğu bu ülkelerdeki 
nafaka uygulaması ülkemize emsal 
alınamaz. Yoksulluk nafakası ko-
nusundaki mevcut yasal düzenle-
me yerinde olup, aksi düşünceyle 
yoksulluk nafakasında süre sınırı 
getirmek boşanmayla yoksulluğa 
düşecek kadın için büyük ölçüde 
mağduriyete neden olacak ve ka-
dın şiddet gördüğü bir evliliğe ve 
erkeğe katlanmak, sessiz kalmak 
ve bu evliliği sürdürmek zorunda 
bırakılacaktır.

Sonuç olarak;

Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan 
algının aksine şu anki yasal düzen-
lemede nafaka süresiz değildir. Yu-
karıda da belirttiğimiz gibi kaldırıl-
ma, değiştirilme, azaltılma şartları 
mevcut yasayla düzenlenmiştir.

Yaşanan mağduriyetler mevcut ya-
sal düzenlemeden değil uygulama-
dan kaynaklanmaktadır. Yargının 
takdir hakkım hakkaniyete uygun 

kullanarak oluşan mağduriyetleri 
önlemesi mümkündür.

İmzaladığımız Uluslararası Sözleş-
meler ve Anayasamızın 10. madde-
sinde de belirtildiği gibi toplumu-
muzda hala dezavantajlı bulunan 
kadın lehine pozitif ayrımcılık 
yapmak adaletin bir gereğidir. Yok-
sulluk nafakası talep eden kesimin 
büyük çoğunluğunun kadınlardan 
oluştuğu gözetildiğinde yoksulluk 
nafakasında süre sınırı getirmenin 
pozitif ayrımcılık bir yana hakka-
niyete aykırı uygulamalara neden 
olacağı tartışmasız bir gerçektir.

Kadının cinsiyet ayrımcılığından 
kaynaklanan dezavantajlı konumu 
düzeltilmeden ve sosyal devlet ge-
rekleri yerine getirilmeden mevcut 
yasal düzenlemede değişikliğine 
gidilmesi kadının mağduriyetini 
artıracaktır.

Böyle bir düzenleme sadece boşa-
nan erkeğin hayatına rahat devam 
etmesine yönelik olup, kadının uğ-
rayacağı mağduriyeti yok saymak, 
kadını yoksullukla mücadelede yal-
nız bırakmak demektir.

Yoksulluk nafakasının süreli hale 
getirilmesi kadının haklarının gas-
pıdır ve kadına yönelik ekonomik 
şiddettir.

Bizler İstanbul Barosu Kadın Hak-
ları Merkezi olarak, gerekçelerini 
açıkladığımız nedenlerle mevcut 
yasal düzenlemede değişiklik ya-
pılmasına ve yoksulluk nafakasına 
süre sınırı getirilmesine karşı ol-
duğumuzu bildirir, uğradığı veya 
uğrama ihtimali bulunan şiddet 
nedeniyle sesini duyuramayan yok-
sulluk nafakası alacaklısı kadınlar 
adına mücadelemize devam edece-
ğimizi kamuoyuna saygılarımızla 
sunarız.

İSTANBUL BAROSU KADIN 
HAKLARI MERKEZİ
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Son yıllarda kadına karşı şiddet ve 
kadın cinayetleri eğitimli, eğitim-
siz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın 
demeden sistematik bir şekilde 
artmaktadır. 2018 yılında 440 ka-
dın, 2019 Ocak ve Şubat ayında 74 
kadın cinayete kurban gitmiştir. 

En son Diyarbakır Barosuna kayıtlı 
meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu 
Issı boşanma davası açtığı ve koru-
ma kararı aldığı halde doktor eşi 
Mesut Issı tarafından sokak orta-
sında ve çocuklarının gözü önünde 
14 kurşun sıkılarak hayatını kay-
betmiştir. 

Kadın cinayetleri bireysel olaylar 
değildir. Toplumun kadına bakışı, 
kadının hak ve özgürlüklerinin 
tanınmaması, erkek egemen anla-
yışın değiştirilmeye çalışılmaması, 
kadın üzerinden yanlış söylemle-
re ve beyanatlara son verilmemesi, 
ÖRF VE ADETLERİN KANUN-
LARIN ÖNÜNDE olması gerekti-
ği gibi çağ dışı ve hukuk tanımaz 
söylemlerin öne çıkması ve kadı-

nın birey olmasının önüne devamlı 
olarak set çekilmesinin sonucunda 
gelinen noktadır ve toplumsal bir 
sorundur.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlan-
masının ne kadar önemli olduğu 
her bir cinayette yeniden ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye “Kadına Karşı 
her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi - CEDAW ” ve “ Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi- 
İstanbul Sözleşmesi“ni imzala-
mış ve birtakım taahhütler altına 
girmiştir. Bunlardan en önemlisi 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması, Kadına yönelik şid-
detin önlenmesi, Cinsler arası her 
türlü ayrımcılığın ortadan kaldırıl-
ması, Kadının Ekonomik, Sosyal 
ve Siyasi olarak güçlendirilmesi ” 
için her tür düzenlemeyi yapmak 
ve önlemi almaktır. 

Dolayısıyla Devlet KADINA YÖ-
NELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİD-

RTÜK; Radyo Sputnik’de Gazete-
ci/Yazar Zafer Arapkirli tarafından 
yapımcılığı ve sunuculuğu yapılan 
Seyr-i Sabah Programına verdi-
ği ceza ile yayınını 5 gün süreyle 
durdururken, reklam gelirlerinin % 
5’inden kesinti yapılması cezasına 
karar vermiştir.
Alınan bilgiler, Arapkirli’nin cezaya 
neden olan yayında, Gezi’de katle-
dilen Abdullah Cömert ve Berkin 
Elvan’a uygulanan şiddeti eleştir-
mesidir. RTÜK, bu eleştiriden ha-
reketle, “terör eylemini, faillerini ve 
mağdurlarını terörün amaçlarına 
hizmet edecek sonuçlar doğuracak 

KADINA YÖNELIK ŞIDDETI VE  
KADIN CINAYETLERINI DURDURUN

IFADENIN KRIMINALIZE EDILMESI DEMOKRASI IDDIASININ 
KAYBEDILMESIDIR

DETİ ÖNLEMEK, KADIN CİNA-
YETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK 
ve KADINI HER ALANDA GÜÇ-
LENDİRMEKLE GÖREVLİDİR. 

Devlet’imizi taahhüt ettiği görevleri 
yerine getirmeye çağırıyor, Kadın 
Cinayetlerini önlemek, kadın ci-
nayetlerinde asla ceza indirimi 
yapılmaması için her türlü yasal 
düzenlemeyi yapmak ve uygula-
maya geçirmek üzere bir an önce 
gereğini yapmasını bekliyoruz. 

İstanbul Barosu Kadın hakları Mer-
kezi olarak KADINA KARŞI ŞİD-
DET ve KADIN CİNAYETLERİNİ 
LANETLİYOR ve toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin sağlanması, Kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetleri-
ne son verilmesi için sonuna kadar 
mücadele edeceğimizi bir kez daha 
kamuoyuna duyuruyoruz.

