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KONUSU			: Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) projesi hakkında itirazlarımızın sunulması ve ÇED Olumsuz kararı verilmesi talebimizdir.
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 23.12.2019 tarihinde halkın görüş ve
önerilerine açıldığı duyurulan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve İnceleme ve
Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna
karşı İTİRAZLARIMIZ ile ÇED olumlu Kararının yeniden değerlendirilerek ÇED OLUMSUZ KARARI
verilmesinde kamu yararı bulunmaktadır.
Uluslararası Çevre Sözleşmeleri , AB Direktifleri ve Türkiye’nin çevre mevzuatında temel yasal dayanağı
olan Çevre Kanunu’nun amacı, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak çevreyi korumaktır. Çevre
Kanunu, önlemleri /yasakları , devletin ve vatandaşların temel yükümlülüklerini tanımlamaktadır.

GÜNCEL

AÇIKLAMALAR		 :

Kanal İstanbul Projesi sadece İstanbul’u etkileyecek bir proje değildir. Coğrafyayı değiştirecek bir proje olup
büyük Çevre sorunları yaratacaktır. Çevre sorunları Bölgesel-Ülkesel-Kıtasal etkiler gösterir.

Kanal İstanbul Projesi,
1- Büyük Deprem bekleyen İstanbul’un fay hatlarının kesişme noktasındadır.
ÇED Raporunda yer alan bilgilere göre, proje güzergahı 1., 2., ve 3. derece deprem bölgelerinden
geçmektedir. Kanal İstanbul yörede insan nüfusunu ve yapılaşmayı artıracak, dolayısıyla da olası
bir depremde daha fazla can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabilecektir
2- Su sorunu yaşayan İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan su havzaları, Istranca’lardan gelen ve
su havzalarını besleyen su kaynakları kesintiye uğrayacaktır. Proje nedeniyle yok olacak Sazlıdere
barajı İstanbul’un su ihtiyacının % 29’unu karşılamaktadır.
3- ÇED raporunda, Kanal İstanbul Projesinin Su Kaynaklarına Olan Etkisi, DSİ’nin verdiği rakamları
ile örtüşmemektedir. DSİ’nin verdiği rapor ÇED raporunda yer almamıştır.
4- Trakya dahil tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık
yapılamaz hale gelecektir,
5- ÇED raporuna göre, Kanal İstanbul Projesi kapsamında 440 adet mera, yaylak, kışlak vasıflı
taşınmazından 418 adet (13.437.022,67 m2) taşınmazın mera niteliği kaldırılmıştır.
Mera Kanunu Ek Madde 1 ve 30.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapıların
tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla kullanılabilir.
Mera Kanunu’nda 2016 yılında yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, afete dayanıklı
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İstanbul İli, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy İlçeleri içerisinde yaklaşık 45 km uzunlukta,
20,75 m derinlikte ve 275 m genişlikte bir Kanal açılması için hazırlanan Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ÇED Raporuna ;
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yerleşim alanı oluşturulması amacıyla, Avrupa yakasında bulunan bazı mera, kışlak ve ortakların
mera vasfını tek başına değiştirebilme yetkisi verilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bu yetkisini
kanuna aykırı olarak, afete dayanaklı yerleşim alanı yapmak amacıyla değil, Kanal İstanbul projesi
için kullanmıştır.
6- Gelir olarak gösterilen , yoğun yapılaşma ile ilave nüfus artışı ulaşım ve kent yaşamını her alanda
olumsuz etkileyecektir.
7- Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar, sulak alanlar vb. koruma alanları yok
olacaktır,
Kanal İstanbul nedeniyle, toplam 12.896.203,57 m2’lik devlet orman alanı, yok olacaktır Proje sahasındaki orman alanı, 3. Havalimanı için izin verilen alan ile çakışmaktadır. Proje sahasına 1,21
km mesafede bulunan Şamlar Tabiat Parkı , Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları proje nedeniyle zarar
görme riski taşımaktadır.
Avcılar ve Küçükçekmece İç ve Dış Kumsal doğal sit alanı koordinatları değiştirilerek, Kanal İstanbul Proje alanı sınırlarında kalan kısım sit statüsünü kaybetmiş, konut alanı olan bir alan ise doğal
sit nitelikli koruma alanı haline getirilmiştir
8- Kazı sonucu hafriyatın taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecek, taşıma araçları trafığe ek yük getirecektir,
9- Kanala entegre yapılar; Karadeniz Konteyner Limanı - Marmara Konteyner Limanı - Lojistik Merkezi - Küçükçekmece Yat Limanı Diğer entegre tesislerden adalar ve Sazlıdere Yat Limanı için çalışma yapılmadığından maddi ve çevresel etkileri bilinmemektedir,
10- 10- Yap İşlet Devret modeliyle hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı yöntem ile yapılan diğer
projelerde olduğu gibi Hazine garantisi verilmesi vatandaşa ek vergi yükü getirecektir.
11- 11- Kanal İstanbul Projesi ile ADA haline gelecek bir kentte yaşamak zorunda kalacağız. Her açıdan yaşamı zorlaştıran bir yerleşim haline gelecektir.
12- 12- Trakya ile irtibatın köprülerle sağlanması, ulaşım hakkının kısıtlanması yanında güvenlik sorunu yaratacaktır.
13- 13- ÇED Raporu hazırlama aşamasında kurum ve kuruluşlardan görüş istenmesine karşı, görüşler
hiç dikkate alınmamıştır. Rapor , Projenin olumsuz çevresel etkilerini bertaraf edecek değerlendirmeler içermemektedir,
Rapor bilimsel değildir. Bilim adamlarının afet-deniz sistemi-güvenlik- tarihi-ekosistem-ekonomi
konularında yaptıkları bilimsel açıklamalar nedeniyle projenin olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli
önlemler alınmadığı görülmektedir.
Bu Rapor ile Projenin hayata geçirilmesi, Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde idareye yüklenen görevlere
aykırılık oluşturmaktadır.
Anayasa’nın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”
Anayasa’nın 56.maddesindeki çevre kavramı 63. maddede sözü edilen tarih, kültür ve tabiat varlıklarını da
kapsayan geniş bir Çevredir.
Buna göre Anayasa’da, vatandaşların da çevreyi geliştirmek,
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
konusunda ödevli olduğu açıkça belirtilmiştir.
İnsan, sağlıklı ve dengeli bir çevreden yararlanabildiği
ölçüde varlığını ve gelişmesini sürdürebilir.
Kanal İstanbul doğal çevreyi değiştirerek olumsuz
etkileyecek, çevre ve tüm canlıların sağlığını bozacak bir
proje olduğundan “Sağlıklı bir Çevrede Yaşama Hakkı”
ihlal edildiği için, İstanbul Barosu olarak ,Anayasal
yetkilerimiz kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde
süresinde ÇED Raporuna itiraz ediyor, Kamu yararı
olmayan proje için ÇED OLUMSUZ Kararı verilmesini
talep ediyoruz. Saygılarımızla
Av. Mehmet DURAKOĞLU

İstanbul Barosu Başkanı

Kanal İstanbul Çalıştayı Yapıldı

İ

‘Kanal İstanbul’un dünü bugünü’
konulu sunumdan sonra çalıştayın açılış konuşmasını İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ekrem İmamoğlu yaptı. Açılışta yapılan diğer konuşmalardan
sonra çalıştay oturumlarına geçildi.
Çalıştayda dört ayrı salonda düzenlenen 8 panelin konuları şöyle:
Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği; Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Ulaşım; Çevresel Boyut,
Su ve Ekoloji; Toplumsal Boyut
ve Katılım; Hukuki Çerçeve ve
Güvenlik; Afet Riski ve Depremsellik; Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras; Çevresel
Boyut, İklim ve Ekoloji.
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet DURAKOĞLU, ‘Hukuki Çerçeve ve Güvenlik’ konulu
panelde sunum yaptı. İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren SÖMEZ’in
yönettiği panelde, Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM, Hukukçu, Büyükelçi
Dr. Rıza TÜRMEN, Emekli Kılavuz Kaptan Saim OĞUZÜLGEN
ve Emekli Tuğamiral Türker ERTÜRK de sunum yaptılar.

Bu kanal kente karşı işlenmiş
‘suç’tur.
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, Çalıştay’da
yaptığı konuşmada, Kanal İstan-

bul Projesini hukuk açısından
ele aldı. İstanbul Barosu olarak
ÇED raporunda bir takım eksik
ve yanlışların bulunduğu için
rapora 13 madde halinde itiraz
ettiklerini belirten Durakoğlu,
insanın sağlıklı ve dengeli bir
çevreden yararlanabildiği ölçüde
varlığını ve gelişmesini sürdürebileceğini, ‘Sağlıklı Bir Çevrede
Yaşama Hakkı’ açıkça ihlal edildiği için ÇED Raporunun reddini istediklerini bildirdi. Uluslar
arası hukuk açısından da sorunlar yaşanacağını kaydeden Durakoğlu, “Kentimize sahip çıkacağız. ÇED Raporuna itiraz için
saatlerce kuyrukta bekleyenlerin
duyarlılığı bu kanalı tıkayacaktır”
dedi.
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Çalıştayda, farklı disiplinlerden
bilim insanları, hukukçular, gazeteciler ve finans uzmanları
bir araya geldi. Katılımcılar, gün
boyunca 4 ayrı salonda ve 8 ayrı
panelde Kanal İstanbul Projesi ile
ilgili değerlendirmelerde bulundular.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) düzenlenen
Kanal İstanbul Projesi›nin ele
alındığı Çalıştay, 10 Ocak 2020
Cuma günü saat 09.00’da İstanbul
Kongre Merkezinde yapıldı.

Altı Maddede Kanal İstanbul’un
Yaratacağı Felaketler
Sibel Özel

M
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ilyonlarca insanı
bir deprem bölgesinde
adaya
mahkûm etmenin
savunulacak bir yönü yoktur.
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İstanbul’un Avrupa yakasını ikiye
bölecek olan Kanal projesi, doğal
bir suyolu olan İstanbul Boğazı’nı
petrol tankerlerinin zararlarından
koruyacağı ve kanaldan geçişin
paralı olması nedeniyle yüksek
kazanç elde edileceği yanılsamasıyla çılgın proje olarak adlandırılmaktadır. Oysa bu iddialar
bilimsel gerçeklere, hukuka, akla
ve sağduyuya aykırıdır. Öncelikle
vurgulanmalıdır ki kanallar, birbiriyle bağlantısı olmayan denizleri insan eliyle birleştirdiği ve bu
sayede ulaşımı kolaylaştırdığı için
ücrete tâbidir. Ancak deniz parçalarını birleştiren doğal suyollarında gemilerin serbest geçişi söz

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

konusudur. Bu itibarla İstanbul
Boğazı’nı bazı gemilere kapatarak
onların kanaldan geçmeye mecbur olacağı ve böylelikle İstanbul
Boğazı’nın korunacağı, kanal geçişinden yüksek ücret alınacağı
iddiası gerçeklerle örtüşmemektedir. Zira Kanal İstanbul, hiçbir
şekilde Akdeniz’i Kızıldeniz’e
bağlayan Süveyş Kanalı veya Atlas
Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na geçmeyi sağlayan Panama
Kanalı ile benzer bir statüye sahip
olamaz.
Marmara Denizi ile Karadeniz
arasında açılacak kanal, İstanbul’un Avrupa yakasında bir ada
oluşturmaktadır. Adaların anakaraya bağlandığı bir dönemde,
anakaranın ada haline dönüştürülmesi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir:

1. İstanbul’da ada meydana getirecek olan kanal, Trakya ile İstanbul’un bağlantısını koparmaktadır. Kanal üzerine yapılacak köprülerle Trakya’ya ulaşım sağlanacaktır. Ancak 15 Temmuz darbesi
açıkça göstermiştir ki köprüler
tutulabilir ya da kolaylıkla bombalanabilir. Dolayısıyla kanal,
Trakya’nın güvenliğini tehdit etmektedir. Diğer yandan yıllarca
sürecek olan kanal inşası sürecinde de kanalın batısında oturan
İstanbulluların İstanbul’un diğer
bölümleriyle karadan ulaşımı kesilecektir.
2. Nüfus yoğunluğunun yüksek
olduğu bu bölgede kanal ile meydana gelecek olan ada, her türlü
felakette insanların adada mahsur
kalmasına yol açacak ve yardımları da engelleyecektir. Kanal inşasının beklenen büyük Marmara

BOĞAZIN TİCARİ
GEMİLERE KAPATILMASI
MÜMKÜN MÜ?
4. Kanal İstanbul’un, petrol tankerlerini Boğaz’dan geçirmeyerek
onu tehlikelerden koruyacağı
iddiası da gerçeklerle örtüşmemektedir. Zira İstanbul Boğazı hukuken tek başına mütalaa
edilmemektedir. Yürürlükte olan
Montrö Sözleşmesi de ondan
önceki düzenlemeler de İstanbul
Boğazı-Marmara Denizi-Çanakkale Boğazı’nı birlikte Boğaz-

5. Petrol tankerlerinin kanaldan
geçmesinin çevreye zarar vermeyeceği iddiası da gerçekçi değil-

dir. Zira Boğaz’dan daha dar olacak kanalda bir gemi yangını ya
da kazasının olmayacağı garanti
edilemez. Böyle bir durumda
dar kanal çevresindeki insanların
uğrayacağı zarar daha büyük olacaktır.
6. İstanbul Boğazı’ndan geçişte
hiç para alınmadığı iddiası doğru değildir. Montrö Sözleşmesi
doğal suyolu olan Türk Boğazlarından geçişte EK.1’de belirtilen
vergi ve harçların alınmasına
imkân tanımıştır. Burada mesele
para değil, güvenlik meselesidir.
1979 Independent kazasından
sonra Türkiye bu noktada önemli
düzenlemeler yapmış ve Montrö
Sözleşmesi çerçevesinde bunları
kabul ettirmiştir. Çevre bilincinin
çok geliştiği 21. Yüzyılda Türkiye,
İstanbul Boğazı’nı koruma adına
güvenlik tedbirleri alabilir ve bu
tedbirlerin uluslararası hukuka
uygun olduğunu ortaya koyabilir. Boğazı korumak için gerekli
tedbirlerin alınması yerine, çok
pahalı kanal açıp seferlerin artık
buradan yapılacağını, böylece
Boğaz’ın korunacağını ileri sürmek sadece hukuka değil, akla ve
sağduyuya da aykırıdır. Kanalın
çevresinde yeni yerleşim yerleri
açılmasa (ki yeni uydu kentler
yapılacağı baştan beri ileri sürülüyor) bile bizatihi kanalın kendisi çevre felâketine yol açacaktır.
Doğal suyolu ile birbirine bağlı
iki denizi bir de kanalla birbirine
bağlamanın bilimsel ve rasyonel
bir açıklaması yoktur. Bu nedenle bu proje çılgın değil, tehlikeli
ve zararlıdır. İstanbul için zararlı
olan Türkiye için zararlıdır.
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3. Yıllarca sürecek kanal inşası
İstanbul’u bir şantiye alanı haline
getirecektir. Kazı esnasında oluşacak hava kirliliğinin milyonlarca insanın sağlığı üzerindeki
etkisi göz ardı edilemez. Diğer
yandan kazı sonucu çıkarılacak
toprakla Marmara Denizi’nde
adacıklar oluşturulacağı söylenmektedir. Bu adacıkların beklenen Marmara depreminde sualtında kalacağını öngörmek için
uzman olmaya gerek yoktur. Su
sıkıntısı çeken, çok yoğun nüfusun bir arada yaşadığı İstanbul’da
kanal inşası büyük bir ekolojik
felaket oluşturacak ve zaten doğal
olarak birbirine bağlı olan Karadeniz ve Marmara Denizinin bir
de kanalla tekrar bağlanması bu
denizlerin de doğal düzenini bozacaktır.

lar olarak nitelendirmektedir.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi m.
1,Boğazlar’dan geçiş ve ulaşım
özgürlüğünü kabul ederken, Boğazlar’ın neyi ifade ettiğini Başlangıçta tanımlamıştır. Boğazlar,
Çanakkale Boğazı-Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı’dır. Dolayısıyla Karadeniz ile Akdeniz’i
birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul
Boğazı bir bütün olarak Türk boğazlarıdır ve doğal suyolu olarak
Montrö Sözleşmesi’ne tâbidir. Bu
nedenle Türkiye, Boğazların bir
bölümü olan İstanbul Boğazı’nı
bazı gemilere kapatarak onları
kanaldan geçmeye zorlayamaz.
Montrö Sözleşmesi Türkiye’nin
Boğazlar üzerinde hâkimiyetini
pekiştirmiş ve Karadeniz’e kıyısı
olan devletlerin yararına hükümler getirmiştir. Bu Sözleşmenin
sona erdirilmesi halinde yeni bir
sözleşme yapılana kadar Boğazlardan geçiş ve seyrüsefer serbestliği ilkesi yürürlükte kalacaktır. Kanal ve özellikle kanalın işletimi Montrö Sözleşmesi’nin sona
erdirilmesi için bahane olarak
kullanılabilir. ABD, Sözleşmeye
taraf değildir ama taraf bir devleti vekil olarak kullanarak sonlandırma talebinde bulunduğunda,
bizim hiçbir biçimde kabul etmediğimiz transit geçiş sistemi
ileri sürülebilir. Bu nedenle Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin
de çıkarına olan bu Sözleşmenin
sonlandırılmasına bahane üretecek girişimlerden kaçınılmalıdır. Tekrar vurgulanmalıdır ki
Montrö Sözleşmesi olmasa da İstanbul Boğazı tek başına hukuki
statüye sahip değildir; Boğazların
tümü uluslararası seyrüsefer için
kullanılan doğal suyoludur ve bu
yolun bir bölümünün bazı ticaret
gemilerine kapatılması hukuken
mümkün değildir.
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depremi üzerindeki etkilerini bir
kenara koysak bile, gerçekleşme
zamanı her geçen gün yaklaşan
büyük deprem sonucu adada
mahsur kalanların kurtarılması,
tahliyesi ve yardım dağıtımı çok
büyük güçlükleri beraberinde getirecektir. Köprülerin yıkılmadığı
varsayımında bile kanal, Trakya’dan karayoluyla gelecek yardımı zorlaştıracaktır. Milyonlarca
insanı bir deprem bölgesinde
adaya mahkûm etmenin savunulacak bir yönü yoktur.
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Türkiye’nin ilk “Yapay Zekâ
Çağında Hukuk Raporu” yayınlandı
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stanbul, Ankara ve İzmir
Baroları tarafından büyük
veri çağı teknolojilerinin
hukuki yönlerine ışık tutmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk
“Yapay Zekâ Çağında Hukuk
Raporu”, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13.00’de İstanbul
Barosu Merkez Bina Konferans
Salonunda düzenlenen basın
açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Rapora, İstanbul
Barosu WEB sitesinde (www.istanbulbarosu.org tr) erişim sağlanabileceği duyuruldu. Ayrıca
raporun teknik ve hukuksal yönlerini ele alan iki panel oturumu
gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmaları
bölümünde söz alan İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu
Başkanı Av. Şebnem Ahi ve Rapor Editörü Av. Selin Çetin, raporun hazırlık dönemine ilişkin
çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Açılış konuşmalarından sonra
basın açıklaması bölümüne geçildi. Ankara Barosunu temsilen
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Av. Havva Orhun, İzmir Barosu-

Av. SELIN ÇETIN
nu temsilen Baro Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer’in hazır
bulunduğu basın toplantısında,
basın açıklamasını İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu sundu.
Raporun editörü Av. Selin Çetin
keynot konuşmasında özetle şu
bilgiyi verdi: “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu”, mühendis ve
hukukçulardan oluşan disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olarak bu alanda çalışacak avukatlara, mühendislere ve her meslekten
bireylere konunun hukuki yönü
hakkında genel bir değerlendirme sunması bakımından oldukça
önemlidir.
Raporda, birçok hukuk dalı açısından büyük veri ve yapay zekâ
teknolojilerinin etkisi üzerine görüş ve öneriler yer alıyor. Rapor
metninin son hali, ilk taslağın
İstanbul Barosu web sitesi üzerinden kamuoyunun görüş ve
önerilerine açılarak bu öneri ve
değerlendirmeler ışığında ortaya
çıkarıldı. Bu nedenle rapor, oldukça şeffaf ve katılımcı niteliği ile de
ileride yapılacak çalışmalara referans olmayı hedefliyor.

“Yapay Zekâ Çağında Hukuk”
raporu üç bölümden oluşuyor. İlk
bölümde yapay zekânın tarihçesi
ve hukuk ile ilişkisi; ikinci bölümde avukatlık mesleği ve yapay zekâ
kullanımı, staj eğitim dersleri ve
hukuk fakültelerinde atılması gereken adımlar; üçüncü bölümde
ise yapay zekâda hukuki ve cezai
sorumluluk, çalışanların yapay
zekâ teknolojisi ile gözetlenmesi,
dijital delillerin tespitinde yapay
zekâ kullanımı, fikri mülkiyet,
otonom silahlar ve yapay zekânın
düzenlenmesi gibi konulara yer
verildi”.
Selin Çetin’in sunumundan sonra
İstanbul dışında olması nedeniyle toplantıya katılamayan Ayyüce Kızrak tarafından hazırlanan
video dinleyicilerle paylaşıldı.
Kızrak, videoda yapay zekânın
hukuk alanındaki kullanımlarına
değinerek geliştiricilere yol gösterici örnekler verdi.

Toplantıda biri teknik diğeri hukuki yönlerden raporu ele alan
iki oturum düzenlendi. Yönetimini Engin Tamer’in yaptığı,
“Yapay Zekâda Güncel Gelişmeler” başlıklı ilk oturumda söz
alan konuşmacılar Abdülkadir
Pir ve Batuhan Özcan, yapay
zekâ alanındaki son teknik gelişmeler ve bunların sosyal alandaki
kullanımlarına yönelik bilgiler
aktardılar.

GÜNCEL

Soru/cevap bölümünden sonra İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu konuşmacılara ve oturum yöneticilerine
birer Teşekkür Belgesi sundu.
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“Yapay Zekâya Hukuksal Yaklaşım” başlıklı ikinci oturumu,
Av. Dr. Başak Ozan Özparlak
yönetti. İstanbul Barosu’ndan Av.
Burçak Ünsal, Ankara Barosu’ndan Av. Gülşah Deniz Atalar ve
İzmir Barosu’ndan Av. M. Hakan
Eriş rapora katkı verdikleri konular ve yapay zekânın hukuk ile
kesişmesine ait görüşlerini paylaştılar.

‘Yapay Zekâ Çağında Hukuk
Raporu’ Basın Açıklaması

İ

stanbul, Ankara ve İzmir Barolarınca yürütülen büyük veri teknolojilerine ışık tutmayı
hedefleyen Türkiye’ni ilk ‘Yapay Zeka Çağında
Hukuk Raporu’nun yayınlanması üzerine 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da İstanbul
Barosu merkez Bina Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısında rapor kamuoyunun bilgisine sunuldu.

GÜNCEL

Ankara Barosunu temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Havva Orhun, İzmir Barosunu
Temsilen Baro Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer’in hazır bulunduğu basın toplantısında,
basın açıklamasını İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu sundu. Basın açıklaması şöyle:
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Sayın Basın Mensupları,
Yapay zekâ Alanında alanındaki gelişmelerin dâhil olduğu teknolojik dönüşüm,
toplumun her kesiminde etkili olmaktadır. 1940’larda
bilim kurgu filmleri, romanlar ve benzeri eserlerle sosyal
hayatta popülerleşen yapay
zekâ, önceleri sadece insanların yapabileceği sanılan karmaşık bilişsel görevleri bugün yerine getirebilmektedir.
Bu gelişmeler ışığında, yapay
zekâ sisteminin insan ile etkileşimde olduğu her durum,
hukuk alanında da yansımalar doğurmaktadır.
Kabul etmeliyiz ki hemen her
alanda olduğu gibi hukuk alanında da köklü değişimleri ve
dönüşümleri beraberinde getireceği öngörülen bir dijital
çağındayız. Yargının önemli bir parçası olan avukatlık
mesleği, yapay zekâ karşısında gelişim gösterecek meslekler arasındadır. Kısmen veya
tamamen otomasyona tabi
tutulabilecek süreçlerde, avukatlık mesleği açısından da

bu teknoloji etki yaratacaktır. Ancak bu otomasyonun
amacının bir avukatın yerini
almak değil, aksine avukatın işini tamamlayıcı bir araç
olarak hareket etmek olduğu
düşünülebilir. Dolayısıyla bu
değilim ve dönüşüm avukatlık mesleğinin ortadan kalkmasına yol açmayacaktır.
Elbette teknolojinin getirdiği
değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Bunun sağlıklı işleyebilmesi adına barolar öncü
bir rol üstlenmişlerdir. Bu
süreçte mesleğimizin gelişimi
için barolar olarak birtakım
adımlar atmamız gerektiğinin
bilincindeyiz. Bu sebeple, teknolojinin yarattığı etkilerin
üzerinde görüldüğü kuşağın
ve bu kuşağın eğitim sürecindeki yerinin öncelikli olarak
değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Türkiye’de 2019
yılı itibariyle üniversite tercihi yapılabilecek toplam 81
hukuk fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan 36’sı devlet
üniversitesi, 35’i vakıf üniversitesi ve 10’u da KKTC’de yer

alan özel üniversitedir. Söz
konusu 81 hukuk fakültesinin
hukuk eğitimi müfredatlarının inovasyon çağına uygun
olup olmadığının incelenebilmesi için ise müfredatta yer
alan zorunlu-seçimlik ders
oranının, ardından bilişim
hukuku konularının entegre
edilmiş olduğu, üniversitelerin irdelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda avukatlık
mesleğinin temellerinin atıldığı hukuk fakültelerinden bu
değişimin başlatılması gerektiği düşüncesindeyiz. Hukuk
fakültelerinin
müfredatına
bilişim hukuku ve teknolojiye ilişkin derslerin konulmasının yanı sıra, söz konusu
dersleri öğretecek kadronun
da mevcut olması bu anlamda
önemlidir. İstanbul, Ankara
ve İzmir Baroları olarak bu
süreçte üniversiteler ile işbirliği halinde olmaya hazır
olduğumuzu vurgulamak isteriz.
Öte yandan avukatlıkta yıllarını geçirmiş meslektaşlarımızın da bu değişime adapte

Bu hedefimizi gerçekleştirirken, İstanbul, Ankara ve
İzmir Baroları ile ortaklaşa
kaleme aldığımız Yapay Zekâ
Çağında Hukuk adlı rapor
bizim için rehber olacaktır.
Bu rapor, Türkiye’nin ilk hukuk ve yapay zekâ kesişimini
ele alan rapordur. Yapay zekâ
çağı olarak tanımlanan 21.
yüzyılda Türk Hukuk sisteminde teknolojiye yakınlaşma sürecini hızlandıracaktır.
Alanda uzman kişilerin birlikte çalışması ile hazırlanan
rapor birçok yeni adımında
atılmasına öncü olacaktır.
Türk hukukunda teknoloji ve
özellikle yapay zekâ uygulamalarının kullanımının bugünkü durumunu analiz etmektedir. Yapay zekâ sistem-

Günümüzde kullanımı artan
“legal tech” yani hukuku teknolojisi kavramı literatürde
kavramsa olarak yerini almıştır. Hukuk teknolojileri avukatların temel iş süreçlerini,
avukatlık ortaklı yapısını, istihdam oranlarını ciddi oranda değiştirmeye başlamıştır.
Kişiler ve şirketler gibi dış
paydaşların avukatlara duymaksızın hukuki süreçler
hakkında bilgi edinmesi ve
basit hukuksal sorunlarına
çözüm üretebilmesi gibi sonuçlar doğurmaktadır. İleri
teknoloji dönemi öncesinde
avukatlar mesleklerini icra
ederken rutin olarak gerçekleştirdikleri dava dosyaları
üzerinde çalışma, müvekkiller ile iletişim kurma, dilekçe ve sözleşme hazırlama vb.
işlerde büyük bir iş yüküne
sahip iken, bir süre sonra iş
rutinlerini
kolaylaştırmak
üzere hayatlarına giren daktilo, telefon, teleks, faks, telsiz
telefon, fotokopi, çağrı cihazı
ve bilgisayar gibi yeniliklere
karşı büyük heyecan ve merak duymuşlardır. Ancak tüm
meslek gruplarında olduğu
gibi avukatlık mesleğinde de,
geçmişle ileri teknoloji dönemi arasında bir geçiş dönemi olarak nitelendirilen
bugünün teknolojisine ayak
uydurmakta zorlananlar olmuştur.
Ancak bugün yapay zekâ teknolojisinden ayrı bir iş hayatı
düşünmek mümkün değildir.
Avukatlık mesleğinin de özellikle ön araştırma ve analize
dayalı olan noktalarında yapay zekâdan bir asistan olarak
faydalanabiliriz. Dolayısıy-

la avukat buradan edineceği
fazla zamanda dosyasını daha
iyi savunabilmek için strateji
geliştirmeye odaklanabilir ve
kendi mesleki gelişimi için
zaman yaratabilir. Günümüzde avukatlık mesleğindeki istihdam konusunda yapılabilecekler tartışılmaktadır. Mezun sayısının artması avukatların büro açarak mesleklerini serbestçe ifa etmelerinin
önünde engel oluşturmaktadır. Bu noktada baroların
mesleki dönüşümün her adımında etkin rol alması önem
arz etmektedir. Bu bağlamda
barolarda avukatlık mesleğini
geliştirmek, melek mensuplarının yararlarını korumak
ve gereksinimlerini karşılamak, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun
üstünlüğünü, insan haklarını
savunmak ve korumanın yanı
sıra toplumsal değişim ve dönüşüme katkı sağlamak açışından kurulu düzeni, alışılmış olanı, bilineni, insani ve
toplumsal ilişkileri sorgulamakta yükümlü olması gereken kuruluşlardır. Dolayısıyla
barolar, bu dönüşüm karşısında kendi bünyelerinde bir
yol haritası geliştirmeli; diğer
barolarla da iş birliği halinde
olup bu değişimin kapsayıcı
ve ilerleyici bir etki yaratmasına yönelik adımlar atılmalı;
daha da önemlisi ilerleyen
dönemde mevzuat geliştirmesi noktasında da öncü rolünü ortaya koymalıdır. Aynı
zamanda baroların mesleğin
tohumlarının atıldığı hukuk
fakülteleri ile geliştirecekleri
iş birlikleri, bu dönüşümün
köklü etkilerinin sağlam temellere oturtulmasında önem
arz etmektedir.
Bu bağlamda Yapay Zekâ Çağında Hukuk raporunda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, bugün
panellerin verimli geçmesini
temenni ederim.

GÜNCEL

lerinin kullanım alanlarıyla
ilgili hukuki anlamda atılması gereken adımlara yönelik
yol göstermek, raporun esas
amaçlarından biridir. Aynı
zamanda, Türkiye’de benzer
çalışmaların yapılması için de
bir örnek teşkil etmektedir.
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olması bir diğer önemli husustur. İleri teknoloji dönemi
öncesin bakıldığında, avukatlar dava dosyaları üzerinde
çalışma, müvekkiller ile iletişim kurma, dilekçe ve sözleşme hazırlama gibi işlerde büyük bir iş yüküne sahip iken,
bir süre sonra iş rutinlerini
kolaylaştırmak üzere daktilo, telefon, teleks, faks, telsiz
telefon, fotokopi, çağrı cihazı
ve bilgisayar gibi yeniliklere karşı büyük bir talep göstermiştir. Ancak tüm meslek
gruplarında olduğu gibi avukatlık mesleğinde de, geçmişle ileri teknoloji dönemi arasında bir geçiş dönemi olarak
nitelendirilen bugünün teknolojisine ayak uyduramayanlar, bu teknolojileri kullanmamak/ öğrenmemek için
direnç gösterenler olmuştur.
Ancak günümüzde yaşanan
bu hızlı değişme adaptasyonunun sağlanması mesleki
gelişim açısından da zorunluluk haline gelmiştir. Bu bakımdan İstanbul, Ankara ve
İzmir Baroları olarak meslek
içi eğitimler ile bu süreci hızlandırmaya yönelik adımlar
atıyor olacağız.

GÜNCEL

Baro Meclisi 47. Olağan Genel
Kurul Toplantısı Yapıldı
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İ

stanbul Barosu Baro Meclisi’nin 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Kasım 2019
Cumartesi günü saat 13.00-18.00
arasında baromuz merkez bina
Konferans Salonunda yapıldı.
Baro Meclisi Divan Başkanı Av.
Füsun Dikmenli, toplantının
açılışında Genel Kurulu, Türkiye
Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk,
silah arkadaşları, şehitlerimiz ile
bir süre önce yitirdiğimiz meslektaşımız Av. Müşür Kaya Canpolat ve diğer meslektaşlarımız için
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na
davet etti.