İSTANBUL BAROSU KADIN 
HAKLARI MERKEZİ 

şekilde sunma” şeklinde açıkladığı 
bir gerekçe ile bahse konu cezayı 
vermiştir.
İsnat edilen eylemi karşılayacak ya-
sal hükümler için en önemli göster-
ge, ölçü ve öngörüdür. Açık deyişle 
muğlâk ifadelerin giderek her türlü 
eylem veya ifadeye uygulanabilmesi 
suretiyle keyfi kullanımı sonucu-
nu doğuran gerekçeler, hukuksal 
olmaktan uzaktır. Ölçüsüzlüğü ve 
öngörülebilirliği bakımından son 
derece de muğlâk bir gerekçenin, 
sanki bir hukuksal içerik taşıyor-
muş gibi sunulması ona meşruiyet 
kazandıramaz. TCK’da “suçu ve 
suçluyu övme” anlamına gelebi-

lecek bir soruşturmaya davetiye 
çıkaran bu gerekçe de ölçüsüz ve 
öngörülemez niteliktedir.
Bu ceza, sonuç itibariyle her tür-
lü ifadenin kriminalize edilmesi 
anlamına gelir ki,  bu yönüyle de 
demokrasi iddiasından vazgeçilme-
sidir. İfade özgürlüğünü tümüyle 
ortadan kaldıran bu karar, taham-
mülsüzlüğün de somut göstergesi-
dir. Zaten “ele geçirilmiş” bir medya 
dünyasının içinde olan ülkemizde, 
parmakla sayılacak bir muhalefe-
te hoşgörüsüz yaklaşımlar sergile-
mek, her şeyi yeniden düşünmek 
için yeterlidir.
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52 10-16 MAYIS ENGELLILER HAFTASI MÜNASEBETIYLE 
KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

MESLEKTAŞIMIZ AV. MÜZEYYEN BOYLU’NUN ÖLDÜRÜLMESINE ILIŞKIN  
TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

“KRAL ÇIPLAKTIR”

Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOY-
LU’ nunöldürülmesi “KADIN Cİ-
NAYETİ” dir. Kadına karşı şiddetin 
önlenmesi için her zaman fedakâr-
ca çalışan kadın Avukatlar olarak; 
bu kez kadın cinayeti nedeniyle 
bir meslektaşımızı yitirmenin çok 
büyük üzüntüsü içindeyiz.

Eğitimli kişiler arasında yaşanan 
bir boşanma davasının bile kadın 
cinayetiyle sonuçlanması; ülkemiz-
de kadın şiddetinin geldiği durum 
açısından vahim ve ürkütücüdür. 
Bu cinayet bize kadına karşı top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ay-
rımcılığın geldiği noktayı acı bir 
şekilde göstermektedir. Konu “KA-
DIN” olduğunda sosyal, ekonomik 
ve eğitim farkının olmadığını gör-
mek son derece rahatsız edici bir 
durumdur. Bu cinayet bize “KRAL 
ÇIPLAKTIR” demektedir. Son yıl-
larda kadınlara yönelik şiddetin ve 
kadın cinayetlerinin artması sis-

temde birçok yanlışın olduğunu 
bize göstermektedir. Yetkililerin 
şiddetle mücadelede başarı göste-
remediği bir sonuç olarak karşımız-
dadır. Sistemin kadınıkorumadığı, 
önleyici ve koruyucu tedbirlerin 
etkisiz olduğu bir gerçektir. 

Özellikle son zamanlarda boşanma 
davalarının ve nafaka taleplerinin 
kadına karşı şiddeti arttırdığı yö-
nünde kamuoyunda yaratılan algı 
kadına karşı şiddetin artmasına yol 
açmıştır. Bu tehlikeli durumun der-
hal sonlandırılması için yetkilileri 
göreve davet ediyoruz. Kadın şid-
detini artıran nedenler boşanma 
davalarının açılması veya nafaka 
talepleri değildir. Kadına karşı 
şiddeti artıran nedenlerin başın-
da toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmaması ve kadını özgür 
bir birey olarak değerlendirmeyip 
onu aile içerisinde sadece bir eş, 
bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı 

olarak gören ve göstermeye çalışan 
zihniyet gelmektedir. 

Bu nedenle yetkililerin samimi 
ve ciddi bir şekilde; kadına bakış 
açıcını değiştirmek için toplumsal 
zihniyet dönüşümünü sağlayacak 
çalışmalar yapması zorunluluğunu 
bir kez daha önemle ifade ediyoruz. 

Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOY-
LU’ nun öldürülmesini kınıyor, 
ailesine; başta Diyarbakır Barosu 
olmak üzere tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı diliyor, davanın takipçisi 
olacağımızı beyan ediyoruz. 

TÜBAKKOM olarak dün olduğu 
gibi bugün de kadının insan hak-
larının sağlanması için mücadele-
mizifedakârca sürdüreceğimizi ve 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu
(TÜBAKKOM) 

Bilindiği gibi birleşmiş milletler 
1992 yılında aldığı bir kararla 
10-16 Mayıs haftasını ‘Engelliler 
Haftası’ olarak kabul etmiştir. Bu 
karar doğrultusunda 156 ülkede 
her yıl kararlaştırılan programlar 
çerçevesinde:

• 10 Mayıs Engelliler Haftasının 
açılışı,
• 11 Mayıs Görmeyenler günü,
• 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Ku-
surluları günü,
• 13 Mayıs Ortopedik Engelliler 
günü,

• 14 Mayıs Zekâ ve Rusal Engelliler 
günü,
• 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Ko-
runmaya Muhtaç Çocuklar günü,
• 16 Mayıs Engelliler Haftasına 
genel bakış konusunda etkinlikler 
yapılmaktadır.

2005 yılından itibaren farklı tarih-
lerde yürürlüğe giren çeşitli kanun-
lar ve yönetmeliklerle, beklenenin 
aksine, engelli vatandaşlarımızın 
haklarını kullanamadıkları, ciddi 
mağduriyetler yaşadıkları görül-
mektedir. Doğrudan engelli vatan-

daşlarımıza yönelik olmayan farklı 
mevzuatlarda ise engelli vatandaş-
larımızın hakları yok sayılmaktadır.

Engelli vatandaşlarımıza kanunlar-
la tanınan birçok hak, özellikle son 
düzenleme sonrası sağlık kurulu 
raporlarına getirilen değerlendir-
me ve uygulama kısıtlamalarıyla 
kullanılamaz haldedir. Yürürlük-
teki mevzuatı kamu görevlilerinin 
çoğunun bilmemesi, kamu görev-
lilerinin mevzuatı uygulamakta 
isteksiz olması, engelli bireylerin 
birçok kurum ve kuruluşta kötü 
muameleye maruz kalmasına, 
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haklarına erişememesine sebebi-
yet vermektedir. Yasalar açıkça çiğ-
nenmekte, engelli vatandaşlarımız 
yasanın açık düzenlemelerine uy-
mayanlar tarafından sürekli olarak 
mahkemelerde dava açmak zorun-
da bırakılmaktadır. Engelli vatan-
daşlarımızın uğradıkları Ayrımcılık 
suçuna dair cezasızlık döngüsünü 
kıracağı söylemiyle Türk Ceza 
Kanunu’na eklenen ve 2014’te son 
şeklini alan 122. Madde ne yazık 
ki nefret saiki aranması nedeniyle 
işlevsiz hale gelmiştir.

Bugün engellilerin eğitim hakları 
yok denilecek düzeyde karşılana-
bilmekte, engelli bireyler gönderil-
dikleri eğitim kurumlarında kendi 
kaderine terk edilmektedir. Özel-
likle özel eğitim sınıflarında eğitim 
adına utanılacak tablolar söz konu-
sudur. Bu kurumlarda eğitimciler 
engelliyi eğitecek bilgi ve beceriyi 
kazanacak donanıma ve eğitime sa-
hip değildir. Araç gereç temini yok 
denilecek düzeydedir. Özel sınıfla-
rın mekân sorunları çözülememiş-
tir. Rehabilitasyon ve özel eğitim 
kurumları adeta gecekondu tarzıyla 
ve devletten para almak amacıyla 
faaliyet göstermekte olup, ihtiyacı  
karşılamaktan daha çok,  yeni so-
runlara sebep teşkil etmektedirler.

İstihdam politikaları engellilerin 
iş sahibi olmasını sağlamaktan 
uzaktır. Gerçekten de kamu sek-
töründe ve özel sektörde engelli 
kontenjanları doldurulamamıştır. 
Özel sektörde engelliler kâğıt üze-
rinde istihdam edilmekte, diğerleri 
ise mesleki yetenekleriyle alakasız 
konumlarda çalıştırılmaktadır. 
İstihdam şartlarını karşılamayan 
işverenlere kesilen cezalar engel-
lilerin istihdamı için etkin şekilde 
kullanılamamaktadır. İş-kur tara-
fından yapılan faaliyetler sorunun 
çözümüne yeterli katkı sağlayama-
maktadır.

Erişilebilirliğe dair standartların 
karşılanması bir yana, kamu baş-
ta olmak üzere sonradan yapılan 
kamuya açık çevre düzenlemeleri, 
yeni inşa edilen yapılarda dahi bu 

kurallara uyulmamakta, denetim 
görevi lafta kalmaktadır. Erişilebi-
lirliğin denetimleri neticesi kesilen 
para cezaları erişilebilirliğin sağ-
lanması faaliyetlerini etkin olarak 
desteklememektedir. Bu alanlarda 
atılan her adım, yapılan her faaliyet 
bir yerde ölü bir maliyete dönüş-
mekten kurtulamamakta, karmaşa 
bir türlü giderilememektedir. Niha-
yetinde tüm bu alanlarda tam bir 
keşmekeşlik hâkimdir.

Devletin engelli bireylere yaptığı 
parasal yardımların engellilerin 
haklarının karşılandığı anlamı-
na gelemeyeceği de gözden uzak 
tutulmamalıdır. Yapılan düzenle-
meler ve gösterilen çabaların sa-
haya yansımasının,  farkındalığın 
sağlanmasından geçtiği unutul-
mamalıdır. Bunun ise, gecekondu 
tarzı oluşumlarla değil, sağlıklı bir 
örgütlenme organizasyonuyla ba-
şarılacağı muhakkaktır.

Yaşlılarımızın en temel insan hakkı 
olan barınma, sağlık ve beslenme 
imkânları dahi sağlanamamakta-
dır. Adında “huzur” bulunan yaşlı 
bakım evleri adeta tecritli ölüm 
haneleri durumundadır. Yaşlı in-
sanlarımız, varsa ekonomik avan-
tajlarının veya çocuklarının insaf 
ve imkânlarına muhtaç halde yaşa-
maya çalışmakta, yoksa bir köşede 
çaresizlik içinde ölümü beklemek-
tedir. Resmi bakım evleri, Evde ba-
kım, evde sağlık gibi hizmetler bu 
insanların büyük bir çoğunluğuna 
ulaştırılamamaktadır. Bu insanla-
rın yaşam kalitesi yaşlarıyla birlikte 
sürekli düşmektedir.  Emekli maaşı 
veya 2022 sayılı kanun kapsamın-
da verilen ödemelerle geçinmek 
zorunda bırakılan yaşlı insanları-
mızın bu gelirlerle hayatını idame 
ettirmesine imkân yoktur. Temel 
ihtiyaçlarının dahi karşılanama-
dığı bu insanlar için, diğer sosyal 
imkânlardan bahsetmenin yersiz 
olacağı açıktır.

Çocuklarımızla ilgili tablonun 
açıklanması değil bu satırlara, ki-
taplara dahi sığmayacak derecede 
korkunçtur. Ülkemizde bir çocu-

ğun daha kaç yaşında zorunlu eği-
time başlayacağı, ne tür bir eğitim 
programına tabi olacağı ve hatta 
nerede eğitim alabileceği dahi be-
lirsizdir. Bir çocuğun alacağı eğitim 
kalitesi yaşı ve yetenekleriyle değil, 
ailesinin sosyoekonomik durumu 
ve yaşadığı şehirle ilgili olmaktadır. 
Çocuklar ailelerinin iradesi hilafına 
nispet ilim dışı eğitimlere mecbur 
edilmektedir. Bundan daha vahim 
olanı, tüm çocuklarımızın eğitim 
hakkından yararlandırılamıyor 
olmasıdır. Ülkemizin sokakları 
sahipsiz çocuklarla, işyerleri ka-
çak ve güvencesiz çalıştırılan  işçi 
çocuklarla, mezarlıkları iş cinaye-
tine kurban edilen, sağlık hizmet-
lerine erişemediğinden veya yeterli 
sağlık hizmeti alamadığından ölen 
minik bedenlerle doludur. Erken 
yaşta zorla evlendirilen, cinsel istis-
mar mağduru olan çocuklarımızın 
korunup kollanması bir yana, bu 
sorunların üzerine düşürülen siya-
setin ağır gölgesi altında gerçekler-
le yüzleşilememekte, sorunlar yok 
sayılmaktadır. Çocuk tutukluların 
yaşadıkları hak ihlalleri artarak 
devam etmektedir. Unutulmama-
lıdır ki,  dünyaya gelen her can bir 
cihandır ve korunup kollanmaya 
muhtaçtır.

Bilinmesini isteriz ki; en büyük 
engel, engellenmektir. Ülkemizde 
de kabul edilen Engelliler Haftası 
vesilesiyle,  her zaman temel insan 
hak ve özgürlüklerinden ayrı düşü-
nülemeyecek engelli haklarının sa-
vunucusu olduğumuzu, engelli va-
tandaşlarımızla ilgili hak ihlallerini 
adli ve idari mercilerde yakından 
takip etiğimizi tüm kamuoyuna 
duyururuz.

İstanbul Barosu Engelli Hakları 
Merkezi
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Amasya Genelgesinin 100. Yılı

Milletin İstiklalini Yine Milletin 
Azim Ve Kararı Kurtaracaktır...