Yeterli sayıya ulaşılması üzerine
toplantıyı açan Divan Başkanı
Av. Füsun Dikmenli, 5 gün önce
cumhuriyetimizin 96. Yılının
ulusça kutlandığını belirterek
“Eğer 96 yıl önce cumhuriyet ilan
edilmeseydi, biz bugün hukuk
devletini, insan haklarını, özgür
savunmayı, hukukun üstünlüğünü tartışıp nasıl güçlendiririz
diye tartışmamız mümkün olmazdı” dedi.

İstanbul Barosunun tarihi boyunca hak ve adalet mücadelesi verdiğini, cumhuriyet değerlerinin
savunucusu olduğunu belirten
Dikmenli sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne mutlu bize ki; tarihi boyunca ve günümüzde cumhuriyeti
korumak ve kollamak için mücadele eden, bu uğurda bedel ödeyen
ve bedel ödemeye hazır İstanbul
Barosu mensubu avukatlarız. İnanıyorum ki bundan sonra bayrağı teslim edeceğimiz ve aramızda
bulunan genç meslektaşlarımız da
aynı duygu, kararlılık ve inançla
Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti
yaşatmak ve yüceltmek için mücadele vereceklerdir”.

Gündemin ikinci maddesine
göre, İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, geleneksel
sunumunu gerçekleştirdi. Başkan
Durakoğlu’nun sunumunun satır
başları şöyle:
“Cumhuriyetin değerlerine özen
gösteren İstanbul Barosunun
mensupları olarak bu değerlerin
geleceğe taşınmasında görevli olduğumuzu vurgulamak isterim.
İlk kez Baro Meclisi toplantısını
Müşür Kaya Canpolat olmadan
yapıyoruz. Canpolat, sadece bir

avukat değil, bir şair olarak ve her
şeyin ötesinde bir insan olarak
hepimizin yüreğinde yer etmiştir. Kendi açımızdan tesellimiz,
bütün meslektaşlarımızın katılımıyla o hayattayken, ona ‘Yaşam
Boyu Onur Ödülü’ vermemizdir”.
“Baro Meclisimiz, bundan öncekilerden farklı olarak özel bir çalışmayı götürüyor. Yenileşmesi kaçınılmaz olan ‘Meslek İlke ve Kuralları’ üzerinde, diğer grupların da
katılımıyla çalıştaylar düzenledi.
Bu henüz bitmiş, tamamlanmış
bir tasarı değil. Meslek İlke ve
Kuralları konusunda Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu onayını
da sağlayabilirsek zaman içersinde yapılması gereken çok özel bir
görevin yerine getirileceğini düşünüyorum. Bu arada bağlı çalışan
avukatlar için hazırlanacak bir
yönetmeliğin de bu tasarıya monte
edilip edilmeyeceğini tartışıyoruz”.
“Meslek İlke ve Kuralları Yönetmeliğinin yanı sıra çok önemsediğimiz ‘artık çivisi çıkmış’ olarak
nitelediğimiz Reklam Yönetmeliği için de bir çalışma yapmayı
düşünüyoruz. Başka ülkelerdeki
reklam yasağına ilişkin mevzuatlarla ilgili Dış İlişkiler Merkezinin hazırladığı bir rapor elimizde.
Reklam Yönetmeliği konusunda
da yine çalıştaylar düzenleyerek
Türkiye Barolar Birliğine gönderilebilecek bir tasarı hazırlamaya
çalışacağız. Avrupa ülkelerinde
de sorun tam anlamıyla çözülmüş değil. Oralarda da şikâyetler
var ve disipliner çözümler üzerinde duruyorlar. Bu konuda farkındalık yaratmak gerekiyor”.
“Bir süre önce Türkiye Barolar
Birliği başkanının söylemleriyle

“Bu ülkedeki temel sorun, bir
mevzuat düzenlemesi değildir,
yargının bağımsızlığı sorunudur.
Yargıya müdahale sorunudur.
Yargının talimat alması sorunları
çözülmeden bu ülkenin yargısını
yargı paketleriyle ileri götürebilmek mümkün değil. Bu tutarsızlıklar ve sorunlar rejim değişikliğini ön gören 2017 referandumdan
kaynaklanmaktadır.
Kuvvetler
ayrılığı, kuvvetler birliğine dönüşmüştür. Artık bu sistemin düzelmesi mümkün değildir. Türkiye
parlamenter demokratik sisteme
dönmelidir. Nokta. Artık İstanbul Barosu bunun öncülüğünü
yapmalıdır”.
“İstanbul Barosu olarak bir takım
dış temaslarımızda bir konuya
önem veriyoruz; bilindiği gibi AB

ile müzakere süreci içersindeyiz.
Cumhurbaşkanı, Yargı Reformu
Strateji Taslağının AB müzakere
süreci için de yardımcı olacağını
belirtmişti. Baro olarak dış temaslarımızda 23 ve 24. Fasılların
hukukla ilgili fasılların müzakereye açılması için görüştüğümüz
yetkililerden destek talep ediyoruz. Eğer bu gerçekleştirilebilirse yapısal reformlar paketler halinde değil uygulamaya yönelik
yapılması gerekenleri yapabiliriz
diye düşünüyorum”.
İcra dairelerinde sistemin tamamen çöktüğünü belirten Durakoğlu, bu dairelerde yapısal bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ve bunun mücadelesini verdiklerini kaydetti.
Mehmet Durakoğlu, Avrupa Yakasındaki sosyal tesisin bütün
eksiklerinin giderildiğini, hizmete hazır hale getirildiğini, yılbaşından önce buranın açılışının
yapacağını söyledi.

GÜNCEL

“Birinci Yargı Reformu paketi yasalaşarak yürürlüğe girdi. Eksen
kayması tartışmalarından önceki
günlerde İstanbul‘a gelen birlik
başkanı, en önemli sorunun dört
yıl sonra Türkiye’de avukat sayısının 200 bini geçeceğini söyledi.
‘Bundan daha büyük sorunumuz
yok’ demişti. Haklıydı. Bu görüşe katılıyorum. Tasarı TBMM’de
komisyonda görüşülürken sınav
2020’de devreye girsin diye 80
baro ilk kez bir metnin altına
imza attık ve komisyon üyelerine verdik. Yasalaşan pakete göre
2024’de sınav yapılacak, 2023’de
de seçim var. Emin olabilirsiniz

ki seçime giderken bu sınav maddesi kanundan çıkarılacak. Bizim
isteğimiz 2023’den önce bir sınav
yapabilmekti. Bir kere başlarsak
gerisi gelirdi. Sınav 2024’de ve
avukat sayımız 200 bini geçtikten sonra yapılacak. Mesleğin en
önemli sorununda durum budur”.

Durakoğlu, son dönem merkez
ve komisyonlarımızın ciddi bir
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ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurula çağrı için bir karar almıştık.
Avukatlık Kanunu, TBB Genel
Kurulunun olağanüstü toplantıya
çağrılması için 10 baronun kararını gerektiriyor. 10 Baronun zaman içinde yaptıkları başvurular
usulen reddedildi. Yeni bir değerlendirme yapıldı ve 10 baro olağanüstü çağrı kararını TBB’ye aynı
gün ve aynı metinle başvurmayı
kararlaştırdı”.

yükseliş yakaladığını, çok verimli bir dönem geçirildiği, özellikle
çocuk haklarında, kadına şiddet
bağlamında çok başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek bu
alanda çalışan meslektaşlarımıza
teşekkür etti.

GÜNCEL

Cumhuriyetin 96. Yılı nedeniyle düzenlenen spor oyunlarının
çok başarılı olduğunu belirten
Başkan Mehmet Durakoğlu, Staj
Eğitim Merkezinin olağanüstü
şeyler yaptığını vurguladı ve benzer başarılı çalışmaların Meslek
İçi Eğitim Merkezince de gerçekleştirildiğini, diğer komisyon
ve merkezlerimizin de yaptıkları
başarılı çalışmalardan ötürü övgüyü ve teşekkürü hak ettiklerini
sözlerine ekledi.
Başkanın sunumundan sonra Divan Başkanı Av. Füsun Dikmenli
gündemin üçüncü ve dördüncü
maddesi gereği konuşmak isteyen avukatlara söz verdi.

avukatlarla ilgili yönetmeliğe sahip çıkılması gerektiğinin altını
çizdi. İstanbul Barosunun hukuk
mücadelesini desteklediğini sözlerine ekledi.

İlke ve Kuralları raporuna ilişkin
görüşlerini anlattı. Avukatların
sınıflandırılmasına karşı çıktı.
Reklam yasağının delindiğine
işaret etti ve avukatların giyim
konusuna mesleğin saygınlığı
açısından dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Av. Burhan Öğütçü: Torba yasa
rezaletinin çıkan kanunları izlemekte avukatların uzun zamanını aldığını söyledi. HSK’nın yapısını eleştirdi. Özellikle disiplin
yargılamalarında yaşanan sorunlar üzerinde durdu.
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Av. Berra Besler: Hukuka aykırılıklarla çok ciddi olarak mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi.
Meslek kurallarına dikkat çekti.
Avukatın bağımsızlığına vurgu
yaptı. Avukatın bağımsızlığı açısından ‘bağlı avukat’ sözüne ve
‘sanal Ofis’e karşı çıktı.
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan: Bir
ülkenin bağımsızlığı için hukukun çok önemli olduğunu belirtti. Başkanlık sistemi ve TBB başkanına toplumda büyük tepkilerin oluştuğunu bildirdi. Meslek

Av. Başar Yaltı: Meslek İlke ve
Kuralları raporunu olumlu bulmakla beraber, tasarının dilinin
bozuk olduğunu söyledi. Eski
metne bağlı kalınarak hazırlanmasını eleştirdi. Avukatlık mesleğinin gittiği yön itibariyle yeni
kurallar konulması gerektiğini kaydetti. Devletin görevinin
yargının özelleştirilmesine dönüştüğünü, kadı usulü yargılamaların başladığını ve avukatlık
mesleğinin tasfiye edildiğini öne
sürdü. Baro ile avukatlar arasındaki yabancılaşmayı önlemek
için yeni yol ve yöntemleri bulmak gerektiğini bildirdi. Vergi
levhası olmayan, birlikte çalışan

Av. İrfan Akyürek: Meslek İlke
ve Kurallarına aykırı davranmanın suç oluşturduğunu, bu nedenle ilke ve kuralların anlaşılır
bir dille yazılması gerektiğini
belirtti. Çalıştay sonucu hazırlanan taslakta yer alan bazı kelime
ve ifadelerin anlaşılır olmadığına
ilişkin saptamalar yaptı ve bazı
örnekler verdi.
Av. Gülseren Aytaş: Tasarının 12.
Maddesinde yer alan sanal ofisle
ilgili açıklama yaptı. Havana Ku-

sisteminde kuvvetler ayrılığının
kuvvetler birliğine dönüştüğünü belirtti. ABD Başkanının ve
Almanya Başbakanının talepleri
hukukun üstüne çıktı. TBB artık
baroları temsil edemez hale geldi. Birlik başkanının Olağanüstü
Genel Kurulu toplayıp hesap vermesini istedi.

Av. Berrin Adıyaman: TBB Yönetim Kurulunun baroların Olağanüstü Genel Kurul çağrısını tek
tek yapmasını kabul etmemesini
eleştirdi. Avukatların ya arabuluculuk ya da avukatlık yapması
konusunda öneride bulundu. Kıyafet sorununa değindi. Çalıştay
raporu ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Konuşmaların
tamamlanmasından sonra Divan Başkanı Av.
Füsun Dikmenli, dilekler bölümünde söz alan bulunmadığı için
oturumu kapattı.

Av. Nizar Özkaya: Türkiye’deki
yargı sistemini eleştirdi. Bağımsız
yargının yok edildiğini, başkanlık

13
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Av. Özge Demir: Avukatların sıfatı ‘bağlı’ ya da ‘İşçi’ olarak değişse de içeriğin değişmediğini
söyledi. Bir avukatın aileden bir
geliri yoksa bağlı çalışan ya da
işçi avukattır. Bu bir zorunluluktur. Şu anda çalışan avukatlar 5 bini geçti. Avukatlar asgari
ücretle çalışıyorlar ve İş Kanunu
bu avukatları işçi avukat olarak
tanımlıyor.

Av. Yankı Büyüksezer: İşçi avukat olmanın ne demek olduğunu
bildiğini söyledi. Meslek İlke ve
Kurallarında gri alanların bulunduğuna dikkat çekti. Ceza yargılamasının yanı sıra hukuk davalarında da müdahalelerin başladığına değindi. Sosyal medya ile
ilgili görüşlerini aktardı.

Av. Gökhan Ahi: Baro Meclisinde konuşmalarda süre sınırının
olması gerektiğini söyledi. Avukatlar ile baro başkanlığı arasındaki kopukluğun giderilmesinin
yollarının bulunması gerektiğini, bunun zaman zaman sosyal
medya kullanımıyla, örneğin
Youtube yayınlarıyla giderilebileceğini söyledi. 12 bin avukatın
bulunduğu Kadıköy’de toplantı
yapacak bir salon bulunmadığını
bildirdi. Çalıştay raporu ile ilgili
önerilerde bulundu.

GÜNCEL

rallarının getirdiği yükümlülükler üzerinde durdu ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğine
ilişkin saptamalar yaptı.

Baromuzun Delegeleri, TBB Yönetim
Kurulunun ‘Ret’ Kararını Değerlendirdi

GÜNCEL
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ürkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun,
12 Baronun Olağanüstü
Genel Kurul çağrısını
reddetmesi üzerine İstanbul Barosu TBB Delegasyonu, 11 Kasım
2019 Pazartesi günü toplanarak
durum değerlendirmesi yaptı.
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, toplantıda
yaptığı konuşmada süreç içindeki
gelişmeleri özetledi.
Önce 10 baronun ayrı ayrı Olağanüstü Genel Kurul talebinde
bulunduğunu, TBB Yönetim Kurulunun bunları usul yönünden
reddettiğini belirten Durakoğlu,
daha sonra 12 baronun aynı kararı aynı gün TBB’ye ulaştırdığını, 22 Ekim 2019’da toplanan
TBB Yönetim Kurulunun bu talebi de kanuna ve hukuka aykırı
olarak 6/3 oyla reddettiğini bildirdi. Durkoğlu, TBB Yönetim
Kurulu kararına İstanbul Barosu
Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinin şerh koyduklarını hatırlattı.
Durakoğlu bu aşamada İstanbul
Barosu TBB delegelerinin iradesine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
Türkiye Barolar Birliği Başkan
Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek,
Türkiye Barolar Birliğinin geçmişinde kurumsal anlamda onu
utandıracak bir şeyin bulunmadı-

ğını, siyasal kronolojide TBB’nin
kurumsal duruşunun hep hukuktan yana olduğunu bildirdi.
Konuşmasında özellikle TBB
Başkanının eksen kayması olarak nitelendirilen davranışları
hakkında bilgi veren Özbek, adli
yılın açılışının Yargıtay’ın ev sahipliğinde yürütmenin sarayında
yapılan törene ve resepsiyona katılmadıklarını, baroların Olağanüstü Genel Kurul çağrısının değerlendirildiği Yönetim Kurulu
toplantısında alınan kararlara da
şerh koyduklarını kaydetti.
Özbek’in konuşmasından sonra
delegeler görüşlerini açıkladılar.
Toplantıda, Av. Ufuk Dinç, Av.
Ahmet Bayraktar. Av. Ali Şen,

Av. Berrin Adıyaman, Av. İbrahim Ozan, Av. Zeki Yıldan, Av.
Yusuf Doğan, Av. Tamer şahin,
Av. Nizar Özkaya, Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan, Av. Uğur Yetimoğlu, Av. Hüseyin Kalkan,
Av. Yasemin Ulusan söz alarak
konuştular. Yapılan değerlendirmelerde, 12 baronun talebinin
emredici bir hüküm olduğu, talebin reddedilmesinin kanuna
aykırı olduğu, sadece birlik başkanı ile değil TBB Yönetim Kurulu ile de karşı karşıya kalındığı,
kanuna aykırı ve siyasi bir karara
karşı hukuk mücadelesi verilmesi
gerektiği, Anadolu’daki barolarla
ilişki kurarak daha güçlü bir muhalefet cephesi oluşturulması gerektiği belirtildi.
Toplantının sonunda konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, yapılan önerilerin değerlendirileceğini, İstanbul
Barosunun farkını bu olayda göstermek gerektiğini, ortak hareket
eden diğer barolarla bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapılacağını ve bir basın açıklaması
ile kamuoyunun aydınlatılacağını bildirdi.

Av. Veli KÜÇÜK
Adana Barosu Başkanı
Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı
Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

hükmüne rağmen verdiği hukuksuz kararın, bir başka hukuk kurumunun saygınlığında biçimlenen
barolar tarafından kabul edilmesi
asla söz konusu olamaz.
4- Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulu, 08.11.2019 tarihli kararını
yeniden değerlendirerek “Derhal”
olağanüstü genel kurulu toplamalıdır. Bu toplantının yapılması, içinde bulunduğumuz bu koşullarda,
sadece “Yeni bir karar” değil, onun
da ötesinde kanunu hiçe sayan bir
“Hukuki ayıbın” ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Endişemiz odur ki, bu gerekliliğin yerine
getirilmemesi, meşruiyet tartışmalarını derinleştirecektir.
5- Türkiye Barolar Birliği’ni baroların birliği olmaktan çıkaran tartışmalı tutum ve davranışların, en
yetkili organ olan genel kurulun
onayına sunulması zorunludur.
Aksi takdirde, bu birliğin sağlanması, ancak Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın istifası ile mümkün
olacaktır.
6- Türkiye Barolar Birliği yönetim
kurulunun aldığı bu karar, olağanüstü genel kurulun toplanması
yönünde düzeltilmez ise, çağrı yapan barolar olarak, bütün barolar

Av. Gökhan BOZKURT
Aydın Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN
Bursa Barosu Başkanı
Av. Cihan AYDIN
Diyarbakır Barosu Başkanı

Av. Mehmet DURAKOĞLU
İstanbul Barosu Başkanı
Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Mersin Barosu Başkanı

Av. Abdullah ÖNCEL
Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Kenan ÇETİN
Tunceli Barosu Başkanı
Av. Zülküf UÇAR
Van Barosu Başkanı
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ürkiye Barolar Birliği’ni
olağanüstü genel kurula çağıran 12 baronun
başkan ve yöneticileri
olarak, 12 Kasım 2019 tarihinde
yapılan toplantıda alınan aşağıdaki
kararların kamuoyuna duyurulmasına karar vermiş bulunuyoruz:
1Ülkemizdeki
avukatların
%72’sinin temsilcisi konumunda
bulunan baro yöneticileri olarak,
meslektaşlarımızın çok büyük bir
çoğunluğunun olağanüstü genel
kurula çağrımızı reddeden Türkiye
Barolar Birliği kararının hukuksuz,
gerekçesiz ve dayanaksız olduğunu
düşündüklerini biliyoruz, biz de
meslektaşlarımızla aynı düşüncedeyiz.
2- Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin Feyzioğlu’nu iktidar ve güvenlik dili kullanmaya yönelten
eksen kaymasının, giderek koltuk
hırsına dönüştüğü ve Türkiye Barolar Birliği’nin en yetkili karar organı olan genel kurulda bu değişimi tartışmaya cesaret edemediğini
tespit ediyoruz.
3- Bir hukuk kurumunun itibar ve
ağırlığını taşıması gereken Türkiye Barolar Birliği’nin, hukuktan
bu denli uzaklaşarak, yasanın açık

ve meslektaşlarımızla birlikte bir
dizi etkinlik gerçekleştirme ve eylem yapma konusunda kararlıyız.
7- Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurul kararı alarak
hukuksuzluğu izale etmemesi halinde, Barolar Birliği’nin yapmadığı Genel Kurulu, tüm delege ve
meslektaşlarımıza açık bir biçimde
gerçekleştirerek, TBB başkanı ve
yönetim kurulunun hukuka aykırı
eylem ve işlemlerini teşhir etmekte
kararlıyız.
Unutmamak gerekir ki, TBB kişilerin değil, baroların ve avukatlarındır. Bu nedenle; Türkiye Barolar Birliği’nin başkanı tarafından
korunmayan saygınlığı, barolarımız tarafından korunacaktir. Barolarımızın bu duyarlılığı, Türkiye
Barolar Birliği’nin yeniden hukuk
devleti, demokrasi, insan hakları
ile avukatların menfaatleri ortak
paydasında birlik olmasını sağlamakla kalmayacak, ait olduğu etkinlik noktasına yeniden taşınmasını sağlayacaktır.
Sayın Birlik Başkanı, hodri meydan diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak göstermiştir.
Türkiye’nin hukuka saygısız bu
tavra, 2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur.
Bu nedenle birlik başkanının hodri
meydan çağrısını kabul ediyor ve
biz de sesleniyoruz: Hodri meydan! Meydan genel kurul toplantısıdır, genel kuruldan kaçmayın.
Ya kanunu derhal uygulayın, ya da
derhal istifa edin.

GÜNCEL

Ya Kanunu Derhal Uygulayın
Ya Da İstifa Edin

Baroların TBB Başkanına İlişkin Basına
ve Kamuoyuna Açıklaması

A
GÜNCEL

şağıda isimleri yazılı
Baro Yönetim Kurulları’nın 1136 Sayılı
Kanun’un 115. maddesi çerçevesinde, aynı kanunun 110. maddesinin 1. ve 17.
bentlerindeki görevlerine aykırı
davranışı nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel
kurula gitmesi yönünde aldıkları
karar, kamuoyunun bilgisi dâhilindedir.
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Neden bu kararı alma yoluna
gidildiğinin izahı ise, savunma
makamı sıfatımızla, bu ülke üzerinde yaşayan herkese borcumuzdur. Zira alınan bu karar, sadece biz avukatları ve avukatların
bağlı oldukları meslek örgütlerini
ilgilendiren bir karar değildir. Bu
karar; ismi, ideolojisi, ilkeleri ya
da ideali ne olursa olsun, yargı
bağımsızlığına zarar verecek her
türlü söylem, eylem ya da eylemsizliğe karşı, savunmanın bağımsızlığını korumak için gösterilen
bir karşı duruştur.
Bu karar; normalleşme eğilimi
gösteren avukata şiddet haberlerinden, normalleşme eğilimini
tamamlayarak yeni düzen haline
gelmiş, savunmanın itibarsızlaştırılmasına kadar başlık başlık
karşı çıktığımız her menfur olay
ve olguda, Türkiye Barolar Birliği’nin kemikleşme eğilimi gösteren sessizliğine sabrımızın kalmadığının ilanıdır.
Aldığımız bu karar, yeni adli yılımızın açılışında Yürütme makamına ait bir mekanda, yargı bağımsızlığının insanlığın uğruna
yüzyıllardır hukuk şehitleri verdiği felsefesini, sadece o mekanda bulunarak ve alkış tutarak yok
eden Sayın Metin Feyzioğlu’nun,

bizzat sarstığı güveni yeniden
sağlaması için bir fırsattır.
Sayın Birlik Başkanı, bundan birkaç sene önce avukatlara ve barolara gözdağı olarak verilen ve bugün de tehdit niteliğini muhafaza
eden “Baroların seçim sisteminin
değiştirilmesi” tartışmalarına ve
baroların bizzat Sayın Feyzioğlu
önderliğinde baştan revize edileceği söylemine karşı bilinçli bir
suskunluk içerisindedir. Oysa bu
siyasi gözdağı; tahakküm niteliğinden hiçbir şey kaybetmediği
gibi, maalesef Birlik Başkanımız
üzerinde başarıya ulaşmış ve
kendi madununu yaratmıştır. Bu
sebeple alınan karar; savunma
makamını temsilden uzaklaştığına inandığımız ve 22 Eylül’ de
yapılan başkanlar toplantısında
hiçbir özeleştiri yapmadığı gibi,
bu yeni “Makbul birlik başkanı”
duruşunda ısrarcı olacağını bir
kez daha gördüğümüz Sayın Metin Feyzioğlu’nu, bu düşüncemizin haksızlığını ispat etmeye bir
davettir.
Bu davet, Türkiye Barolar Birliği’nin kurumsal kimliğini ve Baroların Birliğini sarsmaya değil,
tam aksine Baroların; Hukuk
Devleti, Bağımsız Yargı, Avukatlık mesleğinin itibarı ve bağımsızlığı ile, daha güçlü savunma
mücadelesinin önünde duran;
söylemleri ile baroları ayrıştıran,
baroları hedef gösteren anlayışa
karşı, bu anlayış, tavır, eylem ve
söylemin genel kurulun tartışmasına açılmasına yönelen bir
davettir.
Bu davet; maddi sıkıntıları nedeniyle canına kıyan, korumalarca
ya da polis memurlarınca hunharca darp edilen, haciz mahal-

linde öldürülen, ekonomik kaos
ve sömürü düzeninde çalışmaya
zorlanan, bölünmüş adliyeler
arasında koştururken, o adliyelere üzerleri aranarak girebilen
ve baştan kriminalleştirilen, her
gün siyasallaşan bir hukuk düzeninde hayatta kalmaya çalışan
ve tüm bu sorunların, evet kavga
etmeden ama biat ederek değil,
80 baro ve 125 bin avukatın örgütlü gücü ile dik durarak çözülebileceğine inanan avukatların,
seçimle gelen Birlik Başkanlarına
yönelttikleri demokratik bir davettir.
Şimdi, TBB Yönetim Kurulu’nun
önünde demokrasiyi işler kılmak
ve Birlik Başkanının eylem ve
söylemlerini en üst karar organımız olan Genel Kurul’un onayına
sunmak gibi tarihi bir fırsat ve
sorumluluk vardır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Sayın Metin Feyzioğlu’na, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na ve kamuoyuna saygı ile
duyurulur.
Adana Barosu Başkanlığ
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
08 Kasım 2019

3-14-15 Aralık 2019’da yapılan
toplantı sonunda sonuç bildirgesi
yayımlandı. Bildirge şöyle:
Aşağıda imzası bulunan Baro
Başkanları olarak;
1-Daha önce de gündeme gelen
ve kamuoyunun tepkisi sebebiyle geri çekilmiş olan “cinsel
istismarcının mağdurla evlendirilmesi halinde cezasızlık getiren
düzenleme” hazırlığına bunu asla
kabul etmeyeceğimizi belirterek
en yüksek tondan itiraz ediyor,
siyasal iktidarı bu çağdışı düzenlemeyi derhal geri çekmeye çağırıyor, bu konuda ısrar edilmesi
halinde Barolar olarak toplumun
tüm duyarlı kesimleriyle birlikte
her türlü girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.
2-Kadına yönelik şiddetin ve
kadın cinayetlerinin her gün artarak devam ettiği bu günlerde,
şiddetin engellenmesi ve kadının
güçlendirilmesi amacı ile imzalanan İstanbul Sözleşmesi hü-

kümlerinin ortadan kaldırılmak
istenmesi ve yargı tarafından kanuna ve yerleşik içtihatlara aykırı
gerekçelerle oluşturulan kararlar,
şiddetin ve kadın cinayetlerinin
meşrulaştırılması anlamına gelmektedir. İstanbul Sözleşmesi
hükümleri istisnasız uygulanmalı, hatta güçlendirici yeni düzenlemeler yapılmalı, Sözleşmeye
aykırı şekilde, arabuluculuk aile
hukuku uyuşmazlıklarında asla
uygulanmamalı, bu ülke, kadınların şiddet ve öldürülme korkusu olmadan yaşayabilecekleri
huzurlu bir ülke haline getirilmelidir.
3-Dava şartı olan arabuluculuk
konusundaki tüm itiraz ve çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla;
Arabuluculuk sınavının gerçekleştirilme şekli, şeffaflıktan uzak
değerlendirme süreci ve başarı
puanı dışında kota uygulanması kabul edebileceğimiz uygulamalar değildir. Arabuluculuk
sınavında da gördüğümüz, kamu
için yapılan tüm sınavlara sirayet
eden keyfi ve denetimsiz uygulamalara derhal son verilmeli,

arabuluculuk sınavında başarı
puanını aşan tüm adaylar sınavı
kazanmış sayılmalıdır.
4-Kamuda görev yapan avukatlara, yargının kurucu unsurlarından olduğu da dikkate alınarak, diğer kurucu unsurları olan
hâkim ve savcılara uygulanan ek
gösterge rakamları aynen uygulanmalı, hazırlanacak ilk yargı
reformu paketinde bu düzenlemeye mutlaka yer verilmelidir.
Aynı pakette, kamu avukatlarının
vekâlet ücretlerinin avukat olmayan kamu görevlileri ile paylaştırılması ve vekâlet ücretlerine
kota konulması uygulamalarına
son verecek düzenlemeler de
yer almalıdır. Çalışma şartları,
meslekleri gereği diğer memurlardan farklılık arz eden kamu
avukatlarına, Danıştay kararları
da dikkate alınarak, işyeri giriş ve
çıkışları başta olmak üzere, mesleki bağımsızlıklarını koruyacak
koşulların uygulanması istisnasız
bir şekilde sağlanmalıdır.
5-Avukatlık Kanunun 2. maddesinde yer alan “kurum ve kuruluşların avukatlara bilgi, belge
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Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı Isparta’da yapıldı

GÜNCEL

Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Baro
Başkanları Toplantısı Isparta’da Yapıldı

GÜNCEL

vermesi zorunluluğuna” ilişkin
hükme rağmen, avukatların ve
stajyer avukatların önüne çıkarılan engeller derhal kaldırılmalı,
bu suretle vatandaşın hak arama
ve adalete erişim imkânı mutlak
olarak sağlanmalı, stajyer avukatların gerek staj süresinde ve gerekse staj bitimi ile ruhsat bekledikleri dönemdeki ekonomik ve
sosyal güvenlik haklarına ilişkin
gerekli düzenlemeler derhal yapılmalı, CMK ücretleri avukatlık
asgari ücreti seviyesine çekilerek
CMK görevleri angarya olmaktan çıkarılmalıdır.
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6-On iki Baronun Yönetim Kurulları tarafından talep edilen
TBB Olağanüstü Genel Kurul
toplantı çağrısının Avukatlık
Kanununun 115/2. maddesinin
amir hükmüne rağmen TBB yönetim kurulunda oy çokluğuyla reddedilmesi açıkça hukuka

aykırıdır. Kanun hükmünün bu
açık ihlali, TBB’nin varlık sebebini ortadan kaldırmaya matuf
bir durumdur. TBB’yi en kısa zamanda barolar arasındaki birliği
ve TBB’nin saygınlığını yok eden
bu tavrından vazgeçerek asli görevine dönmeye davet ediyoruz.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna
saygılarımızla.
Ankara Barosu Başkanı
Av. Ramiz Erinç Sağkan
Antalya Barosu Başkanı
Av. Polat Balkan
Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Erol Kayabay
Burdur Barosu Başkanı
Av. Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan Altun

Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İlhan
Hatay Barosu Başkanı
Av. Ekrem Dönmez
İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel
Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Turgay Hınız
Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Bahar Gültekin Candemir
Mersin Barosu Başkanı
Av. Bilgin Yeşilboğaz
Muğla Barosu Başkanı
Av. Cumhur Uzun
Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Sedat Tekneci
Yalova Barosu Başkanı
Av. Fedayi Doğruyol

Son Gelişmeler Işığında
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Sorunu

İ

stanbul Barosu Cumhuriyet
Araştırmaları Merkezince
düzenlenen ‘Son Gelişmeler
Işığında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Sorunu’ konulu toplantı, 19
Aralık 2019 Perşembe günü saat
19.00’da baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, “Türkiye’nin özellikle ulusal sorun olarak
nitelendirilmesi gereken pek çok
alanında yaşanan kritik gelişmeleri doğru zamanlarda irdelemek
gibi bir görevi kendisine bir iddia
olarak ortaya koyan bir İstanbul
Barosu vardır. Özellikle Lozan,
Montrö, Kıbrıs, Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyet gibi alanlarda
mücadele etmekten hiçbir zaman
çekinmedik” dedi.
İstanbul Barosu’nun gelenekselleşmiş bir konusu olan Kıbrıs’ın
geldiği yeni boyut itibariyle irdelenmesi gereken bir konu olarak
önümüzde durduğunu belirten
Durakoğlu, Doğu Akdeniz’de
yaşananların, özellikle siyasal

Açılış konuşmasından sonra oturuma geçildi. Oturumu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi Üyesi Av. Nuri Özer yönetti. Özer
yaptığı konuşmada, 1871’den bu
yana Kıbrıs adasının kısa tarihçesini anlattı.
Toplantının ilk konuşmacısı
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Deniz Jeopolitiğimiz ve Doğu
Akdeniz” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu coğrafyada yaşayanların tercihini ‘karasal’ değil
‘denizsel’ devletten yana kullanmak zorunda olduğunu belirten
Gürdeniz, bunun için de kalıcı
bir deniz politikasına geçilmesi
ve jeopolitik önceliğin bilinmesi
gerektiğini vurguladı.
Türk boğazlarının stratejik önemi üzerinde duran Cem Gürde-

niz, Montrö Sözleşmesinin bu
boğazları koruyan ‘muhteşem’
bir sözleşme olduğunu ve dünyada bunun kadar adil ve diri bir
sözleşme bulunmadığını söyledi.
Gürdeniz Montrö Sözleşmesinin
yanı sırsa Lozan Anlaşmasına da
vurgu yaptı ve iki sözleşmenin de
dimdik ayakta bulunduğunu, bu
iki sözleşmenin de Türkiye açısından ‘hayati’ olduğunu belirtti.
Deniz jeopolitiğinin siyaset üstü
olarak ele alınmasının zorunluluğuna işaret eden, bir devlet politikası oyarak yürütülmesi gereken
Kıbrıs’ın stratejik önemini anlatan Gürdeniz, “Eğer Beşparmak
Dağlarındaki Türk Bayrağı oradan inerse, Anadolu rahat uyuyamaz” dedi. Günümüzde deniz
alanlarının Kıbrıs sorunundan
daha öne çıktığını, bu konuda
devletlerarasında mücadelenin
başladığına dikkat çeken Gürdeniz, deniz alanlarıyla ilgili Libya
ile imzalanan sözleşmeyi deniz
hukukçularının başarısı olarak
niteledi ve benzer sözleşmelerin
Mısır’la ve Suriye ile de imzalanmasının önemine değindi. Libya
ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge sözleşmesinin Birleşmiş Milletlere gönderildiğini hatırlatan Cem Gürdeniz, ‘Türkiye
artık MEB’ini ilan edebilir dedi.