Amasya Genelgesi ulusal ege-
menliğe dayanan, tam bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelle-
rini oluşturan ilk kuruluş belgesi 
olması nedeniyle Türk tarihinde 
ayrı bir yeri ve önemi vardır.

  22 Haziran 1919 tarihinde ya-
yınlanan Genelgeye göre vatanın 
bütünlüğü ve milletin bağımsızlı-
ğı tehlikededir. Bunun için misa-
kı milli sınırları içinde vatanı ve 
milleti kurtarmak için topyekûn 
harekete geçmek gerekir. 

 Amasya Genelgesinde  

• Vatanın bütünlüğü, milletin is-
tiklali tehlikededir.

• İstanbul hükümeti, üzerine aldı-
ğı sorumluluğun gereklerini yeri-
ne getirememektedir. Bu durum 

milletimizi adeta yok olmuş gibi 
göstermektedir.

• Milletin istiklâlini, yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır.

• Milletin içinde bulunduğu bu 
duruma göre harekete geçmek ve 
haklarını yüksek sesle cihana işit-
tirmek için her türlü tesir ve de-
netimden uzak milli bir heyetin 
varlığı zaruridir.

• Anadolu’nun her bakımdan em-
niyetli yeri olan Sivas’ta bir kong-
re toplanacaktır.

• Bunun için her ilden milletin 
güvenini kazanmış üç temsilci-
nin mümkün olduğu kadar çabuk 
yetişmek üzere yola çıkarılması 
gerekmektedir. Bu temsilciler, 
Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak 
cemiyetleri ve belediyeler tarafın-
dan seçilecektir.

• Her ihtimale karşı, bu meselenin 
bir milli sır halinde tutulması ve 
temsilcilerin, lüzum görülen yer-
lerde, seyahatlerini kendilerini ta-
nıtmadan yapmaları lazımdır.

•Doğu illeri için, 10 Temmuz’da 
Erzurum’da bir kongre toplana-
caktır. Bu tarihe kadar diğer il-
lerin temsilcileri de Sivas’a gele-
bilirlerse; Erzurum Kongresi’nin 
üyeleri, Sivas genel kongresine 
katılmak üzere hareket edecektir,   
denilmektedir.

İstanbul Barosu işgal edilen ül-
kenin özgür yaşamak isteyen 
halkının başkaldırısını dünyaya 
ilan edişinin 100. Yıldönümünde, 
bağımsızlık mirasının özenli ve 
duyarlı takipçisi olacağını kamu-
oyuna saygıyla duyurur.

 İSTANBUL  BAROSU  
BAŞKANLIĞI   
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Avukatların Sağlık Verilerine Erişimini Sınırlayan Kişisel Sağlık 
Verileri Hakkında Yönetmelik Düzenlemesinin İptali İçin İstanbul 

Barosu Tarafından Dava Açıldı

Avrupa Hukuki İşbirliği Merkezi (CECJ)  
İstanbul Barosu’nu Ziyaret Etti

21.06.2019 günlü 30808 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Ki-
şisel Sağlık Verileri Hakkında 
Yönetmeliğin “Sağlık Verileri-
ne Avukatların Erişimi” başlıklı 
10. maddesi ile “Avukatlar, mü-
vekkilinin sağlık verilerini genel 
vekâletname ile talep edemezler. 
Müvekkiline ait sağlık verilerinin 

avukata aktarılması için düzen-
lenmiş olan vekâletnamede, ilgili 
kişinin özel nitelikli kişisel verile-
rinin işlenmesi ve aktarılmasına 
ilişkin açık rızasını gösteren özel 
bir hüküm bulunması gerekir.” 
düzenlemesi yapılmıştır.

Yapılan düzenleme gereği avukat-
ların vekâletname ile sağlık veri-

lerinin alınması vekâletnamede 
özel yetki şartına tabi tutulmuş-
tur.

Yönetmeliğin 10. maddesinin ip-
tali için İstanbul Barosu tarafın-
dan dava açılmıştır.

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK 
HUKUKU MERKEZİ

Avrupa Hukuki İşbirliği Merkezi 
(CECJ-Centre Européen de co-
opération juridique) Direktörü 
Ekaterina Safonova ve CECJ’in 
17-120 Haziran tarihlerinde ger-
çekleştireceği “Tahkim Kararları-
nın Oluşturulması” konulu top-
lantıya katılmak üzere İstanbul’da 
bulunan Rus, Ukraynalı ve Kazak 
avukatlar,  17 Haziran 2019 Pa-
zartesi günü saat 9.30’da İstanbul 
Barosu’nu ziyaret ederek İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. Na-
zan Moroğlu ile görüştüler.

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Moroğlu, heyete ziyaretlerin-

den onur duyduklarını ifade ede-
rek, farklı ülkelerden avukatlar 
her ne kadar farklı dilleri konuş-
salar dahi, avukatların ortak ev-
rensel değerleri ve kodları içeren 
ortak bir hukuk dili geliştirdik-
lerini, bu nedenle de uluslararası 
işbirliğinin çok önemli olduğunu 
belirtti, heyete İstanbul Barosu ile 
ilgili genel bilgiler aktardı. Tür-
kiye’de arabuluculuk ve tahkim 
ile ilgili son gelişmeleri heyet ile 
paylaşan Moroğlu, İstanbul Baro-
su Tahkim Hukuku Merkezi’nin 
çalışmaları ile ilgili de heyeti bil-
gilendirdi. Laik hukuk sistemini 

benimsediklerinin altını çizen 
Moroğlu, İstanbul Barosu olarak 
AB’deki gelişmeleri yakından ta-
kip ettiklerini vurguladı.

CECJ Direktörü Safanova, Mo-
roğlu’na misafirperverliklerinden 
ötürü teşekkür ederek CECJ ve 
İstanbul Barosu arasında kurula-
cak bir işbirliğinden memnuniyet 
duyacaklarını ifade etti. Merkezi 
Strasbourg’da yer alan CECJ, AB 
mevzuatı çerçevesinde tüm dün-
yadan avukatların katılımına açık 
networking etkinlikleri ve toplan-
tıları düzenliyor.   Bu defa ulusla-
rarası ticari tahkim konusunda 
uzmanlaşmış avukatları biraraya 
getiren CECJ, insan hakları konu-
sunda da projeler yürütüyor.
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Norveç Barosu İnsan Hakları 
Komitesi Üyesi  Maria Hessen 
Jacobsen, Norveç Uluslararası 
Hukukçular Komisyonu Üyesi 
(ICJ)  Kiran Aziz  ve ICJ Öğrenci 
Ağı’nda 4 hukuk fakültesi öğren-
cisi,  24 Mayıs Cuma günü saat 
09.00’da  İstanbul Barosu’nu ziya-
ret ederek İstanbul Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ile 
görüştüler.

Başkan Yardımcısı Moroğlu, he-
yete ziyaretleri için teşekkür ede-
rek, hukukçuların tüm dünyada 
ortak dili konuştuklarına değine-
rek, avukatlık mesleğinin sorun-
larının çözümü için dayanışma 
içinde mücadele edilmesinin öne-
mine vurgu yaptı.

Norveçli Hukukçular İstanbul Barosu’nu Ziyaret Ettiler

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı 
Resmi Gazetede yayınlandı

İstanbul Barosu’nun hukukun üs-
tünlüğü, adil yargılama, avukatın 
bağımsızlığı, insan hakları, ka-
dın hakları ve demokrasi için ve 
savunma hakkı ihlallerine karşı 
verdiği mücadeleyi örneklerle he-
yete anlatan Moroğlu, 6 Mayıs’ta 
YSK tarafından verilen “İstanbul 
Seçimlerinin Yenilenmesi” ka-
rarının ardından yaşanılan hu-
kuksuzluğa karşı bir tepki olarak 
İstanbul Barosu’nun başlattığı 
demokrasi için dayanışma nö-
betleri, bu bağlamda Türkiye’deki 
diğer barolar, meslek odaları, sen-
dikalar ve sivil toplum örgütleri 
ile dayanışmaları, her sandığa bir 
avukat hedefleri, toplumu bilinç-
lendirme çalışmaları konularında 

heyete bilgiler aktardı, demokrasi 
mücadelesinin İstanbul Barosu 
için bir varlık sebebi olduğunun 
altını çizdi.

2018 yılı Mayıs ayında İstanbul 
Barosu’nu ziyaret ederek İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu ile de görüşen Jacob-
sen, avukatların yargılandığı bir 
davaya gözlemci olarak katılmak, 
İstanbul Barosu, Türk meslektaş-
lar ve sivil toplum ile görüşmeler 
yapmak üzere Türkiye’ye bu çoklu 
ziyareti gerçekleştirdiklerini be-
lirtti, Türkiye’deki insan hakları 
ihlalleri ile ilgili Norveç Baro-
su’nun yürüttüğü çalışmalardan 
söz etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca yayınlanan 2019/43 sayılı duyuruda; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hu-
kuk Genel Kurulunun 19 Ekim 2018 tarih ve 2017/9 Esas ve 2018/10 karar sayılı kararın 09 Mayıs 2019 günlü 
30769 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı bildirildi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararının özet bölümü şöyle:

“İşçinin sağlık nedenleri ile bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı 
aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir. Dolayısıyla 4857 sayılı 
İş Kanununun 25. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle 
fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmemektedir.”
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Avustralya Büyükelçiliği İkinci 
Katibi  Andrew Cooper,  18 Hazi-
ran 2019 Salı günü  saat 10.00’da 
İstanbul Barosu’nu ziyaret ederek 
İstanbul Barosu Başkan Yardımcı-
sı Av. Nazan Moroğlu ile görüştü.

İstanbul Barosu Başkan Yardım-
cısı Moroğlu, İstanbul Barosu’nun 
hukukun üstünlüğü için verdiği 
mücadelelere değindi, iptal edi-
len İstanbul seçimleri ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu, ip-
tal kararının somut gerekçeden 
yoksunluğunun ve hukuka aykırı-
lığının altını çizdi. İstanbul Baro-
su’nun, seçim iptal kararı üzerine, 
7 Mayıs itibariyle demokrasi için 
dayanışma nöbetlerini başlattığı-
nı belirten Moroğlu, bu nöbetlere 
diğer baroların, meslek odaları-

nın, sivil toplum örgütlerinin ve 
sendikalarının da büyük destek 
verdiğini ifade etti.   2017 yılında 
yapılan ve Anayasa değişikliğine 
yol açan referandumda mühürsüz 
oyların YSK tarafından geçerli 
sayılması üzerine İstanbul Baro-
su’nun yaptığı itirazın geçtiğimiz 
günlerde mahkeme tarafından 
kabul edildiğine değinen Başkan 
Yardımcısı Moroğlu, söz konusu 
kararın İstanbul seçimlerine gün-
ler kala kendileri için çok anlamlı 
olduğunu ve YSK’ya uyarı mahi-
yetinde değerlendirilebileceğini 
sözlerine ekledi.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü, 
insan hakları, kadın hakları, vb. 
konularda mevzuat ile ilgili bir 
eksiklik olmadığını vurgulayan 

İstanbul Barosu’na Avustralya Büyükelçiliği Ziyareti

Moroğlu,   problemlerin siyasi 
iktidarın politikaları sonucu uy-
gulamadan doğan problemler 
olarak ortaya çıktığını söyledi. 
Siyasi iktidarın benimsediği yol 
haritasının bir parçası olarak, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve ka-
dın hakları ile ilgili bir geri gidişin 
yaşandığını ifade eden Moroğlu, 
laik hukuk devletinde bunun asla 
kabul edilemeyeceğini ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni oluşturan değer-
lerden ve Atatürk devrimlerinden 
asla ödün verilemeyeceğini kay-
detti. Cooper’ın sorusu üzerine, 
avukat yargılamaları konusuna 
da değinen Moroğlu, avukatların 
müvekkilleri ile özdeşleştirileme-
yeceğini, avukatın müvekkilinin 
işlediği suç nedeni ile cezalandı-
rılamayacağını söyledi.  Moroğlu, 
benzer isnatlarda, İstanbul Baro-
su’nun Avukat Hakları Merkezi 
ile avukatların her zaman yanında 
olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu’nun avukatlar 
için düzenlediği meslek içi eği-
timler, üniversiteler ile eğitim 
anlamında yapılan işbirlikleri, 
hukuk klinikleri, İstanbul Baro-
su’nun yabancı barolar ve hukuk 
örgütleri ile ilişkileri ve ortak faa-
liyetleri, İstanbul Barosu’nun hal-
ka yönelik olarak yürüttüğü hu-
kuk okuryazarlığı çalışmaları da 
toplantı sırasında ele alınan konu 
başlıklarıydı.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğ-
lu, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul Barosu 
Üyesi Av. Şerdil Dara Odabaşı’nı, 15 Mayıs 2019 
Çarşamba günü saat 13.30’da makamında ziyaret 
etti.

Ziyarette, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Av. Cengiz Yaka, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ali Gürbüz, Av. Si-
nan Naipoğlu, Av. Burcu Aslan, Av. Mehmet 
Emre Elçi ve Baro Meclisi Önceki Dönem Baş-
kan Vekili Av. Nizar Özkaya da hazır bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanını ziyaret
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İstanbul Barosu Satranç Grubu 
tarafından 15 Haziran günü Sat-
ranç Takım Turnuvası düzenlen-
di. İstanbul Barosu Spor ve Spor 
Hukuku Komisyonu Genel Sekre-
teri Av. Tutku Dinçer’in koordine 
ettiği turnuvada İstanbul Barosu 
üyesi Avukat ve Stajyer Avukatlar, 
her takımdaki en kıdemli Avu-
kat’ın takım kaptanlığı yaptığı 5’er 
kişilik takımlara ayrılarak birbir-
leriyle dostça mücadele ettiler.