19

KASIM ARALIK 2019 / 155

Durakoğlu, İstanbul Barosu olarak ulusalcı bir bakış açısıyla tarihe not düşülecek bu toplantıyı
düzenleyen Cumhuriyet Araştırmaları Merkezine ve katılımcılara teşekkür etti.
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iktidarın bu alandaki duruşu nedeniyle yeni bir değerlendirme
yapılması gerektiğinin altını çizdi. Durakoğlu, “Bize sanki tek seçenekmiş gibi sunulmaya çalışılan
olguların doğru biçimde değerlendirilmesine, saptanmasına ihtiyaç
var” dedi.
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Emekli Büyükelçi Onur Öymen,
Kıbrıs sorununu anlayabilmek
için resmin bütününe bakmak
gerektiğini, resmin bütününde baştan aşağıya hukuksuzluk
görüldüğünü söyledi. 1960 anlaşmaları ve 1974 olayları ile
hukuksuzluğun bir parça azaltıldığını belirten Öymen, Kıbrıs
konusunda tarih boyunca yapılan
hatalar üzerinde durdu. Öymen,
ABD Başkanı Johnson’un mektubu, Başbakan İsmet İnönü’nün
verdiği cevap, Annan planı rezaleti, referandum ve sonuçları,
toprak mübadelesi, garantörlük
meselesi gibi konuları ele aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uygulanan ambargoların
dünyada hiçbir devlete uygulanmağının altını çizen Onur Öymen, ‘Ver kurtul’ politikalarının

da sorunu içinden çıkılmaz hale
getirdiğini bildirdi. 1974 yılında
Kuzey Kıbrıs’a, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan müdahale
hakkına dayanarak tarihte görülmemiş bir amfibi çıkarma yapan
Türkiye’nin büyük devlet olduğunu belirten Öymen, “Uluslararası
sorunların çözümünde Türkiye,
gerekirse bu ağırlığını koymalıdır”
dedi
Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Helen emperyalizminin ne
yapacağını bilmeden ne tedbir
alınacağını kestirmenin mümkün olmadığını söyledi. Emperyalizmin tarih boyunca Türkiye’yi hep düşman olarak gördüğünü belirten Özbey, Kurtuluş
Savaşında aldıkları dersi hiçbir
zaman hazmedemediklerini ve
unutmadıklarını söyledi. Konuşmasında Annan planı üzerinde
duran ve planın amaçlarını irdeleyen Özbey, Annan Planının
Türkleri Kıbrıs’tan atma planı olduğunu bildirdi.
Komşularla sıfır sorun yaşamanın mümkün almadığının altını çizen Mustafa Özbey, bu tür
politikaların ya da söylemlerin
ulusal çıkarlarla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Toplumlar

arası müzakerelerde federasyon
tezinden ‘bütün seçenekler masada’ söylemine gelindiğini belirten
Özbey, 2015’ten sonra hükümetin yaptığı hataların farkına vardığını anlattı ve “Kıbrıs sorununun çözümüne hayatını adamış
Rauf Denktaş olmasaydı KKTC
asla kurulamazdı” dedi.
Özbey, konuşmasının son bölümünde MİLGEM projesi ve
donanma için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özbey,
“MİLGEM olmasaydı Akdeniz’deki gücümüz asla olmazdı, Akdeniz
ve Ege’de çok güçlü bir donanmamız var” dedi.
Sunumlardan sonra soru/cevap
bölümü uygulandı. Toplantı sonunda İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu konuşmacılara birer plaket sundu.

T.C. Resmi Gazetesinde Hukuk Birliğini Yok Sayan ve
Anayasa’yı İhlal Eden Bir Yayına Yer Verilemez

Ancak, son dönemlerde eğitimde,
yönetimde, ekonomide ve yaşamın
her alanında laik hukuk devletinin
göz ardı edilmesine ilişkin söylemler ve uygulamalar giderek artmaktadır. 14 Aralık 2019 tarihinde
resmi gazetede yayınlanan son örnekte ise finansal işlemlerde dini
hükümlerin, ülkede resmi uygulama alanına sokma girişimi yaşanmıştır. Kamu Gözetim, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun söz konusu kararını anayasaya

İstanbul Barosu olarak, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, laik
hukuk devleti ilkelerine hiç ödün
vermeden kararlılıkla sahip çıkacağımızı ve aydınlık günlere ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
Ayrıca, 44 Baro Konu İle İlgili Kamuoyuna Duyuru yayınladı:
Şer’i hukuka dayalı referanslarla
Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça
aykırıdır
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “Cumhuriyet’in nitelikleri”
başlıklı 2. Maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmünü içermektedir.
Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik,
dini kurallar ile devletin işleyişini
sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin
birbirinden ayrılmasını gerektirir.
Laiklik; pozitif bilimin, evrensel
hukukun, düşünce özgürlüğünün
başlıca teminatıdır. Bu sebeple,
tüm kural ve işlemlerin de laiklik
ilkesine uygun düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve Hukuk Devleti
ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşla-

rının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar” içeriğinde,
Şer’i hukukun referans alındığı görülmektedir.
Şer’i hukuka dayalı referanslarla
Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça
aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.
Devletin asli ve kurucu felsefesini korumakla yükümlü olanların
böylesi kurallar koyması ve Resmi
Gazete’de bu kuralların yayımlanması asla kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan
her bir vatandaş, kendi inancı ve
vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu
bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü
girişimden uzak durulması gerekmektedir.
Barolar olarak Cumhuriyet’in temel kazanımlarına, lâik ve sosyal
hukuk devletine sahip çıkmayı sürdürerek, hukuk devleti ve demokrasiden asla ödün vermeyecek ve
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık
yolundan asla vazgeçmeyeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Adana Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Ardahan Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bartın Barosu
Bilecik Barosu
Bolu Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Denizli Barosu
Düzce Barosu
Edirne Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Hatay Barosu

Isparta Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kastamonu Barosu
Kırıkkale Barosu
Kırklareli Barosu
Kırşehir Barosu
Kocaeli Barosu
Manisa Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Nevşehir Barosu
Niğde Barosu
Ordu Barosu
Sinop Barosu
Şanlıurfa Barosu
Tekirdağ Barosu
Tokat Barosu
Trabzon Barosu
Tunceli Barosu
Yalova Barosu
Zonguldak Barosu

GÜNCEL

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi yayın organıdır. Resmi Gazetede yayımlanmakla geçerlilik ve yürürlük kazanacak
her metnin öncelikle Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine uygun olması açısından incelenmesi gerekir: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Bu nedenle, Resmî
Gazete Hakkında Yönetmeliğin 10.
maddesinde de belirtildiği gibi, yayımlanmak üzere gönderilen her
hukuki düzenlemenin, her kararın
öncelikle Anayasaya uygun olup
olmadığı incelenmesi ve Anayasa’ya aykırı olduğu tespit edilen
taslakların kurumuna iade edilmesi gerekmektedir.

uygunluk açısından incelemeden
Resmi Gazetede yayımlanmasına
“olur” veren de ve yayımlayan da
anayasanın ihlal edilmesini asla
kabul edilemez bir şekilde göz ardı
etmişlerdir.
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Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun “Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini
Yürüten Denetçilerin” tüm görev
ve sorumluluklarını “Fıkhi İlke
ve Kurallarına Uygunluk Esasına”
dayandıran kararıyla, ülkemizde
hukuk birliğinin yok sayılmasına,
Anayasanın ihlal edilmesine yol
açılmıştır.

GÜNCEL

Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)
Konferansı Sofya’da Gerçekleştirildi
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ofya Barosu’nun Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)
Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü (IROL) ile ortaklaşa düzenlediği “Demokratik Toplumda
Hukukun Üstünlüğünün Sağlanmasında Avukatlığın Rolü” konulu uluslararası konferans 21-22
Kasım 2019 tarihlerinde Sofya’da
gerçekleştirildi. Konferansa İstanbul Barosu’nu temsilen İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
üyeleri Av. Dr. Ayça Özok Ener
ve Av. Selahattin Meriç katıldılar.
Uluslararası Avukatlar Birliği
(UIA), Sofya Barosu ve Bulgaristan Yüksek Barolar Konseyi’nin
yanı sıra Avrupa’dan pek çok avukat ve baronun katılımı ile gerçekleşen konferansta, demokratik toplumun temellerinden biri
olarak hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkesi, savunmanın
savunulması, savunma hakkının
güvencesi olarak avukatın dokunulmazlığı ve bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında baroların rolü konu başlıkları
ele alındı.

Konferansta “Baronun Görevi Olarak Hukukun Üstünlüğü”
başlıklı oturumda bir tebliğ sunan İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Dr. Ayça Özok
Ener konuşmasında, yasal düzenlemeler çerçevesinde ülkemiz uygulamasına değiniken Türkiye’de
hukukun üstünlüğü ilkesine olan
sarsılmaz inancıyla hak ve adaletin gerçekleşmesine, savunmanın
bağımsız temsilcisi olma bilinciyle yaklaşan, saygın ve onurlu

meslektaşların varlığının avukatlık mesleğinin geleceği için en
büyük güvence olduğunu ifade
etti. Hak arama özgürlüğünün
kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu
amaçla bireyin yanında yer alan,
bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen
hak arama/savunma mesleğinin
onurlu temsilcileri avukatların
mesleğimizin ve meslektaşların
sorunları bağlamında güvence
olmaktan öte, yurt ve ülke sorunlarının çözümü yanında aydınlık,
çağdaş Türkiye için de güvence olduğunu sözlerine ekleyen
Özok Ener, “Barolarımız eksiksiz
demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin
inançlı savunucularıdır.” dedi.
Ayrıca konferans programı çerçevesinde, İstanbul Barosu ile Sofya
Barosu arasında, mesleki bilgi
alışverişini, genç avukat ve stajyer avukat değişim programını
mümkün kılan, ortak konferanslar düzenlenmesini içeren bir işbirliği mutabakatı imzalandı.

2019 Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Yarışmasında
Baromuz Üyesi Av. Derya Durlu Gürzumar Birinci Oldu

3 Aralık 2019’da Cemal Reşit
Rey’de düzenlenen ödül töreninde Durlu Gürzumar’a ödülünü İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu verdi. Durakoğlu, Gürzumar’ın uluslararası platformlarda yaptığı başarılı
çalışmalarından dolayı kutladı ve
başarılarının devamını diledi.
Yaptığı çalışmalarla kendisi ve
çevresine olumlu katkısı olması
nedeniyle konusunda uzman ve
bağımsız jüri üyeleri tarafından
yapılan seçim sonucunda ödüle
değer görülen ve en genç ödül
sahiplerinden biri olan Durlu
Gürzumar, yapay zekanın hukuk
mesleğindeki etkileşimi üzeri-

Av. Derya DURLU
GÜRZUMAR
kimdir?
Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 2010’da
Lisans ve 2015’te Yüksek
Lisans derecelerini alan
Av. Derya Durlu Gürzumar,
İstanbul Barosu mensubu
olarak avukatlık yapmış,
mezunu olduğu üniversitede akademik çalışma yürütmüştür. Hukuk fakültesi
öğrencisiyken Willem C.
Vis uluslararası ticari tahkim yarışmasında Martin
Domke En İyi Konuşmacı
Ödülünde Türkiye’den üst
üste iki yıl mansiyon ödülüne layık görülen tek hukuk
fakültesi öğrencisi olmuştur. Uluslararası Barolar
Birliği bünyesinde alternatif hukuk yapılanmaları
ve yapay zekanın hukuk
mesleğine olan etkisi konularında ağırlıklı çalışmalar
yürüten komitenin başkan
yardımcılığını yürütmekte olan Durlu Gürzumar,
Neuchâtel Üniversitesi’nde
doktora çalışmalarına devam etmektedir.
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stanbul Barosu Üyesi Av.
Derya Durlu Gürzumar,
200.000’e yaklaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük sivil
toplum kuruluşlarından biri olan
JuniorChambers International
(JCI) tarafından “Türkiye’nin 10
Başarılı Genci” (Ten OutstandingYoungPersons – TOYP) yarışmasında “Siyaset, Hukuk ve
Kamu Yönetimi” dalında 2019
Türkiye birincisi oldu.

“Türkiye’nin 10 Başarılı Genci”
yarışması, toplumsal gelişime
katkısı bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin
başarılı gençlerinin çalışmalarını
görünür kılmayı, onları duyarlı
ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlayan, alanındaki en eski sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projesidir.Hukuk alanı ile beraber
bilimsel önderlik, insan hakları,
çocuklara ve dünya barışına katkı
ve çevre korumacılığı ve ahlaki
önderlik gibi alanlarda seçilen
Türkiye birincileri, 2020 yılında Yokohoma, Japonya’da global
seviyede gerçekleştirilecek yarışmada da değerlendirileceklerdir.

GÜNCEL

ne Uluslararası Barolar Birliği
(International Bar Association
– IBA) nezdinde yaptığı çalışmalar ve Willem C. Vis Uluslararası
Farazi Tahkim Duruşma yarışmasında öğrenciyken gösterdiği
başarıları sonucunda bu yarışmalara hazırladığı hukuk fakültesi öğrencilerine yaptığı yatırım
ve olumlu katkı nedeniyle ödüle
aday gösterilerek birinci oldu.

AİHM’e Bireysel Başvuru Semineri

MESLEKİ ETKİNLİKLER

met Şükr’ü Alpaslan’ı da anmak
isterim. Alpaslan, hükümet adına
AİHM’de Türkiye’yi savunmuş,
önemli davalar kazanmıştı. O
günden bugüne oldukça ilerleyen
bir insan hakları seviyemiz var.
Avukatlar da bu gelişmelerin bir
parçası. Bugün eğer karakollarda
insan hakları anlamında ciddi ihlaller yaşanmıyorsa CMK’nın rolü
bunda çok çok fazladır”.
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stanbul Barosu Staj Eğitim
merkezi ve İnsan Hakları
Merkezince ortaklaşa düzenlenen ‘AİHM’e Bireysel
Başvuru Semineri’ 25 Kasım 2019
Pazartesi günü saat 16.00’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.
Seminerin açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, Avukatlık Kanununun 76. Maddesinin, avukatları insan haklarını
savunmakla görevlendirdiğini,
bunun emredici bir hüküm olduğunu söyledi.
Bu hükmün, baroların kuruluş
amaçları arasında yer aldığını
belirten Naipoğlu, temel hak ve
özgürlüklerin korunması amacıyla imzaladığımız uluslar arası
sözleşmelerin de anayasanın 90.
Maddesinin son fıkrası gereğince iç hukuk haline getirdiğini
bildirdi. Naipoğlu sözlerini şöyle
tamamladı: “Ben bu vesile ile bir
dönem İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyeliği de yapan Av. Meh-

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü de
açılışta, genç meslektaşlarımızın
mesleğe başlarken, çağdaş, tutarlı,
iyi bir hukuk eğitimiyle donatılmış olması gerektiğini söyledi.
Bu arada mesleki kariyer çalışmalarının yapılabilmesi adına bu
atölye çalışmalarının çok fazla
katkısı olduğunun görüldüğünü,
bugün ikinci atölye çalışmasını
İnsan Hakları Merkeziyle gerçekleştirdiklerini belirten Görgülü,
katkı ve emeklerinden dolayı İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av.
Tuğçe Duygu Köksal ve meslektaşımız Av. Benan Molu’ya çok teşekkür etti.

İnsan hakları konusundan farkındalık yaratmanın Staj Eğitim
Merkezinin amaçları arasında da
yer aldığını kaydeden Elif Görgülü, “Stajyer meslektaşlarımızın da
atölye çalışmalarına yürekten katılmaları bizi çok memnun etmiştir, kendilerine de çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
Açılış konuşmasından sonra seminer oturumuna geçildi. Oturumu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal ve Av.
Benan Molu yönetti. Av. Köksal,
“8 hafta gibi kısa bir dönemde
yoğun ve etkin bir çalışmayla hazırlandığımız Atölye çalışmasıyla
huzurunuzdayız. Tamamen gö-

nüllü olarak yapılan bir çalışmaydı bu, 12 konuda görev paylaşımı
yapıldı ve sunum süresi 15 dakika
olacak. Yani ele alınan konunun
15 dakika içersinde anlatılması
gerekiyor” dedi.
Daha sonra sunumlara geçildi.
Seminerde 12 Stajyer Avukat sunum yaptı. Sunum konuları ve
konuşmacıları şöyle:

Yaşam Hakkı Bağlamında
Geri Gönderme Yasağı
Stj. Av. Selva KETEN
Avukat ile Savanına /
Savunulma Hakkı
Stj. Av. Enes GÜNDÜZ

Sunumların tamamlanmasından
sonra, seminer oturumunu
yöneten Av. Tuğçe Duygu
Köksal ve Av. Benan Molu’ya
Teşekkür Belgesi, sunum
yapanlara da Katılım Belgesi
sunuldu.

Tarafsız ve Bağmışız Mahkemeler
Önünde Yargılanma/Adil Yargılanma Hakkı
Stj. Av. Gürkan PAK

Basın Özgürlüğü
Stj. Av. Güştah ÖZANADOLU
Mülkiyetin Korunması
Kapsamında fikri Mülkiyet
Hukuku
Stj. Av. Sümeyye Nur
ERDOĞAN
AHIS Madde 14 kapsamında
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet
Kimliği Temelli Ayrımcılık
Stj. Av. Gizem YAVAŞ
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Stj. Av. Betül ÖZTÜRK
Tıbbi İhmal Davaları
Bağlamında Devletin Pozitif
Yükümlülükleri
Stj. Av. Esra Seldağ GÜLER
Etkin Soruşturma
Stj. Av. Diyar ÇAKMAK
Avrupa İnsan Haklan
Sözleşmesinin 3.Maddesinde
Düzenlenen İşkence Yasağı
Stj. Av. Yakup UZUN
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İfade Özgürlüğü Kapsamında
İnternete Erişim Hakkı
Stj. Av. Esra Fatma
FAZLIOĞLU

MESLEKİ ETKİNLİKLER

AİHS m.8 Bağlamında Kişisel
Verilerin Devlet Tarafından
İşlenmesi
Stj. Av. Ömer Faruk TOPÇU

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Apartman ve Sitelerde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Yolları
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stanbul Barosu Kat Mülkiyeti
Hukuk u Komisyonu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Apartman ve Sitelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Yolları’ konulu Sempozyum, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09.30’da
Bahçeşehir Üniversitesi Konferans
Salonunda yapıldı.
Herkesin yaşamını etkileyen bir konuyu ele alan Sempozyum olağanüstü bir ilgi gördü. Katılımcılar büyük
amfiye sığmadı. Toplantı boyunca
akın akın izleyici geldi ve yer bulamayanlar oturumları merdivenlere
oturarak ya da ayakta izledi.
Sempozyumun açılışında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe
Nuhoğlu, toplu yapılara ilişkin derli toplu bir mevzuat bulunmadığını,
2007 yılında Kat Mülkiyeti Yasasına
yapılan bazı eklemelerle toplu yapılara bir düzen getirilmek istendiğini
ancak bu alanda hala bir takım sorunların yaşandığını söyledi. Nuhoğlu, teorisyen, uygulamacı ve bizzat bu
işleri yapmakta olan Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğüyle birlikte düzenlenen bu toplantıda sorunlara birlik-

te çözüm bulmayı amaçladıklarını
bildirdi.
Açılışta konuşan İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu,
bugün gerçekten ihtiyaç bulunan
bir toplantıyı, konunun paydaşlarıyla birlikte yaparak, kat mülkiyeti ve
toplu konut alanlarıyla ilgili yaşanan
sorunlara birlikte çözüm aranacağını
bildirdi.
Toplu konut alanlarında yaşanan
karmaşanın getirdiği sorunların ciddi değişiklikleri gerektirdiğini belirten Durakoğlu, toplantıda üç bakış
açısının birlikte değerlendirilip tartışılacağını, en azından sorunları belirleme ve çözüm yollarını saptamada
yeni önerilerin ortaya çıkabileceğini
umduğunu söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik
de, böyle bir toplantıda bulunmanın
ve işin paydaşları arasında yer almanın son derece mutluluk verici olduğunu bildirdi. Toplantı sonuçlarının
da çok güzel olacağını tahmin ettiğini belirten Çelik, hepimizin yaşam
alanlarının hukukunun ele alındığı
bu toplantının paydaşlarla yapılmasının çözüm yollarının bulunmasını da
kolaylaştıracağını söyledi.
Açılış konuşmalarından sonra Tapu
Dairesi Başkanı Hasan Çelik, günün
anısına İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu ve Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’na birer
‘tuğra reprodüksiyonu’ sundu. Daha
sonra Sempozyum oturumlarına ge-

anlattı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Öz Seçer, kat irtifakının tesis edilmesi ile uygulanması sırasında yaşanan
güncel sorunları aktardı.

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, ‘Toplu Yapı Yönetiminde ve Yargılamada sorunlar’
konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Uygulamada mevzuat karmaşasının
yaşandığını belirten Kısacık, uzman
bir mahkeme de bulunmadığı için
yargılamada bir takım yanlışlıkların
yapıldığını bildirdi. Kat Mülkiyeti
konusunun pek çok kanunla ilintili
olduğunun altını çizen Kısacık, kat
mülkiyeti ve toplu yapı sistemi ile ilgili yeni kanunlara ihtiyaç bulunduğunu anlattı.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda
Öktem Çevik, toplu yapı kavramının
tarihsel gelişimini, unsurlarını anlattı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Genç
Arıdemir, toplu yapının kuruluşuna
değindi. Tapu Dairesi Başkanı Hasan
Çelik ise, toplu yapı uygulamalarına
geçiş işlemleri ve Kat Mülkiyeti Ka-

nunu hakkında katılımcılara uygulamada yaşananları aktardı.
Sempozyumun ikinci oturumunu
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Aziz Can Tuncay yönetti.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ve Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Abdülkadir Arpacı, toplu yapılara ilişkin yönetim planı ile karar ve yönetim organlarının yasal dayanakları ve
uygulamada karşılaşılan sorunlarını

Sempozyumun dördüncü oturumunu İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Şeref Kısacık yönetti. Tüm sunum
yapanların yer aldığı bu soru/cevap
oturumunda, oturum yöneticisi ve
konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.
Sempozyum sonunda, oturum yöneticileri ve sunum yapan konuşmacılara birer plaket sunuldu.
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çildi. İlk oturumu İstanbul Barosu
Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu yönetti.

Prof. Dr. Adnan Deynekli, Kat
Mülkiyeti hukukundan doğan alacakların tahsiline yönelik mevzuat
hükümlerini değerlendirdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu ise kat mülkiyeti
hukukundan doğan uyuşmazlıklarda
ilk derece mahkemesi kararlarının
istinaf ve temyizi ve genel olarak kanun yollarını anlattı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Sempozyumun üçüncü oturumunu
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir Emre
Gökyayla yönetti.

Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri

İ
MESLEKİ ETKİNLİKLER

stanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonunca
düzenlenen ‘Kat Mülkiyeti
Hukuku Semineri’ 13 Kasım
2019 Çarşamba günü saat 14.00’de
baromuz merkez bina konferans
salonunda yapıldı.
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bu komisyonu oluşturan arkadaşlarımızın eğitici rolünü üstlenebilecekleri bir aşamaya geldiklerini
gördüklerini belirten Durakoğlu
sözlerini şöyle tamamladı: “Kat
Mülkiyeti Hukuku Komisyonu
gibi diğer merkez ve komisyonlarımızın da ana hedefi genç meslektaşlarımızın belli bir alanda
uzmanlaşmalarını sağlayabilmek,
uzman olan arkadaşlarımızın da
uzmanlıklarını pekiştirmek için bu
tartışmaların sürekli içinde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz”.

çok memnun kaldıklarını ve yeni
işbirliği taleplerinin geldiğini bildirdi.
Anadolu’nun çeşitli illerinde seminerler yaptıklarını, başka illerden de talepler geldiğini söyleyen
Kısacık, anlaşıldığı kadarıyla bu
konunun pek fazla bilinmediğini
hâkimlerin bile hangi mevzuatı
uygulayacakları konusunda tereddüt gösterdiklerini kaydetti.
Kısacık, diğer baroların da kat
mülkiyeti hukuku komisyonu
kurmaları halinde, kanunları değiştirtecek bir güce sahip olunabileceğini sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarından sonra
seminer oturumlarına geçildi.
Seminer oturumlarını Av. Şeref
Kısacık yönetti.

Seminerin açılışında konuşan
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, geçen yıl
kurulan bu komisyonun çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.
Komisyonun kuruluş aşamasını
anlatan Durakoğlu, bunda Komisyon Başkanı Av. Şeref Kısacık’ın önemli payı bulunduğunu,
özellikle kentsel dönüşümle ilgili
yasanın ortaya çıkması, kat mülkiyeti anlayışının zaman içersinde
değişiklik göstermesi, bu değişikliklerin avukatlar tarafından takip
edilmesi zorunluluğu, yeni çıkan
içtihatlar ve imar barışı gibi güncel konuların da etkili olduğunu,
bütün bunların komisyonun kurulmasının isabetini ortaya koyduğunu bildirdi.
Komisyonunu düzenlediği toplantılarda son derece güzel tartışmalar yapıldığını, o tartışmalardan Yargıtay’ın bile etkilendiğini,

Açılışta konuşan Kat Mülkiyeti
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Mustafa Şeref Kısacık, İstanbul
Barosu Yönetim Kurulunun Kat
Mülkiyeti Hukuku Komisyonunu
kurmakla tarihe geçtiğini, bu komisyonu ilk kuran baronun İstanbul Barosu olduğunu söyledi.
İstanbul, Bahçeşehir ve Yeditepe
Üniversiteleri hukuk fakülteleri
ile işbirliği çalışmaları yaptıklarını, geçen hafta kat mülkiyeti ile
ilgili çok yakın çalışmalar yapan
Tapu Kadastro İstanbul Bölge
Müdürlüğü ile kendi salonlarında
bir seminer gerçekleştirdiklerini belirten Kısacık, bu toplantıya avukatların yoğun bir katılım
gösterdiklerini ve karşılıklı empati yapıldığını ve tapucuların

Bu oturumda konuşan Av. Mehmet Ali Aslan, kat mülkiyeti
kanunundan doğan uyuşmazlıklarda usul hukuku sorunları
konulu bir sunum yaptı. Her türlü uyuşmazlıkların sulh hukuk
mahkemelerinde çözümleneceğini belirten Aslan, Yargıtay 18 ve
20. Hukuk Dairelerinin, görevli
mahkemenin tespiti konusunda
kararları bulunduğunu belirtti
ve bu kararlardan örnekler verdi.
Mehmet Ali Aslan sunumunda

Kısa bir aradan sonra seminerin
ikinci oturumuna geçildi.

Bu oturumda konuşan Av. Çiğdem Altın, kat maliklerinin ortak
yerler üzerindeki hakları üzerinde durdu. Kat maliklerinin ana
gayrimenkulün bütün ortak yerlerinde arsa payına göre malik

Seminerin son konuşmacısı Av.
Zahide Kadıoğlu, ana gayrimenkul üzerindeki temliki tasarruflar
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kat Mülkiyeti Kanunun 45.
Maddesinin bu konuda emredici
bir hüküm taşıdığını hatırlatan
Kadıoğlu, buna göre ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması
veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başka-

sına devrolunması gibi temliki
tasarruflar veya ana yapının dış
duvarlarının çatı veya damının
reklam maksadıyla kiralanması
gibi önemli yönetim işlemlerinin ancak bütün kat maliklerinin
oybirliğiyle verecekleri kararlar
üzerine yapılabileceğini bildirdi.
Ana taşınmaz birden fazla bloktan oluşmakta ise tüm bloklardaki kat maliklerinin oy birliği
aranacağını kaydeden Kadıoğlu,
temliki tasarruflarla ilgili ayrıntılı
bilgi verdi ve bunlarla ilgili zaman
aşımının söz konusu olmadığını
anlattı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Av. Döne Haltaş, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalarda
aktif ve pasif husumet ehliyeti
konulu sunum yaptı. Haltaş sunumunda haksız eylemlerle ilgili
anlaşmazlıklarda ilgili tarafların
dava açabileceklerini belirtti ve
kat maliklerinin, kat maliki olmayanların, intifa hakkı sahiplerinin, kiracıların ve yöneticinin
dava hakkının hangi koşullarda
bulunduğuna ilişkin irdelemeler
yaptı. Haltaş ayrıca, yönetim kurulu kararları ile toplantı ve genel
kurul kararlarının iptali için hangi koşullarda dava açılabileceği
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

olduklarını belirten Altın, orta
yerlerin kullanım hakkının somut
ölçüsünü ve şeklini kat maliklerinin kendi aralarında anlaşarak
kararlaştırabileceklerini bildirdi.
Ortak yerlerden yararlanma haklarının sadece bağımsız bölüm
kiracısı olunması nedeniyle sınırlandırılmasının yasa hükmünün
ruhu ile çelişeceğini vurgulayan
Altın, bir kat malikinin diğer kat
maliklerinin ortak yerleri kullanmasını engellerse, bu gibi durumlarda hakkına tecavüz edilen kat
maliklerinin el atmanın önlenmesi ve istihkak davaları açılabileceğini belirtti ve buna ilişkin
Anayasa, Türk Borçlar Kanunu ve
Medeni Kanunda yer alan konuyla ilgili hükümleri hatırlattı.

Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi.
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ayrıca, dava açılmasında uyulması gereken süreler, zaman aşımı ve
tebligat konularında bilgi verdi.

Kat Mülkiyeti Hukuku ve Tapu
Uygulamaları

İ

MESLEKİ ETKİNLİKLER

stanbul Barosu Kat Mülkiyeti
Hukuku Komisyonu ve Tapu
Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen
‘Kat Mülkiyeti Hukuku ve Tapu
Uygulamaları’ konulu seminer, 06
Kasım 209 Çarşamba günü saat
14.00’de Sultanahmet’teki Tapu ve
Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.
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Seminerin Açılışında konuşan
Tapu Kadastro İstanbul Bölge
Müdürü Suat Adil Çelik, hukukçularla tapucular arasında gayrimenkul konusunda çok ortak
yanın bulunduğunu söyledi.
Bu seminerin gerçekleştirilmesi
için yapılan işbirliğinin iki tarafın
da ihtiyacından kaynaklandığını
belirten Çelik, “Varsa sizlerden
eksiklerimizi öğreneceğiz. Kendimizi çek etmek adına toplantıda
yapılan konuşmalardan yararlanmak istiyoruz. Toplantının verimli
geçmesini dilerim” dedi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, tapu
kadastronun avukatların önemli
çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Hukukçuların çok ge-

alan olması gerektiğini belirten
Kısacık, “Bence kat mülkiyeti hukuku bu amacı gerçekleştirmek
için en önde gelen daldır” dedi.

niş bir yelpaze oluşturan meslek
örgütleriyle çalışmalar yapmak
zorunda olduğunu belirten Naipoğlu, baronun merkez ve komisyonlarında çok başarılı çalışmalar
yapıldığını bildirdi. Naipoğlu, Kat
Mülkiyeti Hukuku Komisyonunun da bu başarılı komisyonlardan biri olduğunu vurguladı ve
komisyonun bu seminerde tapu
yönetimi ile birlikte sorunların
mercek altına alındığını kaydetti.
Açılış konuşmalarından sonra seminer oturumlarına geçildi. İlk
oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu yönetti.
Bu oturumda konuşan İstanbul
Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku
Komisyonu Başkanı Av. Mustafa
Şeref Kısacık, yaşamın koşulları, modern hayatın gelişmesi ve
teknolojinin ilerlemesiyle hukuk
alanlarının da çoğaldığını, çeşitlendiğini söyledi.
Bir hukukçunun tümünü bilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle hukukta uzmanlaşmak gerektiğini, uzmanlaşılan alanların
da genç avukatlara iş sağlayacak

Ataşehirde, Bahçeşehirde, Halkalıda toplu yapı kavramının getirdiği kargaşanın çok büyük sorunlar yarattığının altını çizen Şeref
Kısacık, şöyle devam etti. “Bazen
koca bir şehir tek bir yönetim planıyla KİPTAŞ, TOKİ yaptı diye
onunla yönetilmeye çalışılıyor.
Beş bin, on bin bağımsız bölümlü
yerler Kat Mülkiyeti Kanununun
dar kapsamına sığdırılarak yönetilmeye çalışılıyor. Pek çok sorunlar çıkıyor. Bu alanda yetişmiş
hukukçu yok, hâkim yok, bilirkişi
yok, işte baronun kurduğu komisyon bunun içini var”.
Şeref Kısacık, konuşmasında kat
mülkiyeti ve tapuya ilişkin yaşanan diğer sorunları ele alarak yapılan yanlışları örneklerle anlattı.
Beylikdüzü Tapu Müdürü İbrahim Ersoy, tapu işlemlerinin hukuk içinde gerçekleştirilen işlemlerden olduğunu, bir sorun ortaya
çıktığında avukatlarla birlikte
çalışarak sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Ersoy, Kat Mülkiyeti Hukukunun
tapu ile ilişkisi ve tapu uygulamaları konulu sunumunda, kat
irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar,
yönetim planı değişikliğinin tapu
siciline işlenmesi için gereken
hususlar, ortak yer ve tesislerin
taşınmazın tapu kütüğüne kaydedilmek suretiyle bağımsız bölüme
özgülenmesi konularına değindi.
İkinci oturumu Kat Mülkiyeti
Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Figen Erbek yönetti.

Seminer sonunda katılımcılara İstanbul Barosu Başkanlığının plaketi sunuldu.
Bu oturumda konuşan İstanbul
Baroksu Kat Mülkiyeti Hukuku
Komisyonu üyesi Av. Afşin Hatipoğlu, toplu yapı kavramında
Yargıtay kararları üzerinde durdu.
Son iki yıldaki bütün Yargıtay kararlarını incelediğini belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu: “Yargıtay
20. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu tüm toplu yapıyla ilgili kararlar sadece iki başlıkta toplanıyor.
Birincisi, toplu yapıya geçmeyen
veya geçemeyen birbirinden bağımsız çoklu binaların nizalarında
davacıların toplu yapı kavramında görevli mahkemenin yeri, yani
Yargıtay’a gelen sorunların birincisi görevli mahkemenin tespitidir.
İkincisi, toplu yapı yönetimlerinin

sağlıklı şekilde oluşamaması, karar süreçlerinin hukuksuz işlemesi
ve aidat giderlerinin paylaştırılmasında yaşanan sorunlar”. Hatipoğlu, sözünü ettiği bazı kararları
örnek olarak sundu.
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Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Soru cevap bölümü ayrı bir
oturum olarak düzenlendi. Bu
oturumu Mustafa Şeref Kısacık
yönetti. Soruların sunumlar devam ederken katılımcılar tarafından oturum başkanlığına yazılı
olarak iletilmesi istendi. Gönderilen yazılı sorularla şifahi sorular
Şeref Kısacık, İbrahim Ersoy ve
Orhan Bostancı tarafından yanıtlandı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Tapu Şube Müdürü Orhan Bostancı, tapu ve kadastroda hukukun çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Tapuda, kadastroda
hukuksuz bir işlem yapılamayacağını belirten Bostancı, “O nenle
tapucuların hukukçularla birlikte
çalışmalarında büyük yarar vardır. Tapuda çalışanlar da hukuk
bilgilerine sahipler, ancak bir hukukçu kadar yeterli değil” dedi.
Bostancı sunumunda yönetim
planı değişikliği, tapu müdürlüğünün sorumluluğu, yöneticin
tapuda işlem yapma hak ve yetkisinin kapsamına değindi.

Avukatın Hukuki Sorumluluğu

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Disiplin dosyalarının büyük kısmının bu konuyla ilgili olduğunu
hatırlatan Durakoğlu, “Bunları
aşmanın yolu var. Bunu yapmadığınız andan itibaren de bir anda
boşluğa düşüyorsunuz. Bir başka
şey de sözleşmenin hiç yapılmaması
hali. Bütün bunların çözümü var,
yeter ki meslek kurallarını, mevzuatı iyi bilelim” dedi.
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stanbul Barosu Staj Eğitim
Merkezince düzenlenen ‘Avukatın Hukuki Sorumluluğu
ve Avukatlık Sözleşmesi’ konulu seminer, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 17.00’de baromuz
merkez bina konferans salonunda
yapıldı.
Seminerin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, avukatların kendilerine özgü sorunlarına ilişkin
yaklaşım eksikliği kadar başka
mesleklerde olabileceğini sanmadığını söyledi. Durakoğlu, avukatların başka pek çok alanda uzman
olmalarına rağmen pek çok avukatın kendi alanlarına ilişkin en
küçük bir bilgiye dahi sahip olmadıklarını çok iyi bildiğini ifade etti.
Bu önemli konudaki bilgi eksikliğini staj eğitimi evresinde tamamlamaya çalıştıklarını belirten
Mehmet Durakoğlu, “Bir gerçek
var ki, bu ilk beş yıl içersinde çok
ağır biçimde seyrediyor. Özellikle
avukatlığa özgü mevzuatı bilmemekten kaynaklanan nedenlerle
disiplin dosyalarıyla karşılaşıyoruz.
İşin acı olan tarafı var. Kendini sa-

vunamayan bir avukat konumuna
düşülüyor. Avukatlık sözleşmesinde
gösterilmesi gereken özeni bazen
bilmemize rağmen gösteremiyoruz”
dedi.
Bu nedenle avukatların kurallara
uymama yüzünden müvekkillerden ciddi zararlar gördüklerinin
altını çizen Durakoğlu, müvekkilin haksız bir biçimde avukatı
azlettiğini, avukat ise müvekkille
hesaplaşmak yerine, müvekkili
baroya şikâyet ettiğini bildirdi.

Açılış konuşmasından sonra panel
oturumuna geçildi. Oturumu Staj
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu
Başkanı Av. Elif Görgülü yönetti. Görgülü, meslektaşları çağdaş,
tutarlı, aynı zamanda hukuk bilgisiyle donatmış olmak bilinciyle
hareket ettiklerini, önceliklerinin
stajyerlere avukatlık hukukunu en
iyi şekilde öğretebilmek olduğunu,
panel konusunu seçerken de avukatın hukuki ve cezai sorumluluğu
ile en çok sıkıntı yaşanan avukatlık sözleşmesinin ele alınmasını
uygun gördüklerini söyledi.
Oturumda söz alan Av. Atilla
Özen, konuşmasında, avukatın
hukuki sorumluluğu ve avukatlık sözleşmesi konusunu ele aldı,
ayrıca, Avukatlık Kanunu, TBB
Meslek İlke ve Kuralları, Borçlar

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
Kemal Yıldız Avukatın hukuki
ve cezai sorumluluğu konusunda
sunum yaptı.

Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde değerlendirmelerde
bulundu.
Avukatlık kanununu en iyi bilenlerin sorun yaşayan avukatlar
olduğunu, yaşayarak deneyim
kazandıklarını belirtene Özen,
kendisinin de sorun yaşayan avukatlarla tanışarak, disiplin kurulu
kararları ve yargı kararlarını inceleyerek öğrendiğini bildirdi.
Yanlış bilinen bazı doğrular bulunduğunu, bunların yanlış olduğunu yıllar sonra öğrendiğini belirten Atilla Özen şunları söyledi:
“Biz avukatlık ücreti peşindir diye
biliyoruz. Oysa avukatlık ücreti
sözleşmede kararlaştırılmadığı sürece peşin değil, ücret işin bitimindedir. Sözleşme yapılmalı mı? Bazı
hallerde yapılmamalı, ama yapıl-

dığında da bazı sözleşmeler avukat
aleyhine olabiliyor”.
Özen, konuşmasının devamında
Avukatlık Kanununun 163 ve 164.
Maddeleri üzerinde durdu ve uygulamadan örnekler sundu.

Konuşmasında Avukatlık Kanunda yer alan suç tipleri üzerinde de
duran Yıldız, avukata çıkar karşılığı iş sağlama, avukatlık yetkilerinin başkası tarafından kullanılması, suçu bildirmeme suçu, avukatın
görevi kötüye kullanması suçlarına ilişkin Yargıtay kararlarından
örnekler sundu.
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Ali Kemal Yıldız, konuşmasında
suçlar, yargılama ve avukatlığa
karşı işlenecek suçlar konusu üzerinde durdu. Yıldız, bir avukatın
herkes gibi bir suç işleyebileceğini, görevinden dolayı ve görevi
sırasında suç işleye bileceğini kaydetti ve avukata özel soruşturma
usulünün uygulandığını ve bunun
avukatlar için bir güvence oluşturduğunu bildirdi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Avukatlığın kanunda serbest meslek olarak tanımlandığını, ama
aynı zamanda da kamu hizmeti
sayıldığını ve Türk Ceza Kanununun da kamu görevlisini tanımladığını belirten Yıldız, “Bu zamanla
bizim başımıza iş çıkarıyor, bir işi
karşılıksız yapsanız dahi kamu görevlisisiniz, bütün hak ve yetkiler
ona göre belirlenecek. Yargıtay da
avukatı kamu görevlisi olarak kabul ediyor” dedi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Avukatlık Bürosu Yönetimi ve
Kalite Yönetim Sistemleri
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stanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulunca düzenlenen ‘Avukatlık Bürosu Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri’
konulu Çalıştay, 09 Kasım 2019
Cumartesi günü baromuz merkez
bina altıncı katta yapıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, İstanbul
Barosunda Kalite Koordinasyon
Merkezinin kurulması için yapılan çalışmaları anlattı.
İlk başarıyı dışarıdan gelen denetçiler tarafından arşiv sistemimizin beğenilmemesi üzerine
denetçilerin öngörüsü doğrultusunda muhteşem bir baro arşivini
gerçekleştirerek elde ettiklerini
belirten Durakoğlu, “Bu hepimiz
için büyük bir umut oldu. Bu işin
olabileceğine inandık. Bugüne kadar her şey çok iyi gitti diyemem
ama geldiğimiz nokta itibariyle
artık bugün İstanbul Barosunda
yerleşmiş kalite anlayışı noktasına
gelebildik” dedi.

Çok yönlü denetimle mücadele
etmenin kolay bir iş olmadığını
hatırlatan Durakoğlu, bugün bu
mücadelenin küçük bir parçası olan bir çalışma yapılacağını,
bu çalışmanın, baro içersinde
yönetimin yapmayı düşündüğü
düzenlemelerin ötesinde avukat
bürosunda nasıl bir düzenleme
yapılacağına ilişkin de çok özel
bir anlam ifade ettiğini bildirdi.
Durakoğlu şöyle devam etti: “İki
hafta önce Avrupa Barolar Federasyonunun toplantısı nedeniyle
Lizbon’daydım. İki gün boyunca
barolar sadece kalite tartıştılar.
On yıl sonrasının avukatının, barosunun ve yargısının bugünle
hiç ilişkisi olmayan bir noktaya
evrildiğini görüyorsunuz. Biz de
kendimize bakarsak on yıl sonrasının projesini şimdiden yapmış
olmamız gerekiyor. Kaliteli avukat geleceğin avukatı olacaktır.
Bunun dışındaki avukatlar sıradanlaşacakmış gibi görünüyor.
Batı özellikle her alanda getirdiği
sistemlerle, etikte, meslek ilkelerinde ve özellikle de uzmanlaşmada

tamamen kaliteyi yaratmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Bizim de
bu süreci yaratmamız gerekiyor.
Yapay zekâ ile nereye varabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Biz
bununla ilgili Ankara ve İzmir
Barosuyla birlikte ortak çalıştaylar
yapıyoruz. Bununla daha kaliteli
avukatlık mesleği nasıl yaratılır,
bunları konuşmaya başlayacağız.
Bugün yapılacak çalışmalar da bu
bağlamda yapılan çalışmaların bir
parçasıdır”.
İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Humral Tan, kalite koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Hayatı yaşamak ve hayatı yönetmek ilkeleri üzerinde duran Tan,

Humral tan şöyle devam etti: “Burada yapılacak çalışmada, bizler
sizlere bir şeyler anlatmayacağız.
Bunlar masanızdaki sorular, bu
soruları sizler soracaksınız, sorunları sizler belirleyeceksiniz, sorunların çözüm yollarını da sizler
önereceksiniz”.
Avukatların önünde iki yol bulunduğunu, birincisinin meslek
hayatını akışına bırakmak diğerinin ise meslek hayatını yönetmek
olduğunu belirten Tan, sözlerin
şöyle tamamladı: “sizin biçimlendirmediğiniz bir günü başkaları
biçimlendirir, dolayısıyla hayatımıza sahip çıkmalıyız. Kendi meslek yaşantımızı kendimiz yönetmeliyiz. Geleceği tahmin etmenin
yolu onu yaratmaktan geçer. Onu
yaratmak ise bizim elimizdedir”.

İkinci grupta, avukattan ve avukatlık hizmetlerinden beklentileri
olanlar kimlerdir ve beklentileri
nelerdir? Konusu irdelendi.
Üçüncü grupta ise avukat için
güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar ve
riskler neler olabilir? Bu konularda barolar ve avukatlar neler
yapabilir? Konusu üzerinde duruldu.
Grup çalışmaları tamamlandıktan sonra Çalıştay programının
değerlendirilmesi yapıldı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörleri
Av. Sinan Naipoğlu ve Av. Burcu
Aslan’ın da izlediği Çalıştay, Yaşam Koçları Filiz Yavuz, Tahsin
Kaynak, Humral Tan, Mine Nazife Memişler yönetiminde başladı. Üç grup halinde sürdürülen
çalıştayın ilk grubunda, avukatlık
hizmetlerinde ‘yönetim’ kavramı
ve yönetim sürecini oluşturan
‘planlama, uygulama, kontrol
etme, önlem alma’ aşamaları size
ne ifade ediyor? Konusun ele alındı.
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“Mesleki uygulamalarınızı, çalışmalarınızı yapıyorsunuz, bir hedefiniz var, hedefinize dönük uygulama yapıyorsunuz, ama bir uygulamayı yerine getiremediyseniz bunu
açıklamak durumundasınız. Yani
her yönetim vermiş olduğu sözleri,
koymuş olduğu hedefleri uygulamak zorunda. Bunu kendimize ya
da sorumlu olduğunuz kimselere
açıklamak zorundasınız” dedi.

Bire Bir İş Hukuku Oturumları

MESLEKİ ETKİNLİKLER

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonunca
düzenlenen ‘Bire Bir İş Hukuku Oturumları’ konulu toplantı, 10 Aralık 2019 Salı günü saat
17.00’de baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.
Toplantı, YOUTUBE üzerinden
canlı olarak yayınlandı.
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Oturumun açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, arabuluculuk
sisteminin İş Kanununa uygulamasından sonra meslektaşların
ciddi bir sorunla karşı karşıya
kaldığını söyledi.
Eskiden fazla çalışma hesaplamalarının bilirkişiye gittiğini, bilirkişiden nasıl solsa bir hesaplama
geldiğini, buna itiraz etme hakkı
bulunduğunu belirten Durakoğlu, “Şimdi artık bu hesaplamaları
bilmek zorundayız. Davacı vekili
de olsak, davalı vekili de olsak arabulucunun karşısına gittiğinizde o
yapılan hesabı bilmek zorundayız.
İş hukuku bağlamında bu hesaplamalar hepimiz açısından çok
önemli oldu artık. Bilmek zorunda
olduğumuz için de kuşkusuz öğrenmek zorundayız. Ben böyle bir
toplantıya katıldım, bunun çok da
kolay olmadığını gördüm” dedi
Bugünkü toplantıda bu anlamda
örnek bir çalışma yapılacağını belirten Durakoğlu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonunun
böyle bir konuyu gündeme getirmesi ve konunun uzmanlarınca

ele alınmasını çok yararlı bulduğunu, komisyon yöneticileri ve
sunum yapacak değerli uzmanlara teşekkür ettiğini bildirdi.

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hasan Erdem de açılışta,
fazla çalışma hesaplamaları konusunda meslektaşlarımızdan gelen
bir talebin değerlendirildiğini
söyledi.
Hasan Erdem, komisyon olarak,
iş kazalarının belirlenmesi, saptamaların yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun iş ilişkilerine, iş sözleşmelerine etkileri,
iş güvencesi, işe iade davaları ve
işe iade davaları sonrasında karşılaşılan sorunlar ve benzeri konularda bir dizi panel oluşturmaya
karar verdiklerini bildirdi. Erdem, Bu panellerin ilkinde bugün
fazla çalışma hesaplamaları konusunun ele alınacağını belirtti.

Oturumda konuşan İbn Haldun
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, çalışma süreleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri ve fazla çalışma kavramları hakkında bilgi
verdi.

İş Başmüfettişi Ali Karaca, çalışma sürelerinin işin niteliğine
göre, işçinin özel durumuna göre,
işin yapıldığı zamana göre tespit
edilebileceğini belirtti. Haftada
45 saati geçen çalışmanın fazla
çalışma sayıldığını hatırlatan Karaca, fazla çalışmanın yılda 270
saati geçemeyeceğini, fazla çalışma ücretinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50’si olarak hesaplanacağını
anlattı.

İstanbul Barosu Üyesi Av. Ahmet
Evcimen konuşmasında, çıplak
ücret-giydirilmiş ücret, kıdem ve
ihbar tazminatı hesabının nasıl
yapılması gerektiği hakkında bilgi
verdi. İşçilik alacaklarının hesabı ile hizmet süresi içindeki fazla
çalışmaların nasıl yapıldığını da
anlatan Evcimen, işçinin üzerine
düşen görevin, yaptığı fazla çalışmanın kanıtlanması olduğunu
söyledi.
Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi.

Finansal Sektörde Olan Borçların
Yeniden yapılandırılması
ne şekilde uygulanması gerektiği
ve çerçeve anlaşmalar konulu bir
sunum gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Dr. Ayça Özok Ener,
panel konusu mevzuatın yakın
zamanda yürürlüğe girdiğini belirterek ilgili mevzuatın finansal
sektörün tüm aktörleri açısından
önemine değindi.
İstanbul Barosu Banka ve Finans
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Ayça Aktolga Öztürk, panelin
açılışında söz alarak komisyon
çalışmaları konusunda kısaca
bilgi verdi ve meslektaşlara yeni
yürürlüğe giren mevzuatlar konusunda bilgi vermek, meslekte uzmanlaşmak üzerine çalışmalarını
yürüttüklerini belirtti.
Açılış konuşmalarından sonra panel oturumuna geçildi.

Panelin yöneten Av. İbrahim
Bayraktar tarafından panelin konusu kısaca özetlenerek oturum
başlatıldı.
Panel oturumunda konuşan Av.
Tuba Aydemir, finansal sektöre
olan borçların yeniden yapılandırılmasının Türkiye ve uluslararası
alandaki tarihçesi konusunda kısaca bilgi vererek, yakın zamanda
yürürlüğe giren ilgili mevzuatın
küçük ölçekli firmalar yönünden

Panelin son konuşmacısı Güniz
Çelen ise, taşınmaz teminatlı kredilerin yeniden yapılandırılması
konusunda bir sunum gerçekleştirildi.
Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Panel sonunda İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Sinan Naipoğlu tarafından konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.
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İ

stanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “Finansal Sektöre Olan Alacakların Yeniden Yapılandırılması” konulu
panel, 26 Kasım 2019 Salı günü
saat 14.30’da İstanbul Adalet Sarayı Küçük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cevdet Erkanlı, finansal yeniden
yapılandırma kapsamında ilgili
finansal kurumların mali ve operasyonel süreçleri ne şekilde yürütmesi gerektiği konusundaki sektör
deneyimlerini aktardı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Av. Ali Yılmaz tarafından ise finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin
mevzuatın büyük ölçekli firmalar
yönünden uygulamalarına ilişkin
bilgi verildi.

Dış Ticaret, Kişisel Verilerin Korunması,
Teknolojik Gelişmeler ve Hukuk

MESLEKİ ETKİNLİKLER

denle bu dünyaya hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.
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İ

stanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonunca
düzenlenen ‘Dış Ticaret, Kişisel Verilerin Korunması, Teknolojik Gelişmeler ve Hukuk’ konulu
panel, 27 Kasım 2019 Çarşamba
günü saat 13.00’de baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı. Panelde özellikle, Incoterms
2020, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu, Teknolojik Gelişmeler
ve Blokchain Teknolojisi üzerinde
duruldu.
İstanbul Barosu Lojistik ve taşıma
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Egemen Gürsel Ankaralı, açılış
konuşmasından önce komisyon
çalışmaları hakkında bilgi verdi ve panel oturumları hakkında
açıklamalarda bulundu.
Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, “Özellikle
incoterms 2020 değişikliklerinin
ortaya çıkarabileceği durumlar, bizim uygulamada sorun olarak gördüğümüz bazı şeyleri değiştirecek
mi değiştiremeyecek mi, bunlara
bakış açılarımızda önemli şeyler

olacağını umuyorum. Öyle anlaşılıyor ki, şimdi incoterms 2020
kavramını kullanmamız, eski ile
birlikte yeninin ne kadar farklılaşacağını da ortaya koyacaktır diye
düşünüyorum” dedi.
Kripto paraların yaşamımıza ne
kadar gireceği konusunun önem
kazanmaya başladığını belirten
Durakoğlu, kripto paralarla navlun öücretleri yavaş yavaş ödenmeye başladığına göre, başka bir
dünyaya doğru gidildiğini, o ne-

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun getirdiği yeni düzenlemelerle şirket avukatlarının
ilişkisine değinen Durakoğlu
konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bugünlerde şirketlerde en fazla
konuşulan konunun Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ile getirilen
düzenlemelerin şirketlere adapte
edilmesi olduğuna göre, bu da hepimiz için çok önemli konuyu oluşturuyor. Bu durum şirket avukatlarını yakından ilgilendiriyor, çünkü onlara bir takım sorumluluklar
getiriyor. Bu sorumluluk gereği,
ortaya çıkabilecek sorunu erken
karşılamak gibi bir yükümlülüğün
bulunduğuna inanıyorum”.
Açılış konuşmasının tamamlanmasından sonra panel oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Av. Muazzez Yılmaz yönetti.
Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nuray Ekşi, Incoter-

Kurulu Üyesi Av. Burcu Aslan
yönetti.
u oturumda konuşan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Murat Engin, iş ilişkilerinde kişisel
verilerin korunması konulu bir
sunum yaptı.
Son konuşmacı İstanbul Barosu İş
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Hasan Erdem, teknolojik geliş-

İkinci oturumu İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan
Moroğlu yönetti.
Bu oturumda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim
Üyesi Dr. Av. Çiğdem Ayözger
Öngün, Blockchain teknolojisi ve kişisel verilerin korunması
konusunu ele aldı. Ayözger, blokchain’in insanlara güvenilir yeni
bir dünya kurmak istediğini, bu
takdirde kişisel verilerin paylaşımının gerektiğini, kişisel verilerin
şirketlerin ve geleceği için önem
taşıdığını bildirdi.
İstanbul Barosu Banka ve Finans Komisyonu Başkanı Av.

Ayça Aktolga Öztürk de sunumunda blokchain Teknolojisi ve
kripto paralar ile Türkiye’de ve
uluslararası alandaki yasal yaklaşım üzerinde durdu.
Panelin üçüncü ve son oturumunu İstanbul Barosu Yönetim

melerin iş hukukuna yansımaları
üzerinde durdu.
Konuşmalardan sonra soru/cevap
bölümüne geçildi. Oturum sonlarında konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.
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Dış Ticaret Danışmanı, ICC
Türkiye Bankacılık Komisyonu
Başkanı Abdurrahman Özalp,
Incoterms 2020’nin kullanılması
riskleri ve ödeme yöntemleriyle
ilişkisini anlattı. Son zamanlarda
dolandırıcılık olaylarının arttığına dikkat çeken Özalp, ihracatçıların da bazı şeylere dikkat etmedikleri zaman dolandırıldıklarını
bildirdi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

ms 2020 ile getirilen yenilikler
üzerinde durdu. Ekşi, 1936’dan
beri ICC tarafından yayınlanan
Incoterms kurallarının, malların
satışı için sözleşmelerde kullanımı yoluyla uluslararası ticaretin
ayrılmaz bir parçası haline gelen
ve uluslararası ticarette yasal kesinlikleri arttıran önemli bir araç
olduğunu belirtti.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Engelli Kişilerin Temel Hakları ve
Sağlık Hakkı
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İ

stanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi ve Engelli Hakları Merkezince düzenlenen
‘Engelli Kişilerin Temel Hakkı ve Sağlık Hakkı’ konulu panel,
13 Aralık 2019 Cuma günü saat
13.30’da baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.

Burcu Öztoprak Alsulu‘nun konuşmalarından sonra ilk oturuma
geçildi. Bu oturumu İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegesi Av. Yalçın Veziroğlu yönetti.
Veziroğlu, kısa konuşmasında ülkemizdeki engellilerle ilgili sayısal veriler üzerinde durdu.

Panelin açılında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Sinan Naipoğlu, engellilerle
ilgili mevzuatta yer alan hakların kâğıt üzerinde kalmaması
ve hayata geçirilmesi gerektiğini
söyledi. Engellilerin haklarının
ulusal mevzuatın ötesinde uluslararası sözleşmelerle de korunduğunu belirten Naipoğlu, bu sözleşmelerde yer alan hükümlerin
Anayasamızın 90. maddesi eliyle
uygulamada iç hukukun üzerine
çıktığını bildirdi.

Oturumda konuşan Engelli Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av.
Ömür Aykut Demirdöğen, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi ve Erişilebilirlik’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Naipoğlu, engelli haklarının uygulanmasında avukatlara da
önemli görevler düştüğünü hatırlattı.
Engelli Hakları Merkezi Başkanı Av. Mahmut Günday ve Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av.

Engelli Hakları Sözleşmesinin
başlangıcından bugüne geçirdiği
serüven hakkında bilgi veren Demirdöğen, sözleşmeyle engelliler
hakkında standart kurallar getirildiğini bildirdi.
Sağlık Hukuku Merkezi Başkan
Yardımcısı Av. Gökberk Dumancı, engelli çocuğu olan ebeveynlerin yararlanabileceği yasal düzenlemeler hakkında açıklamalarda
bulundu. 5378 sayılı Engelliler
Hakkındaki Kanunun 1 Temmuz
2005 tarihinde yürürlüğe girdi-

Bu oturumda konuşan Tazminat
Hukukçusu Çelik Ahmet Çelik,
organ zayıflığı ya da eksikliği, organ farklılığı olan kişileri engelli
olarak niteledi ve sürekli hastalar
ve yaşlıların da bu sınıfa girdiklerini söyledi. Çelik, engelli doğan
bir çocuğun yaşam boyu bakım
giderleri olduğunu, oysa ülkemizde engellilere sadaka kültürüyle
yaklaşıldığını belirtti.
Trafik kazalarında her yıl dünyada 300 bin kişinin öldüğünü,
yaralananların %70’inin engelli
ordusuna katıldığını kaydeden
Çelik, engellilerle ilgili Türkiye’de

Çelik Ahmet Çelik, engelli raporlarının işlevi, engellilerle ilgili
tazminat davaları, gebeliğin izlenmesi, engelli doğumunun önlenmesi için gerekirse rahmin boşaltılması yoluna gidilmesi, sorumlu hekimlerin yol açtıkları tıbbi
sakatlıkların önlenmesine ilişkin
açıklamalarda bulundu.
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku
Merkezi Üyesi Av. Figen Erbek,
engelli bireylerin sağlık hakkı,
sağlık raporu ve önemi üzerinde
durdu. Türkiye’de engellilerin nü-

fusa oranının %12,29 olduğunu,
ailelerle birlikte yaklaşık 30 milyon kişinin etkilendiğini, bunun
dünya ortalamasının çok üzerinde bulunduğunu söyledi.
Engellilerin sağlık hakkına erişimlerinin önünde de pek çok engel bulunduğuna işarete eden Erbek, bunları fiziki engeller, bilgiye
erişim engeli, mali engeller, adalete erişim engeli, hak arama bilinici önündeki engeller, yöneticiler
ve uygulayıcılar olarak sıraladı ve
tek tek ele alarak açıklamalarda
bulundu.
Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

İkinci oturumu İstanbul Barosu
Türkiye Barolar Birliği Delegesi
Av. Murat Bayram yönetti. Bayram ülkemizdeki engelli sayısının tam olarak bilinmediğini, iyi
kanun yapıldığını, ancak uygulamada sorunlar yaşadığını, engelli
haklarının anayasa koruması altında alındığını ancak 30 yıl gecikmeyle engelli hakları yasasının
çıkartılabildiğini söyledi.

33 yönetmelik bulunduğunu,
bunların sayısının azaltılarak uygulanabilirliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.
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ğini belirten Dumancı, engelli
çocukların özel eğitimi, ebeveynlerin eğitimi, ebeveynlerin yapması gerekenler, engellinin sağlık
hakkı, sosyal yardımlar, muhtaç
aylığı, evde bakım desteği, vergi
muafiyetleri ve engelli çocuğun
annesine erken emeklilik hakkı
gibi konularda bilgi verdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

MESLEKİ ETKİNLİKLER

İ

stanbul Barosu, Türkiye
Mimar Mühendis Odaları
Birliği, Devrimci İşçi Sendikaların Konfederasyonu, İstanbul Tabip Odasının ortaklaşa
düzenlediği, İstanbul İSİG Meclisi
ve İşyeri Hekimleri Derneğince
desteklenen ‘7. Yılında İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun Değerlendirilmesi ‘ konulu Sempozyum 2930 Kasım 2019 günleri baromuz
merkez bina konferans salonunda yapıldı. Sempozyum, yaşamı
boyunca işçi sağlığı ve güvenliği
konularında çalışmalar yapmış
İstanbul Tabip Odası eski sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu
anısına gerçekleştirildi.
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İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı
ve İş Hekimliği Komisyonu
Başkanı Dr. Nazmi Algan,
Yazıcıoğlu’nun hizmetlerini anlatan görsel bir sunum yaptı.
Dr. Algan şunları söyledi: “Bu
Sempozyumunu yapılmasını tasarlamaya başladığımızda aynı
zamanda Nejat Yazıcıoğlu’nun
ölümünün 25. Yılında olduğumuzun farkındaydık. Yazıcıoğlu,
İstanbul tabip Odası Genel Sekreteriydi ve özellikle işçi sağlığı
alanında yaptığı katkılar ve deyim
yerindeyse bu alanın öncülerinden
olması vasfıyla bu Sempozyumu
onun anısına düzenlemeyi kararlaştırdık. Onu yeniden anma fır-

satı bulduk. Onun çalışmalarını
kısaca slayt gösterisiyle hatırlatmak istiyorum”.
Yazıcıoğlu’nun
eşi
Hatice
Yazıcıoğlu ve Kızı Aylin Yazıcıoğlu
da eş ve baba olarak Yazıcıoğlu
hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlattılar.