Turnuva sonunda İstanbul Ba-
rosu Engelli Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Mahmut Günday’ın 
kaptanlığını yaptığı takım, 1 ga-
libiyet ve 2 beraberlik ile topladı-
ğı 4 puan ile turnuvayı yenilgisiz 
şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvayı 1 galibiyet ve 1 bera-
berlik ile 3 puanda tamamlayan 
2 takımdan Av. Selim Altınok 
kaptanlığındaki takım averaj ile 
2. olurken, Av. Tutku Dinçer kap-
tanlığındaki takım 3. sırayı elde 
etti.

Santranç Turnuvası

Av. Can Canbazer kaptanlığında-
ki takım ise turnuvada elde ettiği 
2 beraberlik ile topladığı 2 puanla 
4. sırada yer aldı.

Sporculara madalyalarını İstan-
bul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Sinan Naipoğlu takdim etti. 
Katılımcılar, satranç sporuna ver-

dikleri çok değerli destekleri için 
Av. Sinan Naipoğlu nezdinde İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu’na 
teşekkürlerini ilettiler.

İstanbul Barosu Satranç Grubu, 
faaliyetlerine Ekim ayında 11. 
Geleneksel Hamle Sırası Savun-
mada Satranç Turnuvası ile de-
vam etmeyi planlıyor.

41. Dönem Hukuk İngilizcesi ve Terminoloji Derslerine Katılanlara 
Törenle Belgeleri Verildi

İstanbul Barosu tarafından dü-
zenlenen 41. Dönem Hukuk İngi-
lizcesi ve Terminolojisi derslerine 
katılan meslektaşlara 28 Nisan 
2019 Pazar günü saat 17.00’de İs-
tanbul Barosu Baro Bahçe, Kan-
lıca tesislerinde yapılan törenle 

Sertifikaları verildi. 

Sunumu İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Koordinatörü 
Ece Basmacı Karalar tarafından 
yapılan törenin açılış konuşması 
İstanbul Barosu Meclisi E. Baş-

kan Yardımcısı ve Türkiye Barolar 
Birliği ( TBB ) delegesi Av. Nizar 
Özkaya, Av. A.Metin Uracin tara-
fından yapıldı. 

Toplantıda yapılan konuşmalarda 
Hukuk İngilizcesinin günümüz-
deki önem ve etkisine vurgu ya-
pıldı. 

Söz alan katılımcılar da İstanbul 
Barosu tarafından 41 dönemdir 
sürdürülen Hukuk İngilizcesi ve 
Terminoloji dersleriyle ufukla-
rının açıldığı ve donanımlarının 
artmış olduğunu belirterek İstan-
bul Barosu Üyesi olmaktan onur 
duyduklarını belirtiler.
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Tarihte Haksız Yargılamaların Gölgesinde:
‘Savunmanın Savunulması’- IV

Tarihte Haksız Yargılamaların 
Gölgesinde: ‘Savunmanın Sa-
vunulması’ konulu toplantıların 
dördüncüsü 28 Nisan 2019 Pazar 
günü saat 13.00’da İstanbul Baro-
sunun Kanlıca’daki sosyal tesisi 
Baro Bahçe’de yapıldı.

Av. Semeyra Çavuşoğlu’nun yö-
nettiği oturumda, İstanbul Baro-
su Meçlisi E. Başkan Yardımcısı, 
TBB Delegesi Av. Nizar Özkaya, 
TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Filiz Saraç, CHP İstanbul Mil-

letvekili. TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu Üyesi Av. 
Mahmut Tanal, Av. Emre Koçyi-
ğit, Hukukçu Aygül Baltalı, Av. 
Kübra Sezer, Üniversita Cattolica-
del Sacro Cuore Av. MelissaSukes, 
Av. Hasan Batuhan Balkani ko-
nuşmacı olarak yer aldılar.

Konuşmaclar, Trialsbölümünde 
Sokrates Davası ( M.Ö 400 ), Je-
anned’Ark Trial (1429 ), Trial of 
Galileo(1633), Boston Massac-

reTrials (1770 ), Dreyfus  Davası 
( 1894 ), Rosenberg Trial( 1951), 
Nelson Mandela Trial (1963) ve 
Mississippi Burning Trial (1967) 
konularında sunumlar yaptılar. 

Toplantıda ayrıca Av. Merve 
Koca, Stj. Av. Furkan Darende-
reli, Stj. Av. H. Kübra Arıkanoğ-
lu, İlayda Oter, Stj. Fırat Çavlı, 
Av. Elif Damla Yakıcı, Hulkuk-
çuDerya Sancar, Stj. Av. Melike 
Kavaklı,HukukçuTansu Aslan, 
Av Cihan Bakırhan tarihte haksız 
yargılamaya konu olan davalar 
hakkında konuştular.

Toplantının ‘Sözü Olan Herke-
se’bölümünde Av. Altan Akde-
niz, Av. Murat Ruben, , Av. İsmail 
Özer Kavlak, Av. İbrahim Aycan 
ve Gazeteci Ahmet Aydın Coşkun 
söz alarak açıklamalar yaptılar.  

Toplantı Soru –  Cevap bölümüy-
le sonra sona erdi. 
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İstanbul Barosu Kültür ve Sanat 
Kurulu bünyesinde çalışmaları-
nı sürdüren Türk Sanat Müziği 
Koromuzun geleneksel ‘İlkbahar 
Konseri” 23 Mayıs 2019 Perşem-
be günü saat 20.30’da Kadıköy 
Belediyesi Nikâh Salonunda ger-
çekleştirildi. 

Şef Caner Bakır yönetimindeki 
koromuzun konserini Av. Meh-
met Zeki Karan sundu.

İki bölümden oluşan konserin ilk 
bölümü, Suzinak makamında-
ki eserlerden oluştu. 12 eserden 
oluşan ilk bölümde koro Suzinak 
makamındaki şarkılardan oluşan 

bir fasıl yaptı ve arka arkaya 6 eser 
seslendirdi.  Daha sonra 6 eserin 
sunulduğu bu bölümde Hüzzam 
eserlere geçildi. Bu bölüm koro 
ve solo sunumlardan oluştu. Av. 
Önder Seçgin ve Av. Müberra 
Demiroğlu birer solo şarkı oku-
dular. Konserin ilk bölümü koro-
nun seslendirdiği “Fincanı taştan 
oyarlar” adlı anonim eserle sona 
erdi. 

Konserin ikinci bölümü Hicaz, 
Segâh ve Muhayyerkürdî maka-
mındaki şarkılardan oluşmuştu. 
12 şarkının yer aldığı bu bölüm-
de koro 4 eser sundu. Kalan 7 
şarkının dördü Av. Mehmet Zeki 

TSM KOROMUZUN İLKBAHAR KONSERİ

İstanbul Barosu Tiyatrosu Cübbesizler Doğaçlama Ekibi 
Doğaçlama Tiyatro Ligi’nde Birinci Oldu

İstanbul Barosu Tiyatrosu bünyesinde bulunan oyuncular 
tarafından geçen yıl kurulan ve Av. Mehmet Şah ÇELİK 
moderatörlüğünde çalışmalara başlayan “’CÜBBESİZLER’’ 
Doğaçlama ekibi iki yıldır katıldığı ve BKM mutfak tarafından 
organize edilen ‘’ Doğaçlama Tiyatro Ligi’’ 4. Sezonunda 8 
takımın katıldığı ve 8 ay süren lig maratonunda rakiplerini 
geride bırakarak ligi 1. Sırada bitirme başarısı göstermiştir. 
Cübbesizler Ekibini; İlker YAMANER, Emre LEBLEBİCİ, 
Eyüp ŞEKERCİ, ve Burçin AKGÜN temsil etmiştir. 