Sunumdan sonra açılış konuşmalarına geçildi. DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu, İşçi sağlığı ve
iş güvenliği alanında kara bir tablo yaşandığını söyledi. Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Bütün
yasalar kendisini çevreleyen siyasal, toplumsal, ideolojik, sosyal
koşulların sonucuna göre şekillenir. O nedenle 6331 sayılı yasanın
çıkma tartışmaları yaşandığında,
taslağı hazırlayanlar bununla çok
övündüler. Biz o zaman da uyarılarda bulunmuştuk. Önemli
olan en güzel yasa yapmak değil,
o yasanın hayat geçirilebileceği, o
düzenlemeyi çevreleyen toplumsal,
ideolojik ve siyasal zeminini değiştirmek gerekir demiştik. Bu alan
müstakil bir yasayla düzenlenmesine rağmen bu kara tablo ortadan
kalkmadı, tam tersine daha da
ağırlaştı”. Çerkezoğlu bu yasanın
tümüyle çöpe atılarak, bu alanda

sorumluluğu olan tarafların, üniversitelerin, meslek örgütlerinin,
sendikaların, baroların söz ve karar sahibi olduğu bütünüyle özerk
ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını istedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı
Prof. Dr. Pınar Saip, 6331 sayılı yasa çıktığı günden bugüne
işçi ölümlerinin daha da arttığın
söyledi. Yasa kapsamının bütün
iş yerlerini kapsayacak şekilde
genişletilmesi gerektiğini belirten
Saip, “Çalıştığımız iş yerlerinde
meslek hastalıkları ortaya çıkmakta. Hızlıca hasta bakımının
yapıldığı günümüzde hastaların
üzerinde fazla duramıyoruz. En
disiplinli iş yeri olan hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığına tanık oluyoruz. Ben
de Sayın DİSK Genel Başkanının
belirttiği gibi bu kanunun yeniden ele alınıp sorunları giderecek
bir yasa haline getirilmesini istiyorum” dedi.
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, yasarlın
hukukçulara, barolara sorulmadan yapıldığı bir süreçten geçildiğini söyledi. Meslek odaları ile
yapılacak işbirliği ile bu mücadele

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri Cevahir Efe Çelik, işçi haklarının her geçen gün
kötüye gittiğini, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği yasası hükümlerinin
sözde kaldığını, iş cinayetlerinin hız kesmeden devam ettiğini
söyledi. İş yasasında yapılan her
değişikliğin yeni sorunlar yarattığını belirten Çelik, meslek
hastalıklarının artığını, sendikal
faaliyetlerin kısıtlandığını, işsizliğin insanlarda ağır bunalımlara neden olduğunu bildirdi.
Açılış konuşmalarından sonra
Sempozyum oturumlarına geçildi.
Sempozyumun ilk oturumunu
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik yönetti.
6331 Sayılı Yasa Öncesi ve Sonrası Mevzuatın Karşılaştırılması
ve Yasanın Uluslararası Açıdan

National Officer for Governance
and Complıance, Ulusal Yönetişim ve Uyum Uzmanı, ILO Office forTurkey’den Burcu Akça
Hacıosmanoğlu,
DİSK Temsilcisi Tevfik Güneş,
Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Prof. Dr. Erdem Özdemir - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Alt-Asıl İşveren
Sorumlulukları.
İkinci oturumu İstanbul Barosu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Komisyonu Başkanı Av. Hasan
Erdem yönetti. 6331 Sayılı Yasa
Çerçevesinde Taraflar ve Sorumluluklarının ele alındığı buu oturumda yapılan sunular şöyle:
İşyeri Hekimleri Derneği Temsilcisi Dr Zühtü Şahin - İşyeri Hekiminin Görev Değişiklikleri ve
Sorumlulukları
TMMOB Temsilcisi Maden Müh
Mehmet Uygur - İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev Değişiklikleri ve Sorumlulukları
DİSK - Birleşik Metal-İş Uzmanı
Nuran Gülenç - Sendikaların
Yetki ve Sorumlulukları
30 Kasım 2019 Cumartesi
Üçüncü oturumu İstanbul İSİG
Meclisi Üyesi Şeref Özcan yönetti.

OSGB’lerin İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliğine Etkisi konusunun ele
alındığı bu oturumda yapılan sunumlar şöyle:
İstanbul Tabip Odası Temsilcisi
Dr. M. Celal Mestçioğlu
TMMOB
Temsilcisi
Çevre
Mühendisi Ömür Yaşayan
DİSK Dev-Yapı-İş Genel Başkanı
Özgür Karabulut

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Emeğin hakkının göz ardı edildiği, özelleştirme, piyasalaştırma
düzeninin sona ereceğini hatırlatan Moroğlu, “İnanıyorum
ki Türkiye bu aşamalardan da
geçerek tam da kurucu felsefesine uygun yeniden yapılanacak. O
sürece kadar mücadeleye devam
diyorum” dedi.

Değerlendirildiği bu oturumda
yapılan sunumlar şöyle:

Dördüncü oturumu DİSK YK
Üyesi Kamber Saygılı yönetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı bu oturumda
yapılan sunumlar şöyle:
İstanbul Barosu Üyesi Av. Mustafa Yılmaz – Hukuki açıdan iş
Mahkemeleri Süreci
İstanbul Tabip Odası Temsilcisi
Dr. Ahmet Tellioğlu,
İşyeri Hekimleri Derneği Temsilcisi Dr. Zuhal Akgün,
TMMOB Temsilcisi Makine
Mühendisi Zafer Güzey,
DİSK Hukuk Dairesi Müdürü Av
Necdet Okcan
İstanbul İSİG Meclisi Temsilcisi
Murat Çakır.
Sunumların tamamlanmasından
sonra Sempozyum sona erdi.
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sürecinin daha da görünür kılınacağını ve daha etkili sonuçlar alınabileceğini belirtene Moroğlu,
gereken mücadele verilmediği
için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
yasasının da diğer alanları düzenleyen yasalar gibi nasibini aldığını
bildirdi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Markasal Hakkın Kurulması ve
Markanın Sulandırılması
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stanbul Barosu Fikri ve Sınaî
Haklar Komisyonunca düzenlenen ‘Markasal Hakkın
Kurulması ve Markanın Sulandırılması’ konulu panel, 20 Aralık
2019 Cuma günü saat 18.00’da
baromuz merkez bina konferans
salonunda yapıldı.
Açılışta konuşan Komisyonu Başkanı Av. Dr. Öğretim Üyesi Tamer Pekdinçer, panelde ele alınacak konular hakkında bilgi verdi
ve konuk konuşmacıları tanıttı.
Dr. Öğretim Üyesi Kadir Baş,
‘Telif Hakkı İçeren İşaretler Üzerinde Markasal Hakkın Kurulması
ve Kullanılması’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Baş konuşmasına, telif hakkının
tanımı, eser, eserin unsurları,
eserden doğan mali ve manevi
haklar ve eserle ilgili bağlantılı
haklar hakkında bilgi vererek başladı. Baş’ın konuşmasında üzerinde durduğu ve anlattığı konuların
satırbaşları şöyle:
“Hareket markaları ve telif hakları; ses markaları ve telif hakları;
eseri marka olarak tescil ettirme
hakkı; mali hakların devri ve ya
izin yoluyla eserin marka olarak
tescili; icranın üzerindeki hakların

devri; eserin markasal kullanımının eser sahibinin şeref ve itibarına
zarar vermesi; markanın kullanımında eser sahibinin adının kullanılması konusunda ad kullanımının zorunlu olmaması; markanın
değiştirilerek kullanılmasında eser
sahibinden izini alma gerekliliği”.
Panelin ikinci konuşmacısı Dr.
Öğretim Üyesi Gül Büyükkılıç,
doktora tezi olan ‘Sınaî Mülkiyet
Kanunu Kapsamında Markanın
Sulandırılması’ konusunu ele aldı.
Büyükkılıç markanın sulandırılması konusunda özetle şunları
söyledi: “Bir markanın toplumda
ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle başka bir markanın tesciline
engel teşkil edebilmesini, bu tanın-

mışlık düzeyi nedeniyle haksız bir
yararın sağlanabilmesi, markanın itibarına zarar verilebilmesi
veya söz konusu markanın ayırt
edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi ihtimallerine
dayandırılmaktadır. Dolayısıyla,
bir markanın tanınmışlığa sahip
olması, aynı ya da benzer başka
bir markanın farklı mallar üzerinde tesciline engel oluşturabilmesi
için yeterli olmayıp, aynı zamanda yukarıda belirtilen şartlardan
herhangi birisinin oluşması gerekmektedir”.
Gül Büyükkılıç, detayları ile anlattığı konuyla ilgili Alman ve Amerikan Federal Mahkemelerinin kararlarından örnekler sundu.

Açılışta konuşan Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı
Av. Egemen Gürsel Ankaralı,
komisyon faaliyetleri ve panel hazırlık çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Üç oturum halinde uygulanacak bugünkü panelin ilk oturumunda nakliyat sigortalarına
ilişkin davaların Yargıtay kararlarına yansımaları, ikinci oturumda nakliyat sigortaları, klozlar ve
yurt içi taşımacılık sorunları, son
oturumda ise havacılık nakliyat
sigortalarından kaynaklanan sorunlarının ele alınacağını söyledi.
Açılış konuşmasından sonra ilk
oturuma geçildi. Bu oturumu,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Samim Ünan yönetti. Ünan,
INCOTERMS kuralları hakkın-

da bilgi verdi. INCOTERMS’in
Uluslararası Ticaret Kurallarının
kısa adı olduğunu belirten Ünan,
bu kuralların 2010 versiyonunun
yürürlükte bulunduğunu, bazı
düzeltmelerle 2020’de yeni kuralların yürürlüğe gireceğini belirtti.
Samim Ünan, yeni düzenlemenin
mülkiyetin geçişini ve ödemeyi
düzenlemediğini INCOTERMS
2020’nin sigorta mevzuatında da
bazı değişiklikler içerdiğini bildirdi.
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sami Aksoy, yetersiz ambalajlama, yüzde
10 ilave tutar hakkında açıklamalarda bulundu. Ambalajlamanın
aşamaları ve önemi üzerinde duran Aksoy, ambalajlamayı teknik
bilgi ve sorumluluk gerektiren bir
iş olarak tanımladı. Aksoy, özellikle konteynır taşımacılığında
ambalajlamanın önemine dikkat
çekti. Aksoy konuya ilişkin Yargı
kararlarından örnekler sundu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Deniz Hukuku Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, per-

vasız hareket üzerine yoğunlaştı.
Pervasız hareketi deniz taşımacılığı çerçevesinde ağır ihmal olarak değerlendiren Süzel, ayrıca
deniz taşımacılığında kusur dereceleri hakkında bilgi verdi. Pervasız hareketin bilinçli ağır ihmal
anlamına da geldiğine vurgu yapan Süzel, bunun taşıma hukukuna özgü bir kusur olduğunu, Türk
hukukunda ‘dolaylı kasta’ uygun
geldiğini bildirdi.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Fakültesi Dr. Öğretim
Üyesi Turkay Özdemir, taşıyıcı
sorumluluk sigortasında sigortacının ödeme yükümlülüğünün
kapsamı konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sorumluluk sigortalarının akde ya da kanuna göre zorunlu olduğunu belirten Özdemir,
sorumluluk sigortasının tazminat
ödeme riskine karşı sorumluk
sınırlarında yaptırıldığını bildirdi. Turkay Özdemir, sorumluluk
sigortasının kasten zarar verme
sigortası kapsamı dışında olduğun belirtti ve taşıyıcı sorumluluk
sigortası çeşitleri, sorumluluk si-
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stanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonunca
düzenlenen ‘Nakliyat Sorumluluk Sigortaları ve Yargı Kararlarına Yansımaları’ konulu panel,
11 Aralık 2019 Çarşamba günü
saat 10.30’da bromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Nakliyat Sorumluluk Sigortaları ve Yargı
Kararlarına Yansımaları

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Axa Sigortadan Av. Ayşe Ürekli
ve Av. Ezgi Akcan sunumlarında
hasar, rücu aşamasında belgelerin
hazırlanması ve buna ilişkin Yargıtay kararları üzerinde durdular.
Üçüncü oturumu İstanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz yönetti. Bu oturumda
konuşan HT Partners Sigorta ve
Reasürans Brokerliğinden Zekeriya Dur, havacılık sorumluluk
sigortaları, hava taşıtları gövde sigortaları hakkında bilgi verdi.
Son konuşmacı Arkas Sigorta Aracılık Hizmetleri Genel Müdürü
Özlen Çetinel, lojistik sektöründe
doğru risk yönetimi, emtia nakliyat sigortaları ve nakliyat sigortalarında en çok talep edilen teminat
türleri hakkında açıklamalarda
bulundu.
Soru/cevap bölümünün tamamlanmasından sonra panel sona erdi.
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gortasına dava hakkı konusunda
açıklamalarda bulundu.
İkinci oturumu Milli Reasürans
Nakliyat Sigortaları Teknik Müdürü Bülent Akyüz yönetti. Bu
oturumda Anadolu Sigorta Nakliyat Sigortaları Müdürü Mustafa
Alperdem, yük sigortaları klozları hasarları, poliçe çeşitleri ve uygulama hakkında bilgi verdi.
HDI Nakliyat Sigortaları Müdürü
Sevgi Gül, Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları, CMR Sigortaları, Taşıyıcı Sorumluluk Sigortalarında Genel Şartlar konulu bir
sunu yaptı. Gül sunumunda, emtia sigortaları ile taşıyıcı sorumluluk sigortaları arasındaki farklara
değindi ve taşıyıcı sorumluluk
sigortalarına sağlanan teminatlar
üzerinde durdu.

Yargı Reformu Toplantıları-I

Toplantının açılışında konuşan
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Avrupa Birliği
müzakereleri çerçevesinde 2009
yılında gündeme getirilen Yargı
Reformu Strateji paketini eleştirdi ve “Bu paketin bizi getirdiği yer;
yargının FETÖ’ye teslim edilmesi
oldu” dedi.
2009 yılında hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan yargı reformu
paketinde ne yazdılarsa tersini
yaptıklarını belirten Durakoğlu,
2015 yılında bir paket daha çıkarıldığını, bu paketin de 2009 paketinden metin olarak farklı bir
yönü bulunmadığını bildirdi.
Durakoğlu, Olağanüstü Hal
(OHAL) döneminde her şeyin
askıya alındığını, yargı reformu
stratejilerinin sabıkalarına ba-

Başkanın açılış konuşmasından
sonra oturuma geçildi. Oturumu
İstanbul Barosu Adil Yargılama
Takip Merkezi Başkanı Av. Aynur
Tuncel Yazgan yönetti. Yazgan,
“YRSB incelendiğinde içinde eylem
planı olmadığını görüyorsunuz.
Yargısal düzenin kamusal denetime açılıp şeffaflaşması ve yargıya
yeniden güven duyulmasını sağlama hedefine içtenlikli ve özeleştirel
bir koşuş (mu), ya da Türk adalet

2009, 2015 ve 2019’da açıklanan
Yargı Reformu Strateji belgeleri
hakkında özet bilgiler veren Yazgan, ilk sözü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa
Hukuku ABD Başkanı Prof. Dr.
Sibel İnceoğlu’na verdi. İnceoğlu uluslar arası belgelere dayanan
konuşmasında Yargı Reformu
Strateji Belgelerini yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve yargıya güven ekseninde değerlendirdi.
İnceoğlu şöyle konuştu: “Yargının
bağımsız ve tarafsız olması için
Yargı Reformu Strateji Belgesi tek
başına bir çare olmayacaktır. Çünkü sorun şu: İster aynı coğrafi bölgede olsun, ister aynı ilde olsun
sorun bir yargıcın baktığı davanın
elinden alınmasıdır. Mesele budur. Dolayısıyla aslında yargıcın
mahkemesinin değiştirilmemesi
gerekir. Yeni mahkemeler kurulur
ya da disiplin cezası alırsa hâkim,
o zaman yeri değiştirilebilir. Adli
kolluk tamamen savcı kontrolünde olması gerek bir yapı olmalıdır.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

İ

stanbul Barosu Adil Yargılama ve Takip merkezince
düzenlenen ‘Yargı Reformu
Toplantıları’nın ilki 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00’de
baromuz merkez bina konferans
salonunda yapıldı.

Mehmet Durakoğlu sözlerini
şöyle tamamladı: “Türkiye yargı
tarihinde görülmemiş bir kriz ile
karşı karşıyadır. Aslında ciddiye
almadığımız ama o ciddiyetsizliği
ciddiye aldığımız bir konumdayız.
Buradan ne çıkar? Doğrusu hiç bir
biçimde umutlu değilim”.

sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansıması (mı), ya da
Kimin iradesi? Adil Yargılama Takip Merkezi olarak ona bakmaya
çalıştık” dedi.

47

KASIM ARALIK 2019 / 155

kınca hiç bir umut vermediğini,
aslında sorunun yargı paketinde
değil uygulamalarda olduğunun
altını çizdi. Durakoğlu, “Örneğin
Sulh Ceza mahkemeleri kapatılacak mı? HSK seçimleri aynı şekilde
yapılacak mı?” diye sordu. Durakoğlu, “Bizim adliyelere rahat
girebilmemizi sağlasınlar. Kazanılmış haklarımız elimizden alınmışken yeşil pasaport için kimse
susmamızı beklemesin” dedi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

YRSB’inde adli kolluk için sadece
eğitimden bahsediliyor. Benim algıladığım strateji belgesinde, ciddi
ve somut bir şey göremedim”.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Karan,
Yargı Reformu Strateji Belgesi ve
Yargı Reformu Paketini temel hak
ve özgürlükler açısından değerlendirdi.
Yargı Reformu Strateji Belgesinin
9 amacı, 63 hedefi ve 256 faaliyeti
içerdiğini belirten Karan, belgenin önemli amaçları arasında, hak
ve özgürlüklerin korunması ve
geliştirilmesi, savunma hakkının

etkin kullanımının sağlanması,
adalete erişimin kolaylaştırılması
ve hizmetlerden memnuniyetin
artırılmasının yer aldığını söyledi. Bundan sonraki paketlerde,
hukuk yargılamasına ilişkin bazı
değişiklikler, üçüncü pakette infazla ilgili ‘af ’ düzeyinde düzenleme yapılması düşünüldüğünü
belirten Karan, temel hak ve öz-

kuku Dr. Öğretim Üyesi Öznur
Sevdiren, 7188 sayılı kanunla getirilen yeni muhakeme modelleri
hakkında bilgi verdi.
7188 sayılı yasayla getirilen yeni
düzenlemelerin Alman sisteminden esinlenildiğini belirten Sevdiren, hızlandırılmış ve basit muhakeme usullerine ilişkin 7188 sayılı
kanunun gerekçesinde davanın
en uygun zamanda sonuçlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Hızlandırılmış ve basit muhakeme usullerinin uygulanması hakkında bilgi veren Sevdiren, uygulamanın Alman sistemiyle taşıdığı benzerlikler üzerinde durdu.
Seri muhakemedeki aşamaları
adım adım anlatan Sevdiren, seri
ve basit muhakeme usulünde kanun yolu denetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

gürlüklerle ilgili bu Birinci yargı
reformu paketiyle hukuk düzenimizde bir ilerleme sağlamasının pek mümkün gözükmediğini
sözlerine ekledi.

Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza Muhakemesi Hu-

Konuşmacılara birer buket çiçek
ve Teşekkür Belgesi sunuldu.

Toplantı sonunda sonuç bildirgesi
açıklandı.
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NOT: Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesinin tam metnine
www.istanbulbarosu.org.tr’den ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları
Onurlu Yaşamak İçin Gereklidir
taraflara armağan ettiklerini hatırlattı.

rensel hukukun tutunabileceğimiz
tek dal, hatta elimizde kalan tek
dal olduğu kanısındayım”.

Konferansın düzenlenmesine ilişkin bilgi veren İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av.
Tuğçe Duygu Köksal, konferansa
görevi başında uğradığı saldığı
üzerine yaşamını yitiren İnsan
Hakları Savunucusu, Diyarbakır
Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi ve
yaşamını yitiren tüm insan hakları savunucularını anarak başlamak istediklerini söyledi. Konuşmacılar adına Tahir Elçi Vakfına
bağışta bulunulduğunu belirten
Köksal, bağış sertifikalarının oturum sonlarında konuşmacılara
sunulacağını bildirdi. Tuğçe Duygu Köksal, İnsan Hakları Merkezi
olarak Av. Berfin Arslan yönetiminde hazırlanan, baromuz WEB
sitesine konulan ve katılımcıların
konferans çıkışında edinebilecekleri ‘İnsan Hakları Mevzuatı’
adlı kitabı konuyla ilgilenen tüm

Konferansın açılış konuşmasını
yapan İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu, 71 yıllık
süreçte insan hakları konusunda
herkesin kendince başarılı olma
mücadelesi verdiğini, baroların
da bu alandaki katkılarının yadsınamayacağını söyledi. 15-20
yıl önce Türkiye’de konuşulan işkence ve kötü muamelenin şimdi
konuşulmuyor, ya da daha az konuşuluyor olmasının altında avukatların sürece dâhil olmasının
katkıları bulunduğunu belirten
Durakoğlu, bu tür değerlendirmeleri yaparken mücadele alanlarının somutlaştırılmasına, o alanlardaki kararlılıkların da çok etkili olacağına inandığını bildirdi.
Bu bağlamda özellikle bireysel
başvurunun gelmiş olmasını,
AİHS’in ifade ettiği değerlerin artık AYM tarafından içinin doldurulmaya başlanmasının da olağanüstü önemli olduğunu kaydeden
Mehmet Durakoğlu, şöyle konştu:
“Türk yargısının şu anda büyük bir
bunalım içinde bulunduğunu söyleyebilirim. Bu aşamada AYM’nin
özellikle bireysel başvurularla ilgili
olarak aldığı kararlar belki de ev-
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Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
nedeniyle İstanbul
Barosu İnsan Hakları Merkezince düzenlenen ‘İnsan Hakları Günü Özel Konferansı’ 10 Aralık 2019 Salı günü saat
09.30’da baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.

İnsan haklarının mücadeleyi gerektiren bir alan olduğunun altını
çizen Durakoğlu, “O nedenle de
insan hakları mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor.
Bu ülkenin avukatı insan hakları
mücadelesi vermek zorundadır.
İnsan hakları onurlu yaşamak için
gereklidir” dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İçinde bulunduğumuz tablonun
özellikle ifade ve basın özgürlüğü
bakımından bir türlü durduramadığımız şekilde geriye gidişi açık
açık ortaya serdiğini vurgulayan
Durakoğlu, Türkiye’nin 2017’de
rejim ya da sistem değişikliği sonrasında da çok ciddi hak kayıplarının yaşandığını anlattı.

Açılış konuşmasından sonra
konferans oturumlarına geçildi. OHAL sonrası yayınlanan
KHK’ların ele alındığı ilk oturumu İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı yönetti. Tarhanlı, OHAL sonrası
Yürütmenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni Haklar
Sözleşmesinin bazı yükümlülük-

SOSYAL ETKİNLİKLER
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lerinin yerine getirilemeyeceğini Avrupa Konseyine ilettiğini
bildirdi. Tarhanlı, OHAL ilan
edildikten sonra 2017ve 2018’de
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ihlal başvurularının arttığını
söyledi.
Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Arş. Gör. Uğur Tabak,
OHAL KHK’larıyla uygulanan
tedbirlerin haklar üzerindeki etkileri üzerinde durdu.
Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, OHAL Komisyonu ve OHAL sonrası iç hukuk
yollarını değerlendirdi.
Avrupa İnsan Hakları Önceki
Yargıcı, Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Işıl Ergüvenç, OHAL
sonrası bireysel başvuru yollarının etkililiği konusunu ele aldı.

Konferansın ikinci oturumunu
İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezinden Av. Yasemen Öztürkcan yönetti.
Bu oturumda konuşan İzmir Barosu Üyesi Av. Volkan Gültekin,
kollukta yaşanan sorunlar ve hak
ihlallerine karşı etkili soruşturma
yükümlülüğü konulu bir sunum
gerçekleştirdi.
İstanbul Barosu Adil Yargılama

Takip Merkezi Başkanı Av. Aynur
Tuncel Yazgan, savunma hakkına
ve adalete erişime ilişkin sorunları ele aldı.
Ceza İnfaz Siteminde Sivil Toplum Derneğinden Hilal Başak
Demirbaş, cezaevlerinden yaşanan sorunlara ilişkin örneklemeli
açıklamalar yaptı.
Konferansın son oturumunu İletişim Uzmanı Prof. Dr. Yasemin
Giritli İnceoğlu yönetti.
Bu oturumda İstanbul Barosu
Üyesi Av. Abdülhalim Yılmaz
OHAL uygulamalarının sığınmacılar üzerindeki etkileri hakkında
bilgi verdi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri
Fidan Ataselim, Kadına yönelik
erkek şiddetinin, namus cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını, bu
alanda yasalar ve uluslararası sözleşmelerin uygulanması halinde
sorunun çözülebileceğini vurguladı.
Konferansın son oturumunun
son konuşmacısı Gazeteci Canan
Coşkun, basın özgürlüğüne ilişkin sorunlar üzerinde durdu ve
olağanüstü hallerde basının baskı
altında tutulduğunu anlattı.
Oturum sonlarında konuşmacılara İnsan Hakları Merkezince derlenen İnsan Hakları Mevzuatı adlı
kitap ve birer Teşekkür Belgesi ve
Bağış Sertifikası sunuldu.
10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Karikatürcüler Derneği
tarafından baromuz altıncı katta
karikatür sergisi açıldı.

KASIM ARALIK 2019 / 155

SOSYAL ETKİNLİKLER

İnsan Hakları Karikatürleri Sergisi
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü
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stanbul Barosu Kadın Hakları
Merkezi ve Şişli Kenet Konseyi Kadın Meclisince ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele günü’ nedeniyle düzenlenen etkinlik, 25
Kasım 2019 Pazartesi günü Şişli
Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde yapıldı.
Etkinlik, Kent Konseyi Kadın
Meclisi Başkanı Av. Ayten Ağırdemir’in açılış konuşmasıyla başladı. Ağırdemir’in 25 Kasım’ın neden uluslararası mücadele günü
olarak kabul edildiğini, ülkemizdeki kadına yönelik şiddet ve bu
konuda yapılması gerekenleri anlattı. Ağırdemir’in konuşmasının
ardından kadın cinayetlerinde
öldürülen 100 kadın videosu izlendi.
İkinci konuşmacı olan Kent Konseyi Başkanı ve İstanbul Barosu

Kadın Hakları Merkezi Başkanı
Av. Şükran Eroğlu, her 25 Kasım’da kadınların ‘yaşamak istiyoruz’ diye haykırdıklarını belirtti
ve ‘şiddet ve cinayetlerin’ önlenmesi konusunda neler yapılması
gerektiğini anlattı.
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu da “İstanbul sözleşmesi ve uygulamadaki sorunlar” başlıklı konuşmasında, İstanbul sözleşmesi ve bu
sözleşmeye dayanılarak çıkarılan
6284 sayılı “Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un yeterince
uygulanmadığını söyledi. Moroğlu, kadınların ancak bu sözleşme
ve kanun uygulandığı takdirde
şiddetten
korunabileceklerini,
bunun için de devlet’in taahhüt
ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerektiğini belirtti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin, kadınların mücadelesinin çok önemli olduğunu, bu mücadelede erkeklerin de kadınların
yanında olması gerektiğini, toplumun gerçek anlamda eşit ve özgür
hale geldiğinde bu sorunların artık konuşulmayacağını belirterek,
bu etkinliği düzenleyen kadın
hakları merkezi ve kent konseyi
kadın meclisine teşekkür etti.
Açılış konuşmaları sonrasında
birçok konunun ele alındığı etkinlikte İstanbul Barosu Kadın
Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Birsen Baş Topaloğlu,
“6284 sayılı yasa ve uygulamaları”,
Kadın Hakları Merkezi Yürütme
kurulu üyesi Av. Selin Nakipoğlu da, “yoksulluk nafakası ve aile
arabuluculuğu” konulu sunum
gerçekleştirdiler.

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi

B

irleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW )
18. Aralık. 1979 tarihinde kabul edildi.

2018 yılında Dünya Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet raporunda Türkiye eğitim, sağlık,istihdam ve siyasi temsil konularında 149 ülke arasında 131. sırada yer aldı.
Kadına yönelik şiddet,kadın cinayetleri, 4+4+4 eğitim sisteminin yol açtığı çocuk yaşta evlendirmeler görmezden geliniyor. Anayasa ve Medeni kanun’da yer alan Kadın hakları ve Çocuk
hakları yok sayılıyor.
2018 yılında 440 Kadın, 2019 Kasım ayında 39 kadın öldürüldü. Toplumda kadınlara karşı ayrımcılığın söylemlerde ve eylemde giderek arttığını, suni gündemler yaratılarak yasalardaki eşit
hakların kaldırılmaya çalışıldığını, kadınları koruyan hükümleri nedeniyle İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 sayılı yasa hakkında karalama kampanyalarının artırıldığını, Medeni Kanun’la ekonomik güvencesi olmayan eşe verilmesine hükmedilen yoksulluk nafakasının da sınırlandırılması
için her gün yayınların yapıldığını ve beyanatlar verildiğini görüyoruz.
Biz İstanbul barosu Kadın Hakları Merkezi olarak;
Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını,
Anayasanın 90. Maddesi gereği “kanun“ hükmünde olan Uluslararası Sözleşmelerin uygulanmasını,
Eşit hak- eşit temsil ilkesinin hayata geçirilmesini,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması için her türlü yasal düzenlemenin yapılmasını ve
bunların uygulanmasını,
İSTİYOR ve bu geri gidişe DUR demek için tüm kişi, kurum ve kuruluşları el ele vermeye ÇAĞIRIYORUZ.

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZI
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Ancak sözleşmenin kabulünden bu yana 40 yıl, Türkiye’nin sözleşmeyi imzalamasından imzadan bu yana da 34 yıl geçmesine rağmen Kadını BİREY olarak görmeyen yönetim anlayışı
devam ediyor ve yasalarda eşit haklar olsa da yaşama geçirilemiyor.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Türkiye sözleşmeyi 1985 yılında imzaladı ve
yasalardan ve yaşamın her alanından Kadına karşı her
türlü ayrımcılığı kaldırmayı ve toplumsal eşitliği sağlamayı taahhüt etti.

ÇOCUK VE MEDYA

SOSYAL ETKİNLİKLER

lendirme yükümlülüğü bulunduğunu, çocukla ilgili haberlerin de
sorumlulukla yapılması gerektiğine işaret etti.
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İ

stanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezince 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
nedeniyle düzenlenen ‘Çocuk ve
Medya’ konulu panel, 20 Kasım
2019 Çarşamba günü saat 13.00’te
baromuz merkez bina konferans
salonunda yapıldı.
Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlamakla anmak
arasında bir ikilem yaşandığını
söyledi. Otuz yıl sonra hala bu
ülkede çocuk kavramı ile istismar
kavramının yan yana geldiğini
belirten Durakoğlu, “Aradan bu
kadar yıl geçtikten sonra çocuğun
üstün yararından söz ettiğimiz bir
noktada dahi hala o kavramın içini dolduramamış insanlar olarak
bu duyarlılığımızı başaramadığımızı daha net bir biçimde anlıyoruz” dedi.
Türkiye’de nüfusun üçte birinin
18 yaşın altında olduğunu, çocukla ilgili haberlerin reyting uğruna çocuk haklarından habersiz
bir anlayışla yapıldığını hatırlatan
Durakoğlu, halkın haber alma
özgürlüğü ve medyanın da bilgi-

Özellikle medyada bunun ne kadar başarılabildiğinin son derece
tartışmalı olduğuna dikkat çeken
Mehmet Durakoğlu, sözlerini
şöyle tamamladı: “Bütün bu kavramlara bakış açılarımızın tanıtlanması, bu duyarlılığın topluma
toplumun bir talebi biçiminde
yansıtılması hepimiz için temel
bir görev olmalıdır diye düşünüyorum. Biz İstanbul Barosu olarak her yıl bugünlerde düzenlediğimiz toplantılarda bu duyarlılığı
yükseltmeye çalışıyoruz”.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları
Merkezi Başkanı Av. Aşkın Topuzoğlu da, “Dünya Çocuk Hakları 30 yıldır yürürlükte, ancak biz
ödevimizi yapamadık, sorumluluklarımızı yerine getiremedik,
bugüne kadar çocuk hakları kültürünü oluşturamadık. Çünkü
hala çocuk ve ağır cezayı yan yana
getirebiliyoruz. Çocuk ve istismar
gündemimizden hiç düşmemektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesini çocukların yaşama,
gelişme, korunma haklarını bugüne kadar güvence altına alan en
eksiksiz belge olarak niteleyen ve
imzacı devletleri bağladığını belirten Topuzoğlu, bu sözleşmeye
taraf olan ülkelerin bu hakların
gerçekleşmesi için tüm kaynaklarını kullanmasına ilişkin sözleşmede hüküm bulunduğunu
bildirdi.
Topuzoğlu şunları söyledi: “Son
zamanlarda dikkatimi çeken iki
önemli durum var: sözleşmede
belirtildiği gibi çocukların toplumda uygun bireyler olarak yaşayabilmeleri için boş zamanlarında
oyun oynamaları, dinlenmiş, eğlenmiş olmaları gerekmektedir.
Nerede bir okulun önünden geçsem içeri girip bakıyorum, bütün
bahçe beton ve bahçeye yöneticilerin arabaları park etmiş durumda. Çocuklar birbirlerini iterek,
düşerek sığıştıkları alanda teneffüs
yapıyorlar. Bunun için kaynak gerekmiyor, çocuğun üstün yararını
gözeten bir anlayışla hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için yasaya
da ihtiyaç yok, sadece anlayış değişikliği yeterlidir. Bir diğer konu
da suça itilmiş çocuklar. Onlar için
verilmiş gizlilik kararlarına yazılı,
sözlü ve sosyal medyada uyulmadığını, çocukların özel yaşamlarının teşhir edildiği görüyoruz.
Bunun için de kaynak gerekmiyor.
Burada da anlayış değişikliğine ihtiyaç var”.
Açılış konuşmalarından sonra
‘Çocuk ve Medya’ konulu panel
oturumuna geçildi. Oturumu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.
Aşkın Topuzoğlu yönetti. Topuzoğlu ilk sözü Gazeteci, Fox Tv
programcısı İsmail Küçükkaya’ya
verdi.

Medyada yer alan kadına şiddet
ve çocuk istismarı haberlerinde sadece faillerin gösterildiğini
belirtene Küçükkaya, “Örneğin
kadına şiddet haberinde ekranda
kadını gösteriyoruz, kadın zaten
mağdur, daha da mağdur ediliyor.
Şiddet uygulayanları, katilleri ele
almak gerekiyor” dedi.
Çok sevdiğimiz ülkemizi hayalimizdeki ülke haline getirebilmek
için toplumun bütün katmanlarında kadının %50 temsile ulaşmasının zorunlu olduğuna işaret
eden İsmail Küçükkaya, yani parlamentonun yarısı, bakanlar kurulunun yarısı, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin
yarısı kadın olursa hayalimizdeki
ülkeye kavuşabileceğimizi belirterek, meseleye bu açıdan yaklaşmak gerektiğine vurgu yaptı.
Küçükkaya sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’deki çürüme
medyadan başlıyor. Halkın medyaya olan güveni dibe vurmuş durumda. Bu gelişme kendiliğinden

olmadı. Medyanın sahiplik yapısı
ve bilinçlenmemiş gazetecilerin
elinde kalması bu çürümenin temel nedeni. Medya sahipleri, çalışanları bilinçli değiller, ama çok
güçlüler”.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra
Ercan Bilgi, ‘Digital Medya ve
Çocuk’ konulu bir sunum yaptı.
Bilgi sunumunda, Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Strateji Belgesi,
bilgiye erişim, digital çağda hak
temelli pozitif ebeveynlik, digital
medya okuryazarlığı, çocukların
kendilerini ifade etme hakkı, çocukların digital teknolojiye zamanından önce erişimlerinin önlenmesi, cinsellikle ilgili risk mecraları gibi konular üzerinde durdu.

Çocuk Hakları Aktivisti Efsun
Sertoğlu, ‘Çocuk ve Çocukluk
Algısı: Medyadaki Yansımaları’
konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Yetişkinler için yükümlülüğün
devlet için sorumluluk anlamına geldiğini vurgulayan Sertoğlu, devletin çocuğu değil çocuk
haklarını korumasa gerektiğini
bildirdi. Çocukların toplumsal
bir kurgu olduğunu belirten Sertoğlu, yetişkinlerle çocuklar arasındaki ilişkilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Devletini çocuğa bakış açısını
eleştiren Sertoğlu, konuşmasında
çocuk istismarına ilişkin örnekler
verdi.
Sunumların tamamlanmasından
sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Panel sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.
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Küçükkaya, medyada çocuklarla
ilgili haberlerin çok az yer aldığını, yer alanların da genellikle
negatif haberler olduğunu, gazetecilere düşen görevin, olayın
farkına vararak, topluma göstererek anlatmak olduğunu, örneğin
sadece 8 Martlarda değil, sadece
Dünya Çocuk Hakları Gününde
değil, her gün o farkındalığın yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, ‘Gazete Yayınlarında Çocuk Haberciliği’ konulu
sunumunda, konuya hak odaklı
bir çerçeveden baktı. Tosun sunumunda, çocuk odaklı habercilik,
medyada çocuk temsili, çocuklarla ilgili yapılan haberlerde sıkça
yapılan hatalar, çocuğun medyaya
erişimi ve sesini duyma hakkı ve
çocuk evliliği sorunları konularını ele aldı.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Tutukevindeki Çocukların Yaptıkları
Resimler Sergilendi
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stanbul Barosu Çocuk Hakları
Merkezi ve Plastik Sanatçılar
Derneğinin işbirliğiyle Maltepe Tutukevindeki çocukların yaptıkları resim çalışmaları Dünya
Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım 2019 Çarşamba günü İstanbul Barosu Merkez Bina altıncı
katta sergilendi.
Serginin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı
Av. Nazan Moroğlu, Çocuk Hakları Merkezinin tutukevindeki
çocukların yaptıkları eserleri çok
önemsediklerini, her yıl çocukların yaptıkları resimlerin sergilendiğini, çocukların düşünce, beklenti ve sonsuz hayallerini tuvale
yansıttıklarını söyledi.
İstanbul Barosu Çocuk Hakları
Merkezi Başkanı Av. Aşkın Topuzoğlu da Merkezin Plastik Sanatçılar Derneği ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Özgürlüğünden yoksun
bırakılmış çocukların duygularının ve hayallerinin bu resimlerde
görülebildiğini belirten Topuzoğlu, tuvallere yansıyanlara bakıldığında yetişkinlerin de kendilerine
düşen görev ve sorumluluklar
hakkında çıkarımlar yapmaları
gerektiğini bildirdi.
Konuşmalardan sonra 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları konulu basın açıklaması sunuldu.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda imzalanan Çocuk Hakları
Sözleşmesi, toplam 196 ülke tarafından imzalanan en geniş katılımlı sözleşmedir. Aynı zamanda 20 Kasım, “Dünya Çocuk Hakları Günü” ilan edilmiştir. Ayrımsız tüm çocuklar için
temel insan haklarını barındıran sözleşme, çocuklar adına yapılan tüm işlemlerde esas olarak çocuğun üstün yararını hedefleme yükümlülüğünü getirmiştir.

Çocuğun korunmasını sağlama ve çocuk mağduriyetlerini önleme yolunda etkin bütüncül
bir politika oluşturmanın veya var olan politikalardaki sorunları belirlemenin temeli de doğru tarafsız istatistik raporlama yapılmasından geçmektedir. Bugün hemen her kurum kendine göre raporlama yapmakta ve gerçeğin bir yönünü gösterebilmektedir. Bu dağınıklığın
en büyük tehlikesi de sorunların sorumlularının tespiti noktasında yaşanmaktadır. Resmi
istatistik kurumu TUİK verileri tartışılır hale gelmiştir. O nedenle öncelikle çocukla ilgili
alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinin verileri dahil olmak üzere çocuk hak ihlalleri ve
ihtiyaçlar noktasında doğru tarafsız raporlama- izleme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
Çocuklara yönelik her türlü ihmal istismarın ve bunların meşrulaştırılmasına dönük düzenlemenin karşısında olacağımızı belirtir, evrensel değerlere yakışır çocuk hak ve özgürlüklerinin çocuğun üstün yararı çerçevesinde değerlendirildiği bir sistem için mücadele edeceğimizi ifade ederiz
İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
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Türkiye’de çocuk istismar ve ihmalleri noktasında yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen
etkin sonuçlara ulaşamamaktadır. Özellikle çocuk mağduriyetleri ve suça sürüklenen çocuklardaki artış sadece yasal düzenlemelerle giderilemeyecek boyutlara gelmiştir. Çocuk
adalet sisteminin fiilden çok faile odaklanması, çocuğun çevresi ile bir bütün şeklinde değerlendirilmesi ve bu kapsamda çocuğun ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekliliği unutulmamalıdır. Yine aynı şekilde çocuk hakları göz ardı edilerek, geleneksel ihtiyaçlar olduğu öne
çıkarılarak, çocuk istismarlarına gerekçe oluşturacak, kamuoyu algısının şekillendirilmesinden kaçınılmalıdır. Son dönemlerde yargı paketi adı altında gene çocukların istismarcısı ile
evlendirilmesi, çocuk mağdur ile fail arasında 10 yaş olması halinde cezasızlık tartışmaları
gündeme gelmiştir. Bu tartışma toplumsal bir ihtiyaç değildir. Çocuklara “yasal tecavüzün”
önünü açacak benzer düzenlemeler dile dahi getirilmemelidir. Çocuklara yönelik eril ve cinsiyetçi dilden uzaklaşılması şarttır.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Bugün sözleşmenin imzalanmasının otuzuncu yılıdır. Aradan geçen zamanda çocuk hak
mağduriyetleri dünyanın birçok yerinde artarak devam etmektedir. Çalıştırılan, sokakta
yaşayan, dilendirilen, fiziksel-duygusal şiddete maruz kalan, savaş ve çatışma bölgelerinde
yaşayan, tecavüz, tacize maruz kalan, fuhuşa zorlanan, ayrımcılığa maruz kalan, yoksulluk
açlık eğitimsizlik sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda bırakılan vb hak ihlallerine maruz
kalan çocuklar tüm dünyada varlığını sürdürmektedir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
ve Muhakemesi

SOSYAL ETKİNLİKLER

lunmaları son derecede doğal bir
şeydir. Bunu psikologlar da pedagoglar da söylüyorlar. Çocuklar
cinsel davranışı birbirlerinden de
öğreniyorlar. Cinsel istismarda
bir tarafın yaşça büyük, diğerinin
ise küçük olması lazımdır. Kanun
koyucu cinsel davranışta rıza yaşına bir sınır koymuştur”.

KASIM ARALIK 2019 / 155

58

T

ürk Ceza Hukuku Derneği ve İstanbul Barosunun birlikte düzenledikleri ‘Pazartesi Forumları’ adlı toplantının bir yenisi 04 Kasım 2019 Pazartesi günü
saat 18.00’de baromuz merkez
bina konferans salonunda yapıldı.

çizen Taner, “Çocuklar bu yaşlarda ergenlik dönemine giriyorlar
ve cinsel dönüşüm geçiriyorlar.
Cinsel davranışa rıza yaşıyla biyolojik gelişim arasında bir ilişki
var. Ancak bu ilişkinin evlenmeyle
uzaktan yakından bir ilgisi yok”
dedi.

Açılışını TCHD Derneği Başkanı
Av. Mehmet İpek’in yaptığı Forumu İstanbul Barosu önceki dönem başkanlarından Av. Turgut
Kazan yönetti.

Evlenme meselesi ile çocukların
cinsel ilişkisini bir birinden ayırmak gerektiğini belirten Fahri
Gökçen Taner, şöyle devam etti:
“Çocukların cinsel ilişkide bu-

Forumda Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner,
“Çocukların Cinsel İstismarı
Suçu ve Muhakemesi’ konulu bir
sunum yaptı.
Türk Ceza Kanununa göre 15 yaş
altı çocukların cinsel istismarının
suç oluşturduğunu belirten Taner,
15-18 yaş arası çocukların cinsel
istismarında çocuğun rızasının
olup olmadığına bakıldığını bildirdi.
Cinsel davranışlarda rıza gösterme yaşının neye göre belirlendiğini anlamımız gerektiğinin altını

Cinsel davranış derken, cinsel ilişkiyi düşünmemek gerektiğinin altını çizen Taner, çünkü cinsel ilişkinin cinsel davranışın uç noktası
olduğunu, aslında cinsel davranışın çok geniş bir yelpazeye sahip
olduğunu anlattı. Taner: “Bizim
kanunen korumamız gereken şey
15 yaşına kadar çocuğun doğru bir
cinsel gelişimini sağlamamızdır.
Bir başka önemli konu da evlenme
yaşının 18’e çekilmesidir” dedi.
Taner konuşmasının devamında muhakeme hukuku açısından
cinsel istismar konusunu ele aldı
ve konuya Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin yaklaşımına ilişkin örnekler sundu.
Sunumdan sonra soru/cevap bölümüne geçildi.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan, kesintili eğitim
uygulamasının Türkiye’de evlenme yaşını düşürdüğünü söyledi.
Okullanma oranının da gerilediğini belirten Tuskan, yaz-boz tahtasına dönüşen eğitim sisteminin
kökten değiştirilmesi gerektiğini
bildirdi.

Sosyal Haklar Derneği Başkanı
Melda Onur, eğitim sisteminin
düzeltilmesi konusunda İstanbul
Barosu ile hak mücadelesinde
birlikte hareket ettiklerini söyledi. Aladağ’da 11 kız çocuğu ve bir
belletmenin yanarak yok olduğunu belirten Onur, dernek olarak
dava sürecini izlediklerini, eğitimin dinselleştirilmesi ve cehaletin bu tür facialara yol açtığını
bildirdi. Eğitim sistemindeki değişikliklerin bitmek bilmediğinin
altını çizen Melda Onur, eğitimi

Açılış konuşmalarından sonra
oturuma geçildi. Oturumu Av.
Aydeniz Alisbah Tuskan yönetti.

Oturumun
ilk
konuşmacısı
ÇYDD Üyesi Gülsün Kaya, Aladağ faciası üzerine yoğunlaştı.
Süreci ayrıntılarıyla anlatan Kaya,
2012’de eğitim sisteminde yapılan
kesintili 4+4+4 değişikliklerinin
felaketlere neden olduğunu belirtti. Gülsün Kaya, bu değişiklikten sonra öğrencilerin okul değiştirdiklerini, eğitimin dincileştirildiğini, eğitimde İslam dininin
belli bir kesiminin uygulamalarına ağırlık verildiğini, çocukların
örgün eğitimin dışına itildiğini,
bir buçuk milyon çocuğun açık
öğretime geçtiğini bildirdi.

Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube
Başkanı Zekeriya Çakmak, günümüzde uygulanmakta olan eğitim sistemini tasarlayanların düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen ve biat eden bir kuşak peşinde olduklarını söyledi. Önemli
kültür derslerinin seçmeli hale
getirildiğini belirten Çakmak,
“Laiklik, aydınlanma, cumhuriyet
düşmanlığı üzerine kurulu yeni bir
süreç yaşıyoruz” dedi. Eğitimin
sağlık gibi bir HAK olduğuna

Eğitim-Sen Üyesi Özgür Bozdoğan, tartışılan konunun teknik
değil siyasi bir konu olduğunu
belirtti ve 2023 hedeflerinden birinin de yeni rejimde dindar bir
nesle kavuşmak olduğunu söyledi. Aslında eğitim alanının siyasi
bir mücadele alanı haline geldiğinin altını çizen Bozdoğan, siyasal
iktidarın eğitim alanında giriştiği
her düzenlemenin planlı olduğunu anlattı. Eğitimden giderek
devletin kamusal alandan çekildiğini belirten Özgür Bozdoğan,
eğitim hizmetinin cemaatlere,
vakıflara devredildiğini kaydetti.
Bozdoğan, “Aslında eğitim bir hak
ise, eğitimin herkes için eşit, parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olması
gerekiyor” dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İ

stanbul Barosu Başkanlığı ve
Sosyal Haklar derneğince düzenlenen ‘Eğitim Haktır’ konulu toplantı, 29 Kasım 2019 Cuma
günü saat 18.00’de baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

vurgu yapan Zekeriya Çakmak,
bu hakkın özelleştirilemeyeceğini
bildirdi.
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Sosyal Haklar Derneği Üyesi
Evren İşler, 1918’den AKP iktidarına kadar eğitimin geçirdiği
aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi
verdi. Günümüz uygulamalarında eğitim sisteminde piyasacı,
özelleştirmece bir politika izlendiğini belirten İşler, “Neo-liberal
politikalara uygun olarak eğitimin
paralı hale getirildi. Buna yoksulluk da eklenince Aladağ facialarının yaşanması kaçınılmaz hale
geliyor” dedi.
Soru ve cevap bölümünden sonra
oturum sona erdi.
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Eğitim Haktır

cemaatlere teslim etme sürecinin
devam etiğini kaydederek ‘Diğer
yandan laik kuruluşlar olarak biz
de mücadelemizi sürdürüyoruz’
dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLER
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“Hasar Şirketleri Hasar Verir, Avukatlar Hakkını Verir!”
Halkın Hak Arama Özgürlüğünün Sesi Sadece Avukatlardır!
İstanbul›da pek çok yerde Baromuzun ilanları ile Hasar Şirketlerine karşı mücadele veriyoruz.
Mağdur Destek Hattı: 0212 393 08 50
hasar@istanbulbarosu.org.tr

Medeni Kanunda Eşler Arası
Mal Rejimleri
Koordinatörü Nazan Moroğlu,
Av. Elif Eskin ve Hâkim Emin
Erol’un değerli katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten ve kendilerine çok teşekkür eden Görgülü, çok özverili ve çok değerli
bu çalışmada kendilerine destek
olanlara da ayrıca teşekkür etti.

Meslek İçi Eğitim Merkez’ini yeniden canlandırdıktan sonra Staj
Eğitim merkezinde önce atölye
çalışmaları yapıldığını belirten
Durakoğlu, “O atölye çalışmalarından sonra meslektaşlarımız
kendi ölçülerine ilişkin bir yetkinlik düzeyine ulaşıyorlar ve yetkinlik düzeyini de burada sergiliyorlar. Bunu çok yararlı olduğunu birkaç kez gördük, buradaki sunumu
yapan arkadaşlarımız açısından
çok daha da yararlı oluyor” dedi.
Durakoğlu, bu çalışmanın buraya kadar gelen evresi içerisinde,
özellikle de Başkan Yardımcısı
Nazan Hanımın onlarla yaptığı
hazırlık çalışması bulunduğunu,
o çalışmalardan sonra bu aşamaya gelindiğini, bu çalışmaları hem
baro açısından, hem de stajyerler
açısından çok yararlı bulduklarını
bildirdi.

Bu çalışmalarda stajyer avukat
meslektaşlarımızın bu meslekte
iyi bilgilerle donatılmış olmasının
çok değerli ve çok önemli olduğuna vurgu yapan Görgülü, “Bu süreçte gelişen ve değişen dünyamızda genç meslektaşlarımızı geleceğe
hazırlayıp onların mesleki kariyer
planlamaları yapmaları konusunda atölye çalışmamızı gerçekleştireceğiz” dedi.
Mal Rejimleri konulu çalışmanın Meslek İçi Eğitim Merkezi

Seminerin konuşmacıları olan
stajyer avukatlar eşler arası mal
rejimlerine ilişkin değişik konularda sunumlar gerçekleştirdiler.
Stj. Av. Sıla Taşören, ‘mal Rejimleri, türleri, yürürlük kanunu; Stj.
Av. Rojda Saman, eşlerin edinilmiş ve kişisel malları, mal rejimi
tasfiyesi davası; Stj. Av. Roselin
Babayiğit, genel olarak mal rejimleri; Stj. Av. Hamdi Karaçuha, katkı payı alacağı, katılma
alacağı; Stj. Av. Emre Çermaoğlu,
mal rejimi tasfiyesi, dava dilekçesi
ve artık değer konulu sunumları
gerçekleştirdiler.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Seminerin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, bugün Staj Eğitim Merkezinin çok değerli çalışmalarından birine daha tanık
olunacağını söyledi.

Staj Eğitim merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü,
atölye çalışmalarını bu dönem
başlatılan ve özellikli konularda
yol alınan bir çalışma olarak niteledi.
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İ

stanbul Barosu Staj Eğitim
Merkezince düzenlenen ‘Medeni Kanunda Eşler Arası
Mal Rejimleri’ konulu seminer,
03 Aralık 2019 Salı günü saat
17.00’de baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasından sonra oturuma geçildi.
Oturumu İstanbul Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu
yönetti.

Mülteci ve Göçmen Çocuklar İçin
HELP Online Kursu

A

SOSYAL ETKİNLİKLER

vrupa Konseyine üye
devletlerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Avrupa Sosyal Şartı ve diğer Avrupa standartlarının ulusal düzeyde uygulanmasına eğitim yoluyla destek veren bir örgüt olan
HELP’in düzenlediği ‘Mülteci
ve Göçmen Çocuklar İçin HELP
Online Kurs’, 03 Aralık 2019 Salı
günü saat 10.00’da baromuz altıncı katta yapıldı.

HELP’in açık anlamının Avrupa
Konseyi Hukukçularına İnsan
Hakları Eğitimi olduğunu belirten Büyüktavşan, Avrupa ülkelerinin, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı
gibi sözleşmeler, ek protokoller
hazırlayarak insan hakları standartlarını oluşturulduğunu ve bu
standartların denetiminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince
yerine getirildiğini bildirdi.
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çocuklar konusunun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Kursun açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Dr. Ayça Özok Ener, HELP
ağının Avrupa Konseyi’ne üye
47 devletteki hâkim ve savcıların
eğitimlerinden sorumlu ulusal
eğitim kurumlarının ve baroların temsilcilerinden oluştuğunu
söyledi. Ener, HELP ağı tarafından oluşturulan HELP Danışma
Kurulu’nun HELP Sekreteryasına
düzenli olarak danışmanlık desteği verdiğini bildirdi.
Hâkim, Kıdemli Proje Koordinatörü Muhammet Taha Büyüktavşan, HELP’de 34 Online kurs
bulunduğunu, bunlardan dördünün Türkçeye çevrildiğini bugün
ele alınacak mülteciler ve göçmen

Konuşmalardan sonra kursa geçildi.
Kursta İstanbul Barosu İnsan
Hakları Merkezi Başkan Yardım-

cısı Av. Yasemin Öztürkcan ve
HELP’de Baroların Türkiye Temsilcisi Av. Musa Toprak tematik
sunumlar gerçekleştirdiler.
Katılımcılar ile yuvarlak masa
toplantısının da yapıldığı kursta,
katılımcılar için pratik bilgiler de
verildi.
Kurs, soru/cevap biçiminde interaktif olarak devam etti.

Ötekileştirmeden Adalet

Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Sinan Naipoğlu toplantının
düzenlenmesinde emeği geçen İstanbul Barosu, Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği ile yoğun ilgi
gösteren katılımcılara teşekkür
etti. Toplumda farkındalık yaratma bilincinin önemine değinen
Naipoğlu, her bireyin engelli olmaya aday olduğunu, engelli haklarının uygulanmasında avukatlara da önemli görevler düştüğünü
hatırlattı.
Açılışta konuşan TOFD Genel
Başkanı Ramazan Baş, engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları
sorunları, bu sorunlar karşısında
yasal haklarını kullanırken engelli
bireylerin önüne çıkan sıkıntılardan bahsederek, sorunların çözümünde avukatların büyük öneme
sahip olduklarını belirtti.
İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av.

Ömür Aykut Demirdöğen, Engelli Bireylerin Sosyal Hakları
ve Devletin Yükümlülükleri ile
Erişilebilirlik konusunda bilgilendirmede bulundu. Özellikle
Erişilebilirlik konusuna değinen
Demirdöğen, engelli bireylerin
gündelik yaşamda karşılaştıkları
sorunlarda nasıl bir hukuki yol
izleyeceklerini örneklerle anlattı.
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku
Merkezi Üyesi Av. Ayşegül Gökdoğan Gökçe, Engelli Çocuğu
Olan Ebeveynlerin Yararlanabileceği Yasal Düzenlemeler konusunda bilgilendirmede bulundu.
Sosyal yardımlar, engelli bireylerin sağlık hakkı gibi konulara
değinen Gökçe, farkındalığa da
işaret ederek toplum bilinci oluşturulması gerektiğini, bu bilincin
de engelli bireylerin toplum içinde seslerini daha çok duyurarak
oluşabileceğini belirtti.
Sunumlardan sonra Demirdöğen
ve Gökçe engelli bireylerin sorularını yanıtladı.
İkinci oturumda konuşan TOFD
Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, engelli bireylerin sağlık
hakları bakımından uygulamada
yaşadıkları sorunlara değindi.
Çetinkaya, bu ve benzeri sorun-

Son olarak Taksim İlk Yardım
Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı
Uzm. Dr. Necati Yılmaz söz alarak
Engelli Bireylerin Sağlık Raporlarının Değerlendirilmesi ve Rapor
Verme Kıstaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz
ayrıca, engelli bireylerin sağlık raporu alırken nelere dikkat etmesi
gerektiğine işaret etti.
Sunumlarının ardından Erbek,
Çetinkaya ve Yılmaz engelli bireylerin sorularını yanıtladı.
Etkinlik sonunda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile İstanbul
Barosu tarafından konuşmacılara
birere Teşekkür Belgesi sunuldu.
Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Şeyda İlhan
ile Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği Psikologu Tuba Batış’ın
girişimleriyle hazırlanan “Ötekileştirmeden Adalet” konulu panelin gerçekleşme sürecine İstanbul
Barosu Engelli Hakları Merkezi
Başkanı Av. Mahmut Günday ve
Genç Avukatlar Merkezi Başkan
Yardımcısı Av. Ömeralp Pulatoğlu da katkıda bulundu.
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İ

stanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nce
(TOFD) düzenlenen “Ötekileştirmeden Adalet” konulu panel, 14
Aralık 2019 Cumartesi günü saat
10.30’da TOFD Genel Merkez’inde yapıldı.

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku
Merkezi üyesi ve TOFD Gönüllü savunmanı Av. Figen Erbek,
engelli bireyler yönünden sağlık
raporu ve önemi konusunda bilgilendirmede bulundu. Dernek
içerisinde hukuki açıdan karşılaştığı sorunlardan bahseden Erbek,
engelli bireylerin önünde mali
engeller, adalete erişim engeli,
fiziki engeller gibi birçok engelin bulunduğu ve bu sorunların
çözümü için de daha çok avukat
meslektaşların bu konuda desteklerinin gerektiğini belirtti.

SOSYAL ETKİNLİKLER

lar ile karşılaşan engelli bireylerin
yasal mevzuattan nasıl yararlanması gerektiğini bilmediklerine
işaret etti.

Rekabet Hukuku Meslek İçi
Eğitim Semineri
örnekler ile birlikte izleyicilere
aktardı.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İkinci oturumun ilk konuşmacısı
Neyzar Ünübol Rekabet Hukuku’nda Hâkim Durumun Kötüye
Kullanılması konusunu, ikinci
oturumun ikinci konuşmacısı
Sezin Elçin Cengiz ise Rekabet
Hukuku’nda
Yoğunlaşmaların
Denetimi konusunu uygulama
tecrübeleri ile birlikte katılımcılara derinlemesine anlattı.
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İ

stanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Temel
Rekabet Hukuku Eğitim Semineri’, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü
saat 9.30’da baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı.
İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi
Başkanı Av. Şevda Şensoy, toplantının açılışında merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rekabet
Hukuku Merkezi olarak aktif bir
yıl yaşadıklarını belirten Şensoy,
etkinlik programlarını hazırlayan
ve bugünkü etkinliği sadece kadın konuşmacılardan oluşturma
konusunda büyük bir hassasiyet
gösteren Merkez Genel Sekreteri
Av. Cihan Doğan’a teşekkür etti.
Seminerin açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz,
Rekabet Hukukunun özel bir alan
olduğuna ve mesleğe yeni başlayanlar için baronun merkez ve
komisyonlarında görev almanın
yön gösterici bulunduğuna deği-

nerek, Baro nezdinde yapılan çalışmalara ve eğitim seminerlerine
katılmanın mesleğe hazırlanmada
büyük önem taşıdığının altını çizdi.
Eğitim seminerinin ilk oturumun
ilk konuşmacısı Dr. Öğretim
Üyesi Zeynep Ayata, Rekabet
Hukukuna Giriş: Temel Kavramlar ve Uygulama Alanı konusunu
anlatırken, ilk oturumun ikinci
konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi
Çiçek Ersoy Rekabet Hukukunda Yatay ve Dikey Anlaşmalar ile
Muafiyet Rejimini uygulamadan

Üçüncü oturumun ilk konuşmacısı Av. Dilay Yesilyaprak Rekabet Kurulu Kararlarının İdari Denetimi konusunu, ikinci konuşmacı Av. Öznur İnanılır ise Rekabet Hukuku İhlalinin Özel Hukuk
Sonuçlarını mesleki tecrübeleri
ışığında katılımcılara kapsamlı
bir şekilde aktardı.
Konuşmacılara teşekkür belgelerini sunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Sinan Naipoğlu, Baro bünyesinde planlanan uzlaşma eğitimleri hakkında
bilgi paylaştı.
Seminer sonunda konuşmacılara
birer Teşekkür Belgesi, katılımcılara da Katılım Belgesi verildi.

Seri Muhakeme Usulü

İ

bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Bu aykırılık ne olacak?”.

stanbul Barosu ve Türk Ceza
Hukuku Derneğinin birlikte
düzenledikleri Pazartesi Forumları’nın bir yenisi 02 Aralık
2019 Pazartesi günü saat 17.30’da
Baromuz Merkez Bina Konferans
Salonunda yapıldı.

Forumun açılışında konuşan
TCHD Başkanı Av. Mehmet
İpek, 2006 yılından bu yana dernek olarak İstanbul Barosu ile
yaptığımız uyumlu çalışmalarla
‘Pazartesi Forumları’ geleneğini
sürdürdüklerini söyledi. Forumlarda ceza hukukunun önemli
konularının ele alındığını belirten İpek, bugünkü oturumda ceza
yargılamasına monte edilen Seri
Muhakeme Usulü’nün ele alınacağını bildirdi.
Sunumun oturum başkanlığını
İstanbul Barosu Önceki Başkanı
Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal yönetti.

Ceza Muhakemesi Kanununun
250. maddesinde yapılan değişiklikle getirilen Seri Yargılama Usulünün kökeninin Yargı Reformu
Strateji Belgesine dayandığını belirten Kocasakal, öncelikle bu belgeyi ele almak gerektiğini bildirdi.

2005 yılında yürürlüğe giren TCK
ve CMK’nın yeni bir sistem getirdiğini, TCK’ya nazaran CMK’nın
çok daha eli yüzü düzgün bir kanun olduğunu ifade eden Ümit
Kocasakal, 2005 yılından bu yana
yapılan bir takım değişikliklerle
CMK’nın kendi içindeki bütünlüğünün (insicamı) bozulduğunu, deforme olduğunu belirterek,
“Anglosakson hukukunun, Amerikan hukukunun bir parçasını alıp
oraya monte ederseniz, bu olmaz”
dedi.
Koıcasakal, bizim hukukumuzda
kamu davasının mecburiliği ilkesinin geçerli olduğunu, buna mukabil Amerikan sisteminde maslahatın uygunluk sistemi geçerli
olduğunu, savcı suçun oluştuğunu görse bile dava açmayabildiğini bildirdi.
Seri muhakeme usulünün savcıya
hüküm verme yetkisi tanınmasının tartışmalara yol açacağının altını çizen Kocasakal şunları söyledi: “Savcıya hüküm verme imkânı
tanınması acaba anayasanın 6 ve
9. Maddelerine aykırı değil mi? 6.
Madde diyor ki: Hiç kimse anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz. 9. Madde de diyor
ki: Türk milleti adına yargı yetkisi

Yeşim Yılmaz, sunumunun devamında Seri Yargılama Usulü ve
alternatif çözüm yollarına ilişkin
ilgili kanun hükümleri ve beklentileri ayrıntılı olarak anlattı.
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Yargı Reformu diye sunulan paketin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten Kocasakal,
“Bize sunulan üç paketin hiç bir
yerinde ben reform görmüyorum,
tam tersi bir yargı deformudur”
dedi.

Yeşim Yılmaz sunumunda, Seri
Muhakeme Usulünün getirilmesinin Yargı Reformu Strateji
Belgesi’nin bir eseri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Strateji
Belgesinde dokuz amaç sayılmış
bunlardan bizi ilgilendiren bir tanesi ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması, diğeri, alternatif
çözüm yolunun yaygınlaştırılması
amacıdır. 7088 sayılı Ceza Muhakemesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun
2019 Ekim ayında yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Bu teknik anlamda bir torba kanun. Seri yargılama
usulü 7088 sayılı kanunun 250.
Maddesine yerleştirilmiş. Seri yargılama Anglosakson hukukundan
alınma bir kurum ve bizim hukukumuza yabancı olan bu kurumun
hukukumuza ne şekilde yerleştirileceği çok önemli”.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yeşim
Yılmaz’ın sunumundan sonra
konu forumda tartışmaya açıldı.