Karan, Av. Sibel Füsun Görson 
İpekten, Av. Enis Aygen, Av. Nev-
zat Yağız, Av. Necla Demirtaş, Av. 
Fatih Mehmet Aktaş tarafından 
solo, bir şarkı da Av. Rukiye Bil-
giç-Av. Erdoğan Şengezer, tara-
fından düo olarak seslendirildi. 
Konser program dışı sürpriz bir 
marşla sona erdi. İzmir Marşı 
dinleyicilerin ve sahnedeki sa-
natçıların katılımıyla coşku seline 
dönüştü. 

Konser sonunda İstanbul Barosu 
Baro Meclisi eski Başkan Yardım-
cısı ve TBB Delegesi Av. Nizar 
Özkaya tüm sanatçılar ve katı-
lımcılar için teşekkür konuşması 
yaptı ve Şef Caner Bakır ve konse-
rin sunumunu gerçekleştiren Av. 
Mehmet Zeki Karan’a birer buket 
çiçek verdi.
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RUHSAT, 02.05.2019

Av. ALAATTİN FURKAN AYDIN
Av. ESEN EREM
Av. ASLIHAN YÜCEL
Av. ZEYNEP GÜLALİOĞLU
Av. ÖZLEM NİŞANCIOĞLU
Av. KEMAL YARDIM
Av. GÖZDE BERÇEM OKTAY
Av. MUSTAFA GÖKHAN TOYGAR

Av. ENSARİ YİĞİTCAN ÇAKMAK
Av. MERT EKİN
Av. BURCU KILAVUZ
Av. ABDULLETİF EREN
Av. GÜLLİŞAH KOYUN
Av. FURKAN GÜMÜŞ
Av. BAŞAK KAYRANCIOĞLU
Av. OSMAN TALHA BİLGE
Av. ERBİL TÜMÜKLÜ
Av. TUĞÇE ULUTAŞ
Av. ŞEYMA HANIMELİ

Av. MERT TAZEGÜL

Av. ANIL MEYDAN

Av. CİHAT ALKAN

Av. GÖKÇE AYDIN

Av. AYŞEGÜL ŞANSAL

Av. SEMİH BEYDAŞLI

Av. GÜLCE AMAÇ

Av. ESRA BOZKUŞ

Av. ZEYNEP BESTE DAĞLI

Av. TÜRKAN AKTAŞ

RUHSAT, 09.05.2019

Av. ABDULLAH YILDIZ
Av. NURANGİZ ABDULLAYEVA
Av. VEDAT ERDOĞAN
Av. CİHAN ARIK
Av. BÜNYAMİN YILMAZ
Av. AHMET ŞİMŞEK
Av. FATİH AYAZ
Av. ENES UMUR
Av. SULTAN KAL
Av. CELALETTİN MARTİN

Av. MUHAMMED HALİD KAVAK
Av. HALE GÖÇER
Av. AKIN KAYA
Av. EZGİ KAYA
Av. OLGUN YEŞİLYURT
Av. SİBEL MÜFTÜOĞLU
Av. FATİH DEMİRTAŞ
Av. ÖMER ÖZER
Av. ŞEYMA TURNA
Av. TUNA UCA
Av. ÖMER KAYA
Av. SEMİH ALAŞAN
Av. ONUR YAĞIŞAN

Av. NİL KARASAKAL
Av. EMİNE ÖZTEL
Av. MUSTAFA KARADAĞ
Av. HARUN CÜCELOĞLU
Av. MEHMET ALİ CANBEK
Av. GİZEM ÖNEN
Av. SİNEM HACIKERİMOĞLU
Av. MUHAMMED CÜNEYT OKUDAN
Av. SİNAN UYUSUN
Av. YUSUF ARABACI
Av. HAZAL MOLLAOĞLU
Av. ROJİN BÜDÜŞ
Av. SEVCAN YİĞİT
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RUHSAT, 16.05.2019

Av. MUHAMMED RAŞİT ÖZDEMİR
Av. FATMAGÜL YAZICI
Av. BURAK MEMİŞ
Av. ALİ YAVUZ
Av. DEHA AKMUGAN
Av. İSMAİL BAŞAR
Av. ELİF SİBER DUYMAZ
Av. FATİH KARAKUZU
Av. BEYTULLAH AKILMAK

Av. SONER ASLAN
Av. YASEMİN ATEŞ
Av. EMİNE EKŞİ
Av. ELİF KIYNAK
Av. DAMLA KOÇAK
Av. MERVE TORTUMLU
Av. HAVANUR TURKUT
Av. HÜSEYİN ALPKAĞAN ULUSOY
Av. NİMET YALÇIN
Av. EYLÜL TOKSÖZ
Av. ELİF AYKIR
Av. NAMIK EKŞİOĞLU

Av. MURAT ÖZER

Av. MÜSLÜM AKUŞ

Av. ONUR BALOĞLU

Av. NEŞE ALTUNER

Av. HANDE NUR ALPARSLAN

Av. KÜBRA RAKICI

Av. MUHAMMED ENES CAN

Av. HİLAL LAMBACI

Av. CEREN TÜRKMEN

Av. ESRA ERAKMAN

AV. ŞABAN BULUT

RUHSAT, 23.05.2019

Av. BERDIL HATUN CANTÜRK
Av. HİKMET AKKUŞ
Av. NAZLI DAMLA DEMİRAL
Av. EYÜP NUMAN EREN
Av. BEYZA ERGUN
Av. GÖZDE GÜNEŞ
Av. İBRAHİM KARADEMİR
Av. ATİLLA TURAN KIRMIZIGÜL
Av. MELİKE ÜNLÜSÜ
Av. MERTCAN YUMUK
Av. ABDURRAHİM ÇAKIR
Av. AHMET YAĞAR
Av. ÖZGÜÇ PEHLEVAN
Av. NERGİS YILMAZ
Av. REHA AYHAN

Av. EMİRHAN ÇAKMAK
Av. SEVDE KAYIŞ
Av. BUSE BEŞÇOCUKLU
Av. HARUN ŞAHİNBAY
Av. REŞİT HAKAN 
HAMİDOĞULLARI
Av. MEHMET ONUR DİRİ
Av. NUR YASEMİN GÜZELHAN
Av. REFİKA SERÇE ŞİRİK
Av. MEHMET REŞİT METEHAN
Av. AYŞE ÖZDEMİR
Av. MEHMET DENİZ DEMİR
Av. ÖZGE SAĞLIK
Av. DİLARA YILMAZ
Av. YAĞIZ ERSÖZ
Av. MUHAMMED HAMZA İMİK
Av. DİDAR KARATAŞ