Seri Muhakeme ve Basit
Yargılama Usulü

İ

stanbul Barosu CMK Uygulama Servisince düzenlenen
‘’7188 Sayılı Kanunla Ceza
Muhakemesi Kanununda Yapılan
Son Değişiklikler’ konulu toplantı
25 Aralık 2019 Çarşamba günü
saat 17.00’de baromuz merkez
bina konferans salonunda yapıldı.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Ali Kemal Yıldız, Seri Muhakeme Usulünde kanunda belirlenmiş suçlarla ilgili olarak soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğünü, savcı veya
kolluk görevlilerinin şüpheliyi,
seri muhakeme usulü hakkında
bilgilendirmeleri gerektiğini söyledi.
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Toplantının yöneticisi CMK Servisi Eğitim Koordinatörü Av. Turgay Demirci, Türkiye’de sanığın
adil yargılanmasının mümkün
görülmediğini, bu anayasal hakkın lütufmuş gibi verildiğini söyledi. Demirci, Ceza Muhakemesi
Kanununda son yapılan değişiklikle Türk hukuk sistemine giren
Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulünün, Asliye Ceza Mahkemeleri ortada dururken nasıl
yapılacağını anlamakta güçlük
çektiğini ve bundan ürktüğünü
bildirdi. Türkiye’de hukuka aykırı
delillerle çok sorun yaşandığını
belirten Turgay Demirci, 1 Ocak
2020’de yürürlüğe girecek Seri ve
Basit yargılamayla adil yargılanmanın zor olacağını, bu alanda
da epey sorun yaşanacağını vurguladı.
Programın konuk konuşmacısı
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Yıldız, kanun değişikliğinin 01
Ocak 2020’de yürürlüğe gireceğini ancak kanunun uygulama yönetmeliğinin henüz yayınlanmadığını bildirdi. Seri muhakeme
usulünde dava açılması için savcının yeterli şüpheye ulaşmış olması gerektiğini belirten Yıldız, kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilmesinin koşullarının varlığı
halinde seri muhakeme usulünün
uygulanamayacağını söyledi.

Şüphelinin müdafiinin huzurunda seri muhakeme usulünü kabul
etmesi gerektiğinin altını çizen
Ali Kemal Yıldız, “Eğere suç topluca işlenmişse bütün şüphelilerin
seri muhakeme usulünü kabul etmiş olmaları gerekir” dedi. Yıldız,
konuşmasında seri muhakeme
usulünü bütün aşamalarıyla anlattı. Bu bölümün tamamlanmasından sonra Yıldız katılımcılar
tarafından soru yağmuruna tutuldu.
CMK madde 251’de yapılan değişiklikle Ceza Muhakemesi Kanununa Basit Yargılama Usulünün
eklendiğini belirten Ali Kemal
Yıldız, bu usulü de tüm detaylarıyla anlattı. Seri Muhakeme Usulünde olduğu gibi Basit Yargılama
Usulünde de pek çok sorun yaşanacağını, bir takım belirsizliklerin bulunduğunu ancak Basit Yargılama Usulünde avukatlara daha
çok görev düştüğünün altını çizdi.
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, sunumundan sonra yoğun bir soru/
cevap trafiği ile karşılaştı.
Toplantı sonunda CMK Eğitim
Koordinatörü Av. Turgay Demirci, Prof. Dr. Yıldız’a Teşekkür
Belgesi sundu.

Üç Kuşak Avukatlık

Söyleşi öncesi konuşan İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, avukatlığın bir el verme
sanatı olarak kabul edildiğini, bir
yıllık avukatla 40 yıllık avukatın
eşit olduğu kabul edilse bile etik
ve yazılı kuralların ötesinde üstatlık ifade eden bir Değerin bilgi
birikiminden söyleşi programında
yararlanmanın avukatlık mesleğine de değer katacağını söyledi.
Söyleşinin konuğu Yasin Güldaş’ın
baro dünyası açısından çok değerli bir kişilik olduğunu belirten
Durakoğlu, Disiplin Kurulunun
üyesi ve bir dönem başkanı olan
Güldaş’ın deneyimlerini dinlemenin önemli bir kazanç olacağını
vurguladı. İkinci kuşak olarak
baba Güldaş’ın özenle yetiştirdiği kızı Av. Bahar Güldaş’ın deneyimlerinin dinleneceğini belirten
Durakoğlu, Bahar Güldaş’ın da
Staj Eğitim Merkezinin değerli

İş yaşamına öğretmen olarak başladığını ve avukat olarak devam
ettiğini belirten Yasin Güldaş,
söyleşide meslek hayatında karşılaştığı bazı olayları ve deneyimlerini anlatacağını söyledi. Serbest
avukatlığın yanı sıra baro ile ilişkilerinin de devam ettiğini, Staj Eğitim Merkezinde 15 yıl eğitmenlik
yaptığını, Disiplin Kurulunda dört
yıl üye, iki yıl da başkan olarak
hizmet verdiğini bildirdi.
Avukatlığın serbest meslek olduğunun altını çizen Güldaş, “Avukat kimseden emir almaz, emir de
vermez, sadece müvekkilinin haklarını korumaya ve savunmaya ça-

İkinci kuşak Bahar Güldaş da, öğretmen olan annesinin mesleğine
imrenmesine rağmen babasına
özendiği için avukatlık mesleğini
tercih ettiğini, ancak mesleğin ilk
yıllarında, özellikle staj döneminde babasıyla çalışmasının hayatını
zora soktuğunu, çünkü evdeki Yasin’le, Av. Yasin arasında çok fark
bulunduğunu söyledi.
İlk yılların zorluklarını aştıktan
sonra 33 yıldır iyi bir iş ortağı olduklarını belirten Bahar Güldaş,
baba ile çalışmalarının avantajlarını da yaşadığını ve babasından
‘adil olmayı’ öğrendiğini anlattı.
Bahar Güldaş, 18 yıldır Staj Eğitim Merkezinde medeni hukuk
sunumları yaptığını, kurgusal duruşmalardan ise büyük keyif aldığını anlattı.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İ

stanbul Barosu Staj Eğitim
Merkezince düzenlenen söyleşi programının ikincisi, ‘Üç
Kuşak Avukatlık’ adıyla 17 Aralık
2019 Salı günü saat 17.00’de baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı. Programın konukları Baba Av. Yasin Güldaş, Kızı
Av. Bahar Güldaş’tı. Üçüncü kuşak olarak stajyer avukatları temsilen SEM Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Nuri Çağdaş Aru idi.

Staj Eğitim Merkezi Yürütme
Kurulu Başkanı Av. Elif Görgülü, merkezin düzenlediği söyleşi
programında iki kuşak Baba-Kız
Güldaşların deneyimlerinin dinleneceğini, üçüncü kuşağı ise bütün stajyerler adına, SEM Yürütme
Kurulu Üyesi ve Güldaş ailesinin
yakını Av. Nuri Çağdaş Aru’nun
temsil edeceğini söyledi. Söyleşiyi
Nuri Çağdaş Aru yönetti.

lışır” dedi. Avukatlığı sosyal çevresi geniş bir meslek olarak niteleyen
Yasin Güldaş, avukat emekli olsa
bile çalışmasını sürdürebildiğine
dikkat çekti. Güldaş, konuşmasının son bölümünde avukatın
yükümlülükleri üzerinde durdu
ve avukat-müvekkil ilişkilerinde
dikkat edilmesi gereken hususların altını çizdi.
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eğitmenleri arasında yer aldığını
bildirdi.

İhanetten Övünç Payı Çıkarmak

GÖRÜŞ

Ali Kemal.
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Kanıtlı, belgeli işbirlikçiliği ile
ihanet sembolüne dönüşen
bir kişilik. İşgal İstanbul’unda
Mihran Efendi’nin çıkardığı Peyam-ı Sabah Gazetesi
başyazarı. Milli Mücadelenin
amansız düşmanı… Adı tiksintiyle anılan, halkın “Artin
Kemal” adını taktığı onursuz
kalem.
İngiliz doğumhanesinin ürünü
İngiliz Muhipleri ( dostları)
Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf
Partisi gibi ihanet odaklarının
önde gelen üye ve yöneticisi…
Bu arada ne olur ne olmaz diye
ABD’yi de ihmal etmeyip, Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin
kurucu yönetim kurulu üyesi
bir cambaz.
Sadrazam Damat Ferit’in kurduğu Mütareke Hükümetlerinin Maarif (Eğitim) ve Dâhiliye
(İçişleri) bakanı!
Sivas Kongresinin engellenmesi, Mustafa Kemal’in tutuklanması için kumpaslar kuran bir
millet düşmanı. Milli Mücadeleyi eşkıya hareketi, Mustafa
Kemal’i eşkıya başı olarak aşağılayan bir dolma kalem.
Üç tanık, üç beyan, hainin altı
dokuzluk vesikalık resmi gibidir:

Atatürk; “25 Hazirana kadar
Amasya’da kaldım. Hatırlardadır ki, o tarihlerde Dâhiliye
Nazırlığı görevinde bulunan
Ali Kemal Bey, benim görevden alındığımı ve artık benimle hiçbir resmi muameleye
girişilmemesi gerektiği konusunda şifre ile bir genelge yayınlamıştı”.
Vahidettin’in Ali Kemal’e mesajı; “ Beni büsbütün yalnız
bırakmayacağınıza güveniyorum. Bağlılığınız, bana büyük
ümit ve teselliler vermiştir.
Saray, her dakika size açıktır.
Refik Bey’le işbirliğinden ayrılmayınız”.
İngiliz beslemesi Sait Molla
(İngiliz Muhipleri Cemiyeti
yöneticisi) İngiliz Ajanı Rahip
Frew’e mesajı; “Ali Kemal Bey’e,
son felâketi üzerine üzüntünüzü bildirdiğinizi söyledim. Bu
zatı elde bulundurmak gerekir.
Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir
hediye takdimi için en uygun
zamandır”.
Ali Kemal’i geçmişin ihanet
sayfasında bırakıp, geleceğin
garabet sayfasında yer alacak
şamataya gelelim. Geçtiğimiz
günlerde ulusuna ihanetin, işgalciye sadakatin sembolü Ali
Kemal’in torunu Boris Johnson’un tekrar İngiltere Başbakanı olmasıyla ortaya çıkan
maskaralığı temaşaya duralım.

Boris’in seçim zaferine İngilizlerin, Kalfat muhtarı kadar
sevinip sevinmediğini anlamak için Ali Kemal’in atalarının göçtüğü Çankırı’nın Orta
İlçesinin Kalfat Köyü’ne kadar
uzanıp, Muhtar Bayram Tavukçu’ya kulak verelim:
“Hemşerimizin başarısı bizi de
gururlandırdı. Seçim sonuçlarını öğrenince mutlu olduk.
Kendisini Türkiye’ye, dedesinin memleketine davet ediyoruz. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott kısa süre önce
köyü ziyaret etti. Johnson’u köyümüze davet ettiğimizi büyükelçiye de söyledik. Bu davetimizi Sayın Johnson’a iletmesini
istedik. Kendisini ağırlamaktan onur duyacağız”.
Şimdi de Kalfat sakinlerinden
Selvinaz Demirtaş’ı dinleyelim: “Onların kızı bizim amcamızın gelini. Köyümüze gelmesini isteriz. Dedesi gelmişti
zamanında. Kendisinden pek
haberimiz olmuyor, ama seçildiğini duyunca çok sevindik.
Gelsin, köyünü, memleketini
görsün, sılayı ziyaret etsin, misafirimiz olsun isteriz”.
Boris’in seçim zaferini kutlamak için neredeyse zil takıp
oynayacak Orta ilçesinin şaşkın muhtarını köyün ortasında
bırakıp il merkezine yollanma-

Av. HÜSEYİN ÖZBEK

İngilizlere özgü diplomatik incelikle mektuba anında yanıt
verildi. Johnson, Ayrancı’ya
mektubunda; “Büyük büyükbabamın Türkiye’nin Çankırı ilinden gelmiş olabileceği
gerçeğiyle gurur duyuyorum.
Bir gün Ali Kemal’in atalarının yaşadığı yerleri görmek
ve Kalfat’ı ziyaret etmeyi çok
isterim. Umarım üniversiteniz
ile İngiltere’nin bağları güçlü
bir biçimde büyümeye devam
edecek ve bizim tüm ikili ilişkilerimizde benzer gelişmeleri yansıtacaktır. İngiltere’nin
31 Ekimde AB’den ayrılması
öncelikli durumu nedeniyle
2019-2020 Çankırı Üniversitesi akademik yılına katılmam
mümkün olmayacak” diyerek
teşekkürlerini bildirmiş.
Boris’in Çankırı’ya daveti üzerine başlayan eleştirilere Ayrancı’nın öfkeli yanıtıyla üniversite
bahsini de kapatalım:
“Boris Johnson’un dedesi Ali
Kemal’in sosyal medya üze-

rinde vatan haini olduğu zırvalıklarına bakmayın. Sosyal
medya tabiri caizse “klavye
silahşörleri” ile dolu. Cehalet
almış başını gidiyor. Okumak
ve araştırmak lazım, düşünmek lazım”.

- Milli kimlik yerine yöreciliğin, bölge şovenizminin özendirilmesi, ahaliyi tescilli bir
haini beraat ettirecek ölçüde
aymazlaştırıp, sevindirik delisi
olmuş yeni Kalafatlar yaratmaz
mı?

Rektör doğru söylüyor. Gerçekten de düşünmek lazım. Birinci
olarak, Kurtuluş Savaşı’nın nefes borusu İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Ankara hattının, niçin İSTİKLAL YOLU
MİLLİ PARKI olarak tescillendiğini düşünmek lazım. İkinci
olarak, İSTİKLAL YOLU üzerinde bulunan bir kentin rektörüyle, muhtarıyla tescilli bir
İHANET YOLCUSUNA tutkulu aşklarının ne anlama geldiğini bir kez daha düşünmek
lazım!

- Eğitimin milli olmaktan çıkarılması, Atatürk ve Cumhuriyet
değerlerinin müfredattan ayıklanması, kuş gribi misali Tavukçuların ülke çapında klonlanmasına yol açmaz mı?

Ayrancı’yı bölgeyi Bizans’tan
alan Selçuklu komutanı Karatekin’in adını taşıyan üniversitenin rektörlük koltuğunda,
Tavukçu’yu Kalfat’ta bırakıp,
kendimizi sorgulamanın zamanıdır:
- Türk Milletini ayakta tutan
milli şuuru ne zaman ve nasıl
kaybettik?
- Milli bilinci buharlaştırıp, daimi bellek kaybına yol açan bu
zehri kimler, nasıl şırıngaladı?

- Bu gidişle toplum algısında
hainler kahramana, kahramanlar haine dönüştürülmez mi?
- Bu aymazlıktan bir an önce
vazgeçilmez ise tekmil milleti
etkisine alacak toplumsal Alzheimer illetiyle tarih sahnesinden silinmek kaçınılmaz hale
gelmez mi?
17 Aralık 2019
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nın zamanıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Hasan
Ayrancı, köyden, kasabadan
önce vilayete teşrifi uygun olur
diye düşünmüş olmalı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği
aracılığıyla Boris’i Üniversitenin akademik açılış törenine
davet etmiş!

GÖRÜŞ

TBB Başkan Yardımcısı

Ermenistan Tarih Komisyonu
Teklifinden Kaçıyor mu?

GÖRÜŞ

B

BC
haberine
göre
Trump-Erdoğan görüşmesine katılan Senatör
Lindsey Graham, “Ermeni soykırımı” tasarısının ABD
Senatosu’nda oylanmasını “engellemiş” ve “umarım Türkiye ile Ermenistan bir araya gelerek bu sorunu halleder” diye konuşmuştur.
Aynı habere göre Cumhurbaşkanı
Erdoğan da “ortak tarihi komisyon kurulması teklifimiz hâlâ geçerli” şeklinde konuşmuştur.(1)
Maalesef Türkiye’de “Ermenistan
ortak tarih komisyonu teklifinden kaçıyor” şeklinde yanlış bir
algı oluşturulmuştur.
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Gerçek şudur ki Ermenistan tarih
komisyonu teklifinden kaçmamış
hatta kovalamıştır! Ermenistan’ın
eski Cumhurbaşkanı Koçaryan
Türkiye’nin bu önerisini 25 Nisan 2005 tarihli cevabıyla derhal
kabul etmiştir. Üstelik önerinin
kapsamını genişleterek “önkoşulsuz” diplomatik ilişki ve “hükümetlerarası komisyon” kurulmasını istemiştir.(2)
- “Önkoşulsuz” sözünün anlamı
nedir? “1921 Kars Antlaşması’nı
yok sayıyoruz, soykırım iddiasından vazgeçmiyoruz, Karabağ’ı
terk etmiyoruz” demektir.(3)
- “Hükümetler arası komisyon”
sözünün anlamı nedir? Koçaryan, Erdoğan’ın önerisini neden
reddettiğinin sorulması üzerine
hükümetler arası komisyonun

ne demek olduğunu şöyle anlatmıştır: “Maalesef yanıtımı bilmediğinizi görüyorum. Erdoğan’a
mektubumda bütün sorunların
kurulacak hükümetler arası bir
komisyon tarafından ele alınmasını önerdim ki, bu tarihçilerin
katılacağı bir komisyon oluşturulmasını da kapsıyordu.”(4)
- Ermenistan’ın yok saymak istediği 1921 Kars Antlaşması nedir? Atatürk zamanında Türkiye,
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında 13 Ekim 1921
tarihinde imzalanan antlaşmadır
ve 98 yıldan beri yürürlüktedir.
Ulu önder Atatürk, Kars Antlaşması’yla ilgili olarak şunları söylemiştir:
“Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek olmayan
isteklerinden çok, dünya kapitalistlerinin iktisadi yararlarına göre
çözülmek istenilen mesele, Kars
Antlaşması ile en doğru şekilde
çözüme ulaştırılmış oldu.”(5)
İşte Ermenistan, bu antlaşmayla çizilen Türkiye-Ermenistan ve
Azerbaycan-Ermenistan sınırlarını tanımayı reddetmekte, toprak
ve soykırım (ve/veya insanlığa
karşı suç) iddiasında bulunmakta, Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal altında bulundurmaktadır. Oysa Ermenistan, sınır
tespit eden ve karşılıklı genel af
öngören Kars Antlaşması’yla bağlıdır, geçerliliğini tartışma hakkına sahip değildir.(6)

Ne yazık ki Türkiye, Ermenistan’ın mektubunda yer alan “önkoşulsuz diplomatik ilişki” ve
“hükümetler arası komisyon”
taleplerini 2009 yılında imzaladığı Zürih protokolleriyle kabul
etmiştir. Buna göre hükümetler
arası komisyona bağlı tarih alt komisyonu ve diğer alt komisyonlar
kurulacaktır. Ermenistan, bu komisyonlara soykırım, insanlığa
karşı suç, tazminat talepleri dahil
olmak üzere her türlü iddia ve talebini getirebilecek, Türkiye kabul
etmediği takdirde konuyu uluslararası yargıya taşıyabilecek ve
Türkiye Lahey Adalet Divanı’nda
yargılanacaktır. Protokoller, 1921
Kars Antlaşması’na aykırı yeni bir
milletlerarası antlaşma şeklinde
yapılmıştır.(7)
Ermenistan Anayasa Mahkemesi,
bu protokolleri hiç vakit geçirmeden onaylamıştır.(8)
Erivan’dan Türkiye’ye iletilen mesajlar şöyle özetlenmiştir: “Karabağ’a karışmayın... Protokollere
sadık kalın ve metinleri onaylayın.” (9) Avrupa Parlamentosu’nun 15 Nisan 2015 tarihli kararı aynı yöndedir: “Türkiye ile
Ermenistan arasında imzalanan
protokollerin önkoşulsuz şekilde
onaylanıp uygulanması ısrarla
tavsiye ediliyor.”(10)
Türkiye bu vahim antlaşmayı bugüne kadar onaylamamıştır. Hatta “Ermenistan Cumhurbaşkanı
Sarkisyan’ın Zürih protokollerini

Av. GÜLSEREN AYTAŞ
İstanbul Barosu Üyesi

Hiç olmazsa bundan böyle ulu
önder Atatürk’ün emaneti 1921
Kars Antlaşması’nı gündeme getirmemiz ve Ermenistan’ın tarih
komisyonu teklifinden veya protokollerden kaçmamış olduğunu,
tam aksine protokolleri onaylaması için Türkiye’ye uluslararası
baskı yapıldığını bilmemiz gerekmektedir.

Türkiye, 1921 Kars Antlaşması’nı
tartışma konusu yaptırmamalıdır.

Türkiye ne yapmalıdır?

(3) Türkiye’nin önkoşulları için
okunması gereken yazı: T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi,http//www.mfa.gov.tr/data/
DISPOLİTİKA/Ermenilddialari/
Ermeni_iddialari_ve_Tarihi_
Ger%C3%A7ekler_Turkce.pdf;
17 Şubat 2015 Bu pdf dosyası ne
yazık ki T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden kaldırılmıştır. (15 Kasım 2019)

1. Anayasaya ve 1921 Kars Antlaşması’na aykırı olan Zürih protokollerinin TBMM tarafından
onaylanmasına ilişkin kanun teklifi geri çekilmeli, protokollerin
geçersiz olduğu ilan edilmelidir.
2. Uluslararası antlaşmaların
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olup olmadıklarının
denetlenebilir olması için gerekli
anayasa değişikliği yapılmalıdır.
3. Ermenistan ile bundan sonra
imzalanacak her türlü anlaşmaya
ve o anlaşmanın onay kanununa

4. Yabancı ülke parlamentolarının Türkiye aleyhinde “soykırım
kararı/ yasası” kabul etmesi karşısında Türk milletini temsil eden
TBMM de o ülkeler aleyhinde
kınama kararı/ yasası kabul etmelidir.
SONUÇ:

DİPÇE
(1) https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50395452;
15.11.2019
(2) Cevabın tam metni; Bilâl
ŞİMŞİR, Ermeni Meselesi, Bilgi
Yay. 2006, Ek bölüm.

(4)http://www.milliyet.com.
tr/ko car yan--siyasiler-arastirsin/siyaset/haberdetayarsiv/18.11.2006/178360/default.
htm; 17 Mart 2014

(5) Atatürk’ün 1 Mart 1922 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşma; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi,
Ankara 2006, s. 321
(6) Bkz: Prof. Dr. Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika Sorunları, Genişletilmiş 2.
baskı, Beta Yay., İstanbul-Eylül
2004, s.577-578
(7) Bkz: Av. Gülseren S. Aytaş,
Ermeni Talepleri ve Türkiye’nin
Hakları, İstanbul Barosu Yay.,
2010, s. 167 vd.
(8)http://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/diger/112212/Ermenistan_Anayasa_Makemesi_protokolleri_onayladi.html; 25.04.2015
(9) 27 Aralık 2009, Cumhuriyet,
Özgür Ulusoy
(10) 15 Nisan 2015, Hürriyet, Güven Özalp/ Brüksel
(11)http://www.milliyet.com.
t r/dunya/s on-d a k i ka-er menistandan-normallesmeye-iptal-2619184; 1 Mart 2018
(12)http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ermenistan-siyasi-iliskileri.
tr.mfa; 15 Kasım 2019

GÖRÜŞ

“1921 Kars Antlaşması’na aykırı
olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz” şeklinde bir madde mutlaka konulmalıdır.
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feshettiği açıklandı” şeklindeki
habere göre T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın protokollerin asli
hükümlerine bağlılığını muhafaza
ettiğini belirtmiştir.(11) Halihazırda T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın
“Protokoller, onaylanmalarının
uygun bulunması için TBMM’ye
sevk edilmiştir” açıklaması devam etmektedir.(12) “Ermenistan
kaçıyor” algısı ülkemizi Ermenistan ve arkasındaki devletlerin hedeflediği yola sürüklemektedir.

Atamızı 81. Ölüm Yıldönümünde
Minnetle Andık
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Evimiz SENSİN!

T
ÖZEL GÜNLER

ürkiye
Cumhuriyetinin
Kurucusu, Büyük Kurtarıcı, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 81.
yıldönümünde yurt içinde ve yurt
dışında düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
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Atamızın “terk-i hayat” eylediği
saat 09.05’de tüm Türkiye’de ve
yurt dışı temsilciliklerde saygı
duruşu yapıldı, anıt ve büstlerine
çelenkler konuldu, istiklal marşımız söylendi, bayraklar yarıya
indirildi.
İstanbul
Barosu
Başkanlığı
Taksim Cumhuriyet Anıtında
yapılan resmi törene katıldı.
Protokole göre çeşitli kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum
örgütleri, siyasi partiler anıta
çelenk bıraktılar. Daha sonra iki
dakikalık saygı duruşu yapıldı
ve İstiklal Marşımız söylendi.
İstanbul Barosu Başkanlığının
çelengini ise Baromuz Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu bıraktı.
Taksim’de düzenlenen törene, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve
Türkiye Barolar Birliği delegeleri
ve avukatlar da katıldı.

Mucizemiz, bağımsızlığımız, hürriyetimiz SENSİN.
Geçmişimize olan bağlılığımız, geleceğe olan
umudumuz SENSİN.
Gururumuz, tüm dünyaya anlattığımız hikâyemiz
SENSİN.
81 senedir unutmadığımız…
Sonsuza kadar unutmayacağımız LİDERİMİZ SENSİN!
Çünkü gerçek liderler asla unutulmaz!
10 Kasım’ın 81. Yıldönümünde Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.

#LİDERİMİZSENSİN

1881 - 193∞
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Günümüz hukuk düzeninde evrensel olarak kabul edilen insan
haklarının kaynağını insanın doğuştan gelen temel haklara sahip
olduğu düşüncesi oluşturur. Devredilemez ve vazgeçilemez olan
bu temel haklar, tüm insanlar için
eşit olarak sağlanmalı, insanların
özgür ve onurlu yaşama hakkı
korunmalıdır. Kişilerin yaşam
hakkının güvenceye alınması,
korunup geliştirilmesi yaşlılar ve
çocuklar gibi dezavantajlı olarak
nitelendirilen gruplar için önemli
olmakla beraber, özellikle engelli
kişiler için önem arz etmektedir.
Hal böyle iken, günümüzde hâkim olan uygulama ve anlayış,
zamanla yüzeysel ve sembolik
olarak attığı adımları dahi atmaz
olmuş, kazanılmış haklar birer
birer geri alınmış, artan sorunlar
karşısında sorumluların sorumsuzluğu kronikleşmiştir. Hatta
öyle ki, engelli vatandaşlarımızın
temel insan hakları alenen çiğnenebilir duruma getirilmiştir.
Bugün engellilerin eğitim hakları
neredeyse yok sayılmakta ve büyük ölçüde karşılanamamakta,
engelli bireyler gönderildikleri
eğitim kurumlarında kendi kaderine terk edilmektedir. Özellikle
özel eğitim sınıflarında eğitim
adına utanılacak tablolar söz konusudur. Bu kurumlarda eğitimci
sıfatıyla bulunan kişiler engellileri
eğitecek bilgi, beceri ve donanıma
sahip değildir. Kurumlarda uygun
araç gereç bulunmamakta, mekân
sorunları dikkate alınmamakta ve
çözülememektedir. Rehabilitas-

İstihdam politikaları engellilerin
iş sahibi olmasını sağlamaktan
uzaktır. Gerçekten de kamu sektöründe ve özel sektörde engelli
kontenjanları doldurulamamıştır. Özel sektörde engelliler kâğıt üzerinde istihdam edilmekte,
diğerleri ise mesleki yetenekleriyle alakasız konumlarda çalıştırılmaktadır. İstihdam şartlarını
karşılamayan işverenlere kesilen
cezalar engellilerin istihdamı için
etkin şekilde kullanılamamaktadır. İşkur tarafından yapılan faaliyetler sorunun çözümüne yeterli
katkı sağlayamamaktadır.
Erişilebilirliğe dair standartların
karşılanması bir yana, kamu başta olmak üzere sonradan yapılan
kamuya açık çevre düzenlemeleri,
yeni inşa edilen yapılarda dahi bu
kurallara uyulmamakta, denetim
görevi lafta kalmaktadır. Erişilebilirliğin denetimleri sonucu kesilen para cezaları erişilebilirliğin
sağlanması faaliyetlerini etkin
olarak desteklememektedir. Bu
alanlarda atılan her adım, yapılan her faaliyet bir yerde ölü bir
maliyete dönüşmekten kurtulamamakta, karmaşa bir türlü giderilememektedir. Nihayetinde tüm
bu alanlarda tam bir keşmekeşlik
hâkimdir.
Dezavantajlı grupların, anayasadan, yasalardan ve uluslararası
sözleşmelerden doğan haklarının
karşılanması en başta devletin
temel fonksiyonu hatta varlık se-

bebidir. Bu husus sosyal hukuk
devleti olmanın, vatandaşlarının
eşitliğini gözetme yükümlülüğünün ve nihayetinde insan hakkına
saygının da bir gereğidir.
Sorun sosyoekonomik, politik ve
kültürel alanda sağlanacak iyileşmeyle doğru orantılı olarak çözümlenebilir. Çözümün itici gücü
Devlet erkinin iradesi, nitelikli
örgütlenme ve farkındalığın sağlanmasıdır.
Nihayet asıl sorun, ihtiyaçları tespit edip çözümleri üreten siyasal
bir anlayış ile işlenen suçların
yaptırımını sağlayan yasal normların var olmaması, ihmal ve ihlalleri denetleyen bir sistemin bulunmamasıdır. Ne acıdır ki; yakın
gelecekte de sorunların çözümünü sağlayacak bir irade ufukta görünmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İstanbul Barosu Engelli
Hakları Merkezi

Kadına Yönelik
Şiddet En Ağır
İnsan Hakları
İhlalidir
Kadına yönelik kamusal alanda
veya aile içi özel yaşamda meydana gelen şiddetin her türü, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel
ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun
zedelenmesine, özgüvenini yitirmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açıyor.
Kadına yönelik şiddet, kadınlarla erkekler arasında eşit olmayan
güç ilişkisinden kaynaklanan toplumsal bir sorun ve bir halk sağlığı problemidir. Şiddet eşitsizlikten doğuyor ve şiddetin varlığı da
eşitsizliğin devamına yol açıyor.

WEB SAYFAMIZDAN

Bir günlüğüne hatırlanan her 3
Aralık’ın amacı engellilerin insan
haklarının ihlalinin tespiti ve bu
utancın yüze vurulmasıdır.

yon ve özel eğitim kurumları adeta gecekondu tarzıyla ve devletten
para almak amacıyla faaliyet göstermekte olup, ihtiyacı karşılamaktan daha çok, yeni sorunlara
sebep teşkil etmektedir. Yıllardır
dile getirdiğimiz bu sorunlar göz
ardı edilmekte ve son olarak Aksaray ilinde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda ortaya
çıktığı gibi, yurdun her yanında
utanç dolu hadiseler meydana
gelmektedir.
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3 Aralık Dünya
Engelliler Günü
Basın Açıklaması

Aile içi şiddete maruz kalmasa
bile, şiddete tanık olan çocukların, şiddet uygulamaya eğilimli
olduğu, okulda, sokakta ve yetişkin olduğunda kendi ailesinde
şiddet uyguladığı görülmekte,
şiddet sarmalı bir kısır döngü halinde devam etmektedir.

WEB SAYFAMIZDAN

Kadınların özellikle karar alma
süreçlerinde yeterince yer alamaması, ekonomik bağımsızlıklarının olmaması, kadınları şiddete
karşı zayıf ve korumasız konuma
düşürüyor ve çoğu kez şiddete
katlanmaya yol açıyor.
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Ülkemizde aile içinde veya sokakta, otobüste, okulda, yuvada şiddet olayları her geçen gün daha
da artırıyor. Önlem alınamıyor.
Mağdur korunamıyor. Bir insan
hakları ihlali olan kadına yönelik
şiddet önlenemiyor.
Kararlı bir devlet politikası uygulanmadıkça, şiddetle mücadele
için yasa çıkarmak, uluslararası
sözleşmeleri onaylamak yeterli
olmuyor.

KADINLAR OLARAK;
Kadına yönelik şiddet en ağır insan hakkı ihlalidir. Kadın Cinayetlerini Önleyin, haksız tahrik
ve iyi hal indirimi gibi maddeleri
asla uygulamayın ve bu cinayetleri af kapsamına almayın, diyor ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanana, cinayetler sona erene ve
şiddet bitene kadar mücadeleye
devam edeceğiz DİYORUZ.
İstanbul Barosu
Kadın Hakları Merkezi

Kadınlara
Yönelik Şiddeti
Durduramayan
Kolluk, Kadınları
Durdurmayı Yeğliyor
2019 yılında 11 kadının katledildiği Şili’de kadın cinayetleri protesto edilirken kullanılan şarkı/

dans yönteminin gördüğü ilgi ve
etkinliği nedeniyle, tüm dünyada
ülkelerinin kadınları tarafından
tekrarlanan eylemin Kadıköy’deki örneği, başka hiçbir ülkede
olmayan bir polis müdahalesiyle karşılaştı. Kadın cinayetlerini
durdurun, kadınları değil, diye
haykırıyoruz.
Her gün bir yeni “kadın cinayeti”
işlenen Türkiye’de, kadınların sergilediği duyarlılığa, kamu gücü
kullanan tüm yetkililerin “özel bir
koruma” sağlaması gerekirken,
etkinliği engellemek ve giderek 6
kadını gözaltına alarak “ters kelepçe” ile karakola götürmek ve
adliyeye sevk için gece boyu alıkoymak, akıl almaz bir “güvenlik!” anlayışıdır.
2019 yılında işlenen 440 kadın
cinayeti karşısında sergilenen
demokratik protesto yöntemleri, toplumun duyarlılığını arttırmaktan ve bu duyarlılığı bütün
dünyaya sari kılarak dayanışma
sergilemekten ötede algılanamaz.
Bu özelliği nedeniyle son derece
de saygıdeğer bulunması gereken
bu türden eylemsellikler, demokrasilerin övünç kaynağıdır.
Dün kadınlar tarafından Kadıköy’de yapılan “özgün protesto”
da bu türden bir algıyla kavranmalıdır. Bunun yerine, kadınlara
şiddeti durduramayan kamunun,
kadınları durdurmayı yeğlemesi,
sadece demokrasi açısından değil,
hukuk açısından da kabul edilemez.
Bu eylemle ilgili olarak İstanbul
Valiliği tarafından yapılan açıklama ise, sorumluluğu kolluktan
alıp Savcılığa yüklemesi gibi bir
garabeti taşıması bakımından da
ilginçtir.
İstanbul Barosu olarak, olayların
başlangıcından itibaren gözaltındaki kadınlara destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Adliye aşamasını da özenle takip edeceğiz.