Av. KEREM CAN ŞİŞMANOĞLU
Av. ÖMER ÇOBAN
Av. MUHAMMED EREN NASLICA
Av. SENA BOYACI
Av. CEREN ACAR
Av. ÖMER FARUK ÇAKIR
Av. HATİCE CEMRE ÇAVDAR
Av. KEMAL ÇAĞKAN 
İNCEMIZRAK
Av. GAMZE GÜL KAÇAR
Av. EYÜP SABRİ KAPTANOĞLU
Av. ERTUĞRUL KOÇAK
Av. FURKAN TAYLAN
Av. NİLÜFER UYSAL
Av. BARIŞ DEDE
Av. SİMİN ÖYKÜ UÇKUNKAYA
Av. SERHAT SEZGİN

Av. ALİ NECİM DEĞER
Av. SİBEL YILDIRIM
Av. BAHADIR ÖZTÜRK
Av. MUHAMMED FURKAN ŞANLI
Av. ŞİRİN CEREN OĞUZ
Av. MURAT AYDIN
Av. SÜMEYYE SARI
Av. SİNEM OPÇİN
Av. MURAT GÜRBÜZ
Av. FEYZA ATİK
Av. BUŞRA BALİ
Av. OĞUZHAN ŞENOCAK
Av. SELİN SAĞLAM
Av. ORÇUN KULAÇ
Av. TUBA EKİNCİ
Av. HİLAL ÖZBİLEN
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RUHSAT 30.05.2019 

Av. BATUHAN DUMAN
Av. ONUR ERTEN
Av. İBRAHİM TOPAL
Av. FIRAT KARALİ
Av. MEHMET ALTINBAŞ
Av. EDA NUR GÖÇMEN
Av. EBRU KOÇAK
Av. BEKİR ÇAKMAKÇI
Av. BÜŞRA MENGİ
Av. DOĞA CAN BOZDAĞ
Av. ADNAN OĞUZ ŞAHİN
Av. EDA KUŞBABALI
Av. ALBERT YÜKSEL
Av. BURAK EYÜPOĞLU
Av. İREM SAYIN
Av. SAMET ARINÇ POYRAZ
Av. ERKAN KARAMAN
Av. BERK AKEL

Av. ECE ERSAN
Av. AYÇA ÖZLEM NUR
Av. DİLAN ŞAHİN
Av. EKİN SALMAN
Av. CANER ÇELİK
Av. MUHAMMED OKTAY CİNDİOĞLU
Av. NİLDA ÇİÇEKLİ
Av. MUHAMMED BURAK EŞ
Av. ARMAĞAN ECE BABACAN
Av. MEHMET OĞUZ KARAMUSTAFA
Av. SUAT OCAK
Av. BARIŞ AKGÜL
Av. MERVE KARMAZ
Av. BÜŞRA ÖZBAKIR YILMAZ
Av. OZAN TURANÇİFTÇİ
Av. İBRAHİM YÜKSEL
Av. ELİF PELİN TANVERDİ
Av. MÜGE NAZİLLİ
Av. BENGÜL KAYA
Av. HASAN TUVAN YALIM

Av. GAMZE MÜGE KAN
Av. SEVDA VANÇİN
Av. ÜLKÜ ASENA KUYUMCU
Av. DİDEM ÖZMEN EROĞLU
Av. HÜSEYİN FURKAN İSMAİLOĞLU
Av. ENGİN AKTAŞ
Av. ERGUN KEÇELİ
Av. ÖZGE GENÇ
Av. EMRE BAYRAM
Av. SEVDA NUR BAYRAM
Av. BENGÜ CANDAN
Av. KUBİLAY ÖZTÜRK
Av. NURCAN DEMİRHAN
Av. OSMAN NURİ ERSOY
Av. ADNAN TARLAN
Av. EMRE FİDAN
Av. MUSTAFA ESEN
Av. HÜSEYİN ATAKAN OLAŞ
Av. EFE KAĞAN ELDEK

RUHSAT, 13 06 2019  

Av.ŞEYMA RABİA ŞAHİN
Av.EZGİ KARAOĞLU
Av.ERGİN KALMAZ
Av.MELDA ER
Av.İLHAN AÇIKGÖZ
Av.BURCU AYDIN

Av.BERKANT ÇAĞAL
Av.DİLAY DİLAN ÇELİK
Av.ATAKAN ATLAMAZ
Av.RUKİYE DOĞANAY
Av.EGE TALAY
Av.ÇAĞA BİZİMCAN
Av.TANER KARAMAN
Av.DİLARA BÜŞRA ATLIHAN

Av.ÖZLEM PATIR
Av.ÇİĞDEM BALCI
Av.BUSE METE
Av.SEDA KAYNAROĞLU
Av.HANDE POSTALCI
Av.MUHAMMED EMİN ARSLAN
Av.PINAR UZUNER
Av.İHSAN BÜLBÜL
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RUHSAT 20.06.2019

Av. CEMRE ÇİSE KADIOĞLU 
Av. ZEYNEP ŞEYDA ŞAHİN 
Av. DAMLA VURAL 
Av. MERVE GÜNEŞ 
Av. HAKAN DURUSEL 
Av. BİRCE NEVRUZ 
Av. ZEYNEP EKŞİ 
Av. YETER NUR EKŞİ 
Av. NURİ ERDEM 
Av. FATİH CAN CANPOLAT 
Av. EMEL ALTIOK 

Av. İBRAHİM HALİL KARADENİZ 
Av. MEHMET ŞEKER 
Av. BÜŞRA ERDEM 
Av. İLKCAN ERSOY 
Av. ERAY SÜREN 
Av. ZEYNEP TUTĞAÇ 
Av. KLODIAN MURRJA 
Av. TAYYAR KEKEÇ 
Av. EROL DUHAN ALDOĞAN 
Av. ALPARSLAN SARP KAHRAMAN 
Av. ÇAĞLA İREM ÇIĞIR 
Av. BURCU KONAL 
Av. YASİN ÇELİK 

Av. ELİF BORA 
Av. GÖKÇEM ERKUŞ 
Av. OKAN DEMİR 
Av. BİLAL YILDIRIM 
Av. AHMET DAMAR 
Av. GÜL SULTAN ÇAKMAK TABEL 
Av. ÂDEM FİLİZKAYA 
Av. CAHİT YAVUZ 
Av. SERKAN EKEN 
Av. NURSELİ BAŞKAN 
Av. MÜGE DEĞİRMENCİOĞLU 
Av. SERDAR AKYÜZ 
Av. UTKU BİLGE KESKİN

RUHSAT, 27.06.2019
Av. DUYGU APAYDIN

Av. NİHAN KAYA

Av. ZEYNEP HİLAL DOY

Av. SAADET KARTI
Av. YAĞIZ ÖRSKIRAN
Av. MUAMMER UTKU OĞUL
Av. TOGAY BUĞRA TOKAT
Av. SEMİH ANIL NARİNÇ

Av. IRMAK KEPENEK

Av. HÜSEYİN ÇAT

Av. CEREN ÖZKAN

Av. CAN TURGUT