Kadınları Değil,
Kadın Cinayetlerini
Durdurun
76 Baro Başkanının da imzaladığı
76 Baro Kadın Hakları Merkezleri
Ortak Basın Açıklaması
Ülkemizde kadın cinayetlerinin
hızla arttığı bir dönemde, son
olarak birkaç gün önce tanımadığı bir cezaevi firarisi tarafından
öldürülen Ceren ÖZDEMİR’ in
katledilmesinin üzüntüsünü ve
dehşetini yaşadığımız bir süreçte, kadına karşı şiddeti protesto
etmek amacıyla, kadınlar tarafından İstanbul’ da yapılan barışçıl
bir gösteriye güvenlik güçlerince
yapılan müdahaleyi kınıyoruz.
Kadın cinayetlerine karşı yapılan
haklı ve barışçıl bir toplantıya yönelik şiddet içeren bu müdahale
ve gözaltılar, toplantı ve gösteri
yürüyüşü hakkının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesidir.
Kadın cinayetlerine karşı yaşam
hakkını savunmak, şiddeti protesto etmek, sorumluları göreve
çağırmak demokratik bir hakkın
kullanılmasıdır.
Kadına karşı şiddetin tüm dünyada simgesi haline gelen bir dans
gösterisinin polis tarafından şiddet kullanılarak dağıtılması, göstericilerin ters kelepçe takılarak
gözaltına alınmaları kabul edilemez.
Kadına karşı şiddeti önlemek
devletimizin yükümlülüğüdür.
Bu doğrultuda aslında birlikte ça-

Barolar olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesi için haklı taleplerimizi dile getirmek, mücadelemizi yılmadan sürdüreceğimizi
kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.

Ruhsat
Kabullerinde
Alınan Raporla
İlgili Açıklama
Bilindiği üzere; Avukatlık Kanununun 5.h maddesine atfen Yönetmeliğin 4.g maddesi gereğince, avukatlığa kabul bağlamında
zorunlu bulunan belgeler arasında, tabipliklerce verilen “rapor“
koşulu bulunmaktadır.
Kanun ve yönetmelik, bu raporların, “avukatlığı sürekli olarak
gereği gibi yapılmasına engel, vücut veya akılca malul olmadığına”
ibaresinin yer almasını emretmektedir.
Aile hekimliklerinin kurulması
ve bu hekimliklerce verilen raporların da geçerli kabul edilmesi yönündeki düzenlemeyi
takiben, meslektaşlarımızın bu
hekimliklerden aldıkları raporları
Baromuza sundukları, stajın tamamlanmasını takiben de Adalet
Bakanlığına bu raporların gönderildiği, herhangi bir sorun yaşanmaksızın işlemlerin tekemmül
ettirildiği bilinmektedir.
Son kez, geçtiğimiz hafta itibariyle Bakanlıktan toplam 122
meslektaşımızın “rapor eksikliği”
bulunduğu bildirilerek, yukarı-

da belirtilen ibareyi taşıyan yeni
raporların kendilerine iletilmesi
istenmiştir. Zaten uzun süren ve
özellikle de “statü belirsizliği” döneminde olan meslektaşlarımızın
bu dönemini daha da uzatan bu
uygulama, yıllardır devam eden
rutin uygulamayı değiştiren ve
ani olarak verilen bir yeni uygulama mahiyetinde gelişmiştir.
Baro Başkanımız tarafından Adalet Bakan Yardımcısı Sn. Zekeriya Birkan ile yapılan görüşmeler
sonucunda; bazı raporlarda kanunun aradığı ibarenin bulunmaması bir yana, ilgisiz pek çok
ifadenin yer almakta olduğunun
tespit edildiği, yenilenmesi talep
edilen raporların bu mahiyette
olduğu bildirilmiştir. Bakanlığın,
Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek, kanunun aradığı ibarenin
Aile Hekimliklerince yazılmasını
isteyecekleri de öğrenilmiştir.
Tarafımızca; rapor vermeye yetkili birçok Aile Hekiminin “uzmanı
olmadıklarını” gerekçe göstererek
bu ibareyi yazmadıklarını, hastanelere sevkin ciddi miktarlarda
ödeme gerektirdiğini, bu nedenlerle de, önceki uygulamalar da
örnek gösterilerek geçmişe yönelik bir inceleme yerine, verilecek
en yakın tarihten başlayarak bu
ibarelerin mutlak olarak aranması talep edilmiştir. Kaldı ki,
kanundaki ibarenin engelli avukatlar için de sorun olabileceği,
tabipliklerce “avukatlığın sürekli
yapılmasına engel” hâlin tespitinde zorluk yaşanacağı da vurgulanmıştır.
Özet olarak; Adalet Bakanlığı
tarafından ani olarak alınan bir
kararın sonucunda ortaya çıkan
bir sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. Baromuz tarafından
staj müracaatı sırasında alınan bir
belgenin bir yıldan fazla bir süre
geçtikten sonra, yıllardır sürdürülen uygulamaların dışına çıkılarak “eksik” kabul edilmesi ve ye-

WEB SAYFAMIZDAN

İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

lışma ve dayanışma yapması gereken kadına, kolluk güçlerinin ve
bu talimatı verenlerin uygulamış
olduğu bu davranışları ve şiddeti
kınıyor, gözaltına alınanların hemen salıverilmesini talep ediyoruz.

75

KASIM ARALIK 2019 / 155

Ama daha önemlisi, bu mücadelede kadınlara destek olmakla kalmayıp, “kendi mücadelemiz” olarak niteleyerek paydaş olacağız.
Kamuoyuna saygı ile sunarız.

nilenmesinin istenmesi, haklı bir
tepkiye neden olmaktadır. Uygulamanın sadece Baromuza kaydolacak meslektaşlarımız için değil,
bütün Türkiye’de yapılmakta olması karşısında, Bakanlığa yönelik taleplerin yoğun olduğunu ve
tepkilerin Bakanlık nezdinde de
dile getirilmekte olduğunu tespit
etmekteyiz.
Müzakereler ve tartışmalar devam etmektedir. Sonuçlanması
ve bir karar noktasına gelinmesi
halinde yeniden açıklama yapılacaktır.
Bu açıklama, sürmekte olan tartışmaların bu aşamasında, belirsizliğin – bir ölçüde de olsa – giderilmesi bağlamında yapılmıştır.

Arabuluculuk Daire
Başkanlığının
İstanbul Barosuna
Yanıtı
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İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞINA,
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Meslektaşlarımıza saygı ile sunarız.

İlgi: 15.10.2019 tarih ve 1812 sayılı yazınız.
İlgi yazıyla, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller başlıklı 74.
maddesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurunun
özel yetki gerektirdiği, bu şartın
tahkim ve ihtiyari arabuluculuk
için aranması gerektiği ancak
dava şartı kapsamında olan bir
uyuşmazlıkta bu şartın aranması
durumunda anılan şartı taşımayan bir vekâletname ile icra takibi
başlatan avukatın aynı vekâletname ile söz konusu takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin dava
açmadan önce dava şartı kapsa-

mında arabuluculuğa başvurması için müvekkilinden yeniden
vekâletname istemesi sonucunu
doğurduğunu ve bu durumun yakınmalara sebebiyet verdiğinden
bahisle dava şartı arabuluculuk
kapsamındaki uyuşmazlıklarda
arabuluculuğa başvuru ve görüşmelere katılmada anılan şartın
aramaması hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
Hukuk Muhakemeleri Kanunun
74. maddesinde, “Açıkça yetki
verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul,
iade veya reddedemez, başkasını
tevkil edemez, haczi kaldıramaz,
müvekkilinin iflasını isteyemez,
tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye
şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz
ve bunlara muvafakat veremez,
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya
kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını
kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin
fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine
tazminat davası açamaz, hangileri
hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı
haklarla ilgili davaları açamaz ve
takip edemez.”
Aynı Kanunun 76. maddesinde,
“Avukat, açtığı veya takip ettiği
dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen
vekâletname aslını veya avukat
tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip
dosyasına konulmak üzere ibraz
etmek zorundadır.” “Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından
usulüne uygun olarak düzenlenip
verilmiş olan temsil belgeleri de
geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur.”

Yine Aynı Kanunun 77. maddesi
birinci fıkrasında, “Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini
vermeyen avukat, dava açamaz ve
yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde
zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde
vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına
veya usul işlemlerini yapmasına
izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf
yapılan işlemleri kabul ettiğini
dilekçeyle mahkemeye bildirmez
ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.”
Hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, dava şartı arabuluculuk kapsamında arabuluculuk
bürosuna başvuruda bulanan
avukatın, Hukuk Muhakemeleri
Kanunun 77’nci maddesi birinci
fıkrasında belirtilen gecikmesinde zarar doğabilecek hâller saklı
kalmak kaydıyla, Kanunun 74
üncü maddesi kapsamında açık
bir şekilde alternatif çözüm yollarına başvurma yetkisini içerir
vekâletnamesini yine aynı Kanunun 76’ncı maddesi uyarınca arabuluculuk bürosuna ibraz etmek
zorunda olduğu düşünülmektedir.
Diğer taraftan, dava şartı kapsamında arabuluculuk görüşmelerine müvekkili temsilen katılan
ancak vekâletnamesinde Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 74.
maddesindeki özel yetki bulunmayan avukatın görüşmeler
sonunda anlaşmaya varılması
durumunda müvekkili adına imzalayacağı anlaşma metni açısından yetkisiz temsil iddialarına yol
açılmaması adına da vekâletnamede alternatif çözüm yollarına
başvurma yetkisinin bulunması
gerektiği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, arabuluculuk başvurularının UYAP sistemi üzerinden ya-

Arabuluculuk
Sınavında Kota
Uygulamasının
İptali İçin Dava
Açıldı
24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavını kazananların
hakları baki kalmak kaydıyla; sınavda 91 ve üzeri puan alanların
başarılı sayılmalarına ilişkin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire
Başkanlığının 09.12.2019 tarihli
işlemi, bu işleme dayanak olan
5000 arabulucu alımına dair sınav
ilanı ve ilanda yer alan: “Sınavda
yüz tam puan üzerinden en az 70
(yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar
aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı
sayılan en düşük puanlı adayla
aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacaktır.” duyurusundaki “…
alması koşuluyla, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere bu
ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç
sayısı kadar aday,…” ibaresinin,
bunlara dayanak 02.06.2018 gün
ve 30439 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Yönetmeliği”nin “Sınavın yeri ve
günü” başlıklı 39/1. maddesinde
yer alan: “Sınav Bakanlık tarafından belirlenen arabulucu ihtiyaç
sayısına göre yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Daire Baş-

CMK
Görevlendirmelerinde
Karşı Vekâlet Ücretine
Hükmedilmelidir
2020 yılı için yayınlanacak olan
CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak
Ödemelere İlişkin Ücret Tarife-

sinde düzenleme yapılması hakkında Adalet Bakanlığı’na yazı
yazıldı.
ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA
KONU: CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Ücret
Tarifesi hk.
5320 sayılı, Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun
13. maddesi uyarınca, CMK gereğince Baro tarafından atanan
müdafi/vekillere ödenecek ücretin avukatlık ücret tarifesinden
ayrık olarak hazırlanacağı hüküm
altına alınmıştır. Her ne kadar
avukatlık asgari ücret tarifesinden düşük miktarda bu tarifenin
hazırlanacağına ilişkin bir hüküm
bulunmasa da, bu zamana kadar
hazırlanan tarifelerde aynı hizmet
verilmesine rağmen avukatlık asgari ücret tarifesinden çok düşük
ücretler belirlenmiştir.

WEB SAYFAMIZDAN

Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Umut İlhan DURMUŞOĞLU
Hâkim
Bakan a.

kanlığınca belirlenir.” hükmünün,
“Sınavda başarı koşulu” başlıklı
45. maddesi olan: “Sınavda yüz
tam puan üzerinden en az yetmiş
puan alması koşuluyla en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday,
sınavda başarılı sayılır. Başarılı
sayılan en düşük puanlı adayla
aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.” hükmünde yer alan:
“…en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sınav ilanında
belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı
kadar…” düzenlemesinin iptali
ile yürütmesinin durdurulması
istemli ile Danıştay’a dava açıldı.

Öte yandan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 324/1.
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pılmasına ilişkin ilgi yazıda belirtilen taleple ilgili Daire Başkanlığımızca çalışma yürütülmektedir.
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maddesi uyarınca tarifesine göre
ödenmesi gereken avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olması,
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun
164/son gereği dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı
tarafa yüklenilecek vekalet ücreti avukata aittir düzenlemeleri
karşısında, bu hükümlerin CMK
kapsamında Baro tarafından görevlendirilen
müdafi/vekillere
uygulanmasını engelleyen bir
mevzuat bulunmamaktadır.
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Ancak kimi mahkemelerce bu
husus hakkında bir hüküm verilmemekte, yahut CMK Ücret Tarifesi uygulanabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemelerce bir hukuki
belirsizlik yaşanmaktadır. Yukarıda aktarılan tespitler gözetilerek,
2020 yılı için yayınlanacak olan
CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiliere Yapılacak
Ödemelere İlişkin Tarife’de bu
hususların gözetilerek düzenleme
yapılması talep olunur.
Saygılarımla.
Av. Mehmet DURAKOĞLU
İstanbul Barosu Başkanı

Çocukların Cinsel
İstismarının Yasalarla
Meşrulaştırılmasına
İzin Vermeyeceğiz!
2016 yılından beri çeşitli gerekçelerle kamuoyunu etkilemeye çalışarak gündeme getirilen mağdur
çocukların cinsel istismar failleri
ile evlendirilmesi halinde “cinsel
istismar failine af “ olarak adlandırdığımız yasa tartışmalarını bir
kez daha kaygı ve üzüntü ile izliyoruz. Fail ile çocuk arasındaki
farkın 10 mu yoksa 15 mi olması
halinde af getirilmelidir gibi tamamen çocuk zararına, çocuğun
istismarını meşrulaştıran, teşvik
eden, özendiren yasa tasarısı tartışmaları çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez.

Yargıtay’ın son kararlarında kabul
gören; mağdurun yaşının bilinmediğine dair hata savunmasına
dayanak olarak belirlenen; geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam ettiği,
mağdurun şikâyetçi olmaması,
ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçeler beraat kararlarının ve erken
yaşta evliliklerin yasallığının alt
yapısını hazırlamaktadır. Yargı
organlarınca suç oluşturan bir fiil
tartışılırken; kamu yararı, mağdurun rızası, sanığın iyi hali gibi
beraat gerekçeleri, günü kurtaracak sonuçlar sağlamakla beraber,
cinsel istismar faillerine yol gösterici niteliktedir. Medeni Kanun
uyarınca 16 yaşındaki çocukların
hâkim kararı ile evlenmesi dahi
çocuğun üstün yararına aykırı bir
düzenleme olarak kabul edilmesi
gerekirken, TCK’nın cinsel istismarda 15 yaşın altında rızanın
tartışılamayacağına dair emredici
düzenlemelerinin ihlali pahasına
hukuksal gerekçe oluşturmak hiçbir şekilde çocuk yararına olarak
değerlendirilemez.

izleyenlere ceza uygulaması getirilmelidir. Sağlık meslek mensupları ve kamu görevlilerinin çocuk
cinsel istismarını bildirim konusunda takdir yetkisi olmamalı,
buna yol açacak düzenlemelerden
kaçınılmalıdır.

Bu olumsuz kararların üstüne bir
kez daha çocuklara “cinsel istismarcılar“ ile evlenmeleri halinde
“çocuk olma” haklarından feragat
etme zorunluluğu daha yüksek
sesle tartışılmaya başlanmıştır.
Eğitiminden yoksun, fiziksel ve
psikolojik gelişiminin üzerinde
sorumluluklar yüklenmek zorunda kalan, oyun oynama şansı
olmayan, “çocuk anne“ olmak
zorunda bırakılan ve hepsinden
önemlisi kadına dönük şiddetin
temel nedenlerinden biri olan
“erken evlilik“ adı altında ömür
boyu istismara maruz bırakılan
çocuklar; maddi manevi varlıkları yok edilmiş bireyler haline geleceklerdir.

•Adana Barosu Başkanlığı
•Adıyaman Barosu Başkanlığı
•Ağrı Barosu Başkanlığı
•Aksaray Barosu Başkanlığı
•Amasya Barosu Başkanlığı
•Ankara Barosu Başkanlığı
•Antalya Barosu Başkanlığı
•Ardahan Barosu Başkanlığı
•Artvin Barosu Başkanlığı
•Aydın Barosu Başkanlığı
•Balıkesir Barosu Başkanlığı
•Batman Barosu Başkanlığı
•Bartın Barosu Başkanlığı
•Bilecik Barosu Başkanlığı
•Bitlis Barosu Başkanlığı
•Bingöl Barosu Başkanlığı
•Bolu Barosu Başkanlığı
•Burdur Barosu Başkanlığı
•Bursa Barosu Başkanlığı
•Çanakkale Barosu Başkanlığı
•Denizli Barosu Başkanlığı
•Diyarbakır Barosu Başkanlığı
•Düzce Barosu Başkanlığı
•Edirne Barosu Başkanlığı
•Erzincan Barosu Başkanlığı

Evlenme yaşının 18 olduğu yasalarla koşulsuz olarak belirlenmelidir. Çocukların törenle evlenmesine göz yuman gerçekleştiren

Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen nedenlerle çocuklarla her
türlü cinsel davranış suçtur. Bunun dışında cebir tehdit hile iradeyi sakatlayan nedenler olmaksızın, çocukların akranlar arası
ilişki olarak adlandırabileceğimiz
cinsel davranışlar konusu yasada
ayrıca düzenlenmelidir. Bilinmelidir ki “cinsel istismarcıya“ af
niteliğindeki hiçbir yasal düzenleme hukuken ve vicdanen kabul
görmeyecektir.
O nedenle diyoruz ki; çocuklar
cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden
olan faillere getirilecek af çocuğun
üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına
izin vermeyeceğiz. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur...

Engelli Hakları
Merkezimiz Suç
Duyurusunda
Bulundu
İstanbul Barosu Engelli Hakları
Merkezi, otizmli çocuklara yönelik nefret ve ayrımcılık içerikli
fiiller için suç duyurusunda bulundu.
Engelli Hakları Merkezinin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
6 Kasım 2019 tarihinde sosyal
medyada ‘Otizmli Öğrencileri
Yuhaladılar ’ başlığı ile ses getiren haberlerden sonra, İstanbul
Barosu Engelli Hakları Merkezi
süreci başından itibaren özenle
takip etmiştir. Gerek ulusal basında gerekse internet ortamında

yapılan röportajlar ve haberler
merkezimizce detaylı bir şekilde
izlenmiştir. Yaşanan utanç verici olayın içerisinde barındırdığı
hukuksuzluk ve suç unsurlarının
yanı sıra devamında öğrenilen
olayların ve yapılan röportajlardaki söylemlerin de suç unsurları barındırdığı merkezimizce
tespit edilmiştir. Baroların kamu
üzerindeki sorumluluğu ile Merkezimizi de bizzat yakından ilgilendiren otizmli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu nefret ve
ayrımcılık içerikli fiiller hakkında
27.11.2019 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Tapu Dairesi
Başkanlığının
Elektronik Haciz
İşlemlerine ilişkin
Açıklaması
Türkiye Barolar Birliğinin yayınladığı 13 Kasım 2019 tarih ve
2019/66 sayılı duyurunun ekinde
yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının elektronik haciz işlemlerine ilişkin 01 Kasım 2019 tarih ve
E.4165443 sayılı açıklaması şöyle:
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 488’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,
yargı mercileri ile yetkili kurum
ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili
sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda
tescil, terkin veya tadil edilerek
gerçekleştirilebilmekte olup, Genel Müdürlüğümüz bu fıkra kapsamındaki tapu işlemlerini belirlemeye yetkili kılınmıştır.
Genel Müdürlüğümüz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan
06.07.2018 tarihli protokol ile
başlayan çalışmalar, 10.05.2019
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•Uşak Barosu Başkanlığı
•Van Barosu Başkanlığı
•Yalova Barosu Başkanlığı
•Yozgat Barosu Başkanlığı
•Zonguldak Barosu Başkanlı
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•Eskişehir Barosu Başkanlığı
•Gaziantep Barosu Başkanlığı
•Giresun Barosu Başkanlığı
•Hakkâri Barosu Başkanlığı
•Hatay Barosu Başkanlığı
•Iğdır Barosu Başkanlığı
•Isparta Barosu Başkanlığı
•İstanbul Barosu Başkanlığı
•İzmir Barosu Başkanlığı
•Kars Barosu Başkanlığı
•Kastamonu Barosu Başkanlığı
•Kırıkkale Barosu Başkanlığı
•Kırklareli Barosu Başkanlığı
•Kilis Barosu Başkanlığı
•Kocaeli Barosu Başkanlığı
•Konya Barosu Başkanlığı
•Kütahya Barosu Başkanlığı
•Malatya Barosu Başkanlığı
•Manisa Barosu Başkanlığı
•Mardin Barosu Başkanlığı
•Mersin Barosu Başkanlığı
•Muğla Barosu Başkanlığı
•Muş Barosu Başkanlığı
•Niğde Barosu Başkanlığı
•Ordu Barosu Başkanlığı
•Osmaniye Barosu Başkanlığı
•Siirt Barosu Başkanlığı
•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
•Şırnak Barosu Başkanlığı
•Tekirdağ Barosu Başkanlığı
•Tokat Barosu Başkanlığı
•Trabzon Barosu Başkanlığı
•Tunceli Barosu Başkanlığı

tarihinde sonuçlandırılarak, haciz tesisi ve terkini işlemlerinin
web-servisi aracılığıyla UYAP ve
TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda icra müdürlüklerince yapılması uygulamasına
yurt genelinde geçilmiştir.

WEB SAYFAMIZDAN

Uygulama gereğince hangi taşınmazlara haciz tesisi yapılacağı
ekran üzerinden ilgili icra müdürlüğü tarafından seçilerek, sistem üzerinden haciz müzekkeresi
oluşturulmakta, mevzuat gereği
yapılması gereken kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılmak sureti ile haciz tesis/
terkin edilmektedir. Üretilmesi
gereken tüm belgeler sistem tara-
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fından üretilerek icra müdürlüklerince görüntülenmesi sağlanmaktadır. Güvenli elektronik ortamda
yapılan işlemlerde fizikî belge üretilmemekte ve posta yolu ile belge
alışverişi yapılmamaktadır.
Buna karşın, bazı avukatların icra
müdürlüklerinde kâğıt ortamında
düzenlenen müzekkereleri posta yolu ile tapu müdürlüklerine
ulaştırılması yönünde işlem yaptırdıkları, bu durumun gereksiz
yazışma yapılmasına, zaman ve
kaynak israfına yol açtığı anlaşılmaktadır. Birliğiniz bünyesinde
hizmet veren barolara kayıtlı avukatların icra müdürlükleri kanalı
ile başlatılan haciz işlemlerinin,

icra müdürlüklerince E-Haciz
uygulaması üzerinden tamamen
elektronik ortamda gerçekleştirildiği konusunda bilgilendirilerek,
haciz müzekkerelerinin E-Haciz
sistemi kullanılarak gönderilmesi
için yönlendirilmeleri hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Ömer Sinan BAYÇELEBİ
Genel Müdür V.

Sosyal devlet ilkesine vurgu yapan Anayasa’nın “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması”
başlıklı 56/3-4. maddesine göre:
“Devlet, herkesin hayatını, beden
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini
kamu ve özel kesimlerdeki sağlık
ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine
getirir.”

Bu düzenlemeler dikkate alındığında bireylerin sağlığına kavuşmak için en temel haklarından olan tedaviye ve ilaca erişim
haklarının Anayasal güvence altına alındığı ancak bu Anayasal
güvenceye rağmen uygulamada
özellikle kanser hastalarının tedavisi için gerekli olan ilaçların ya
da bedellerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği Ödeme Listesi’nde
yer almadığından bahisle ödenmediği görülmektedir.
Pek çok yargı kararına konu olan
bu durum sebebi ile kişiler mağdur olmakta, sağlık ve yaşam haklarının ihlal edilmesinin yanı sıra
yargı masraflarına da katlanmak
zorunda kalmaktadır.
Halkın sağlık hakkının korunması için ilaca erişim hakkının mevzuatta bulunmasından ziyade, bu
hakkın nizasız bir şekilde tesliminin bireylerin en temel hakkı

olan yaşam hakkı bakımından
çok önemli olduğu ortadadır. Dolayısıyla kişiler tedavilerinin sağlanması için gerekli ilaçları dava
dahi açmaksız temin edebilmelidir. Üstelik bu konuda pek çok
lehe yargı kararları da çıkmaktadır. Devlet, bu konuda kolaylık
sağlamak ile yükümlü iken yaşam
mücadelesi veren vatandaşları ile
ilaç parası için davalaşması toplumsal huzur açısından da kaygı
vericidir. Yetkilileri vatandaşların
Anayasal haklarını bir tebliğ ile
sınırlandırmamaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL BAROSU SAĞLIK
HUKUKU MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı
Korumalarına
Soruşturma
Avukat Sertuğ SÜRENOĞLU’na
Cumhurbaşkanlığı korumalarının yaptığı işkencenin soruşturma dosyasında İstanbul Valiliğinin soruşturma izni verilmemesi
kararına karşı; İstanbul Barosu
Başkanlığınca görevlendirilen ve
dosyadaki tek vekil olan Avukat
Hakları Merkezimiz Başkanı Av.
Abdullah Onur EYÜBOĞLU tarafından yapılan itiraz İstanbul
Bölge İdare Mahkemesi Birinci
İdare Dava Dairesince kabul edilmiştir.
Bu karar emsal olacak bir karardır. Daire kararında bu ve benzeri
olaylarda soruşturma iznine dahi
gerek bulunmadığı zikredilmektedir.
İtiraz yolunda bizlere teknik destek veren Doç. Dr. Ahmet YAYLA
hocamıza da katkıları için teşekkür ediyoruz.
Soruşturmanın takipçisiyiz...
İSTANBUL BAROSU AVUKAT
HAKLARI MERKEZİ

WEB SAYFAMIZDAN

Sağlık hakkı yaşama hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasa ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ile güvence altına alınmıştır. Bireylerin sağlığının korunmadığı
ve yaşamını devam ettirmesi için
gerekli tedbirlerin alınmadığı bir
ortamda yaşam ve sağlık hakkından bahsetmek mümkün değildir.

Ayrıca Anayasa’nın 60. maddesine göre “Herkes, sosyal güvenlik
hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”
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Vatandaşın İlaç ve
Tedaviye Erişme Hakkı
Engellenemez

SEM YENİ EĞİTİM DÖNEMİ AÇILIŞI

EĞİTİM

04 KASIM 2019
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi yeni dönem açılışı, 04 Kasım
2019 Pazartesi günü saat 14.00’da
Baromuz Merkez Bina Konferans
Salonunda düzenlenen törenle
gerçekleştirildi.
SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av.
Elif Görgülü, savunma mesleğinde başarılı olmanın ön koşulunun, bu mesleğe iyi hazırlanmak
olduğunun bilincinde olduklarını
söyledi. Görgülü, “Staj eğitimin
amacın yasaları körü körüne uygulayan kişiler değil onları toplumun gelişen ve değişen gereksinimlerine göre iyiye ve yararlıya
doğru yönlendiren ve yorumlayan hukukçular yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Avukatlık staj
yönetmeliğinin ilk maddesinde
de bu ilkeler belirlenmiştir” dedi.
Görgülü, SEM Yürütme Kurulunun uyguladığı, revize edilmiş
yeni eğitim programı hakkında
detaylı açıklamalarda bulundu.
Eğitim dönemi açılışının ilk deresini veren İstanbul Barosu Başka-

nı Av. Mehmet Durakoğlu, Staj
eğitiminde çok önemli ve özverili
bir hizmetin verildiğini, çünkü
İstanbul Barosu olarak başka baroların başvurduğu pek çok şeye
başvurmadıklarını belirtti ve İstanbul Barosunun farklılığını anlattı.
Hukuk eğitiminden kaynaklı stajyer sayısının giderek armasının
doğurduğu sorunların nihayet
farkına varıldığını belirten Durakoğlu, ancak geçen hafta yasalaşan birinci yargı paketinde kabul
edilen sınavın 2024’e kadar yapılmayacak olması yüzünden obez
yapının şişerek devam edeceğini
kaydetti ve “Sınav belki bir an
önce yapılabilseydi kötü gidişatı
durdurmak mümkün olabilecekti” dedi.
Sorunun çarpıcılığını anlatmak
amacıyla bazı rakamlar veren
Mehmet Durakoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: “Türkiye’de bugün avukat sayısı 130 bini aşmak
üzere. 20 bin dolayında stajyer
var. Türkiye’de 83 bin 500 hukuk

fakültesi öğrencisi var. Dört yıl
sonra bu ülkenin avukat sayısı en
az 200-210 bin dolayında tahmin
edilebilir. İstanbul Barosu üyesi
avukat sayısı geçen hafta itibariyle
45 bini geçti. İstanbul Barosu üyesi de 4 yıl sonra 65 bin dolayında
olacak. Vurgulamak istediğim bu
rakamların ihtiyacı ifade eden
rakamlar olmadığı, ciddi bir sorunun kaynağını oluşturduğudur.
Böyle bir tablo içersinde avukatlık
yapacaksınız”.
Durakoğlu, böyle bir tablodan çıkışın ancak çağın koşullarını, gelişmelerini daha iyi değerlendirerek, daha çok çalışarak, kendinizi
yenileyerek ve belli bir alanda uzmanlaşarak ve farklılık yaratarak
mümkün olabileceğini bildirdi.
Durakoğlu, genç avukatlara hitaben yaptığı konuşmada bunun
ipuçlarını verdi ve çeşitli önerilerde bulundu.
Açılış dersinin tamamlanmasından sonra derslere devam için
Staj Eğitim Merkezine geçildi.

bul ediyoruz. Böyle bir baro yok.
Diğer büyük barolar stajyer kabulünü sınırladı, kota koydu. Büyük
baro olmanın tafrasını satmak yerine, onun gereğini yerine getiren
ve bu anlamda yapılması gereken
ne denli özveriler varsa onların
hepsini yerine getirmeye çalışan
bir anlayış içerside götürmeye çalışıyoruz”.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi yeni dönem açılışı, 18 Kasım
2019 Pazartesi günü saat 14.00’da
Baromuz Merkez Bina Konferans
Salonunda düzenlenen törenle
gerçekleştirildi.
SEM Yürütme Kurulu Başkanı
Av. Elif Görgülü, hukuk uygulayıcılarının her şeyden önce çağdaş, tutarlı ve iyi bir hukuk bilgisiyle donatılmış olması gerektiğini söyledi. Görgülü: “Savunma
mesleğinde de başarılı olmanın ön
koşulunun bu mesleğe iyi hazırlanmak olduğunun bilincindeyiz.
Hukuk eğitimi ve staj eğitimi bu
hazırlığın iki temel aşamasıdır”
dedi.
Görgülü, SEM Yürütme Kurulunun uyguladığı, revize edilmiş
yeni eğitim programı hakkında
detaylı açıklamalarda bulundu.
Görgülü’nün
konuşmasından
sonra Av. Alperen Cem Şanap
Kısa bir bilgilendirme yaptı. Avrupa Barolar Federasyonunun
düzenlediği ‘Hukuk Firmalarının
Geleceği’ konulu yarışma katılmak için başvuran ve Türkiye’den
tek kabul alan meslektaşımız Polonya’da finallere katılmış ve Jüri
Özel Ödülüne layık görülmüş.
Şanap, kısa sunumunda hem ya-

Eğitim dönemi açılışının ilk deresini veren İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Staj
eğitiminde çok önemli ve özverili bir hizmetin verildiğini, eğitim boyunca stajyerlerin İstanbul
Barosunun farkını göreceklerini
söyledi. Staj Eğitim Merkezinde
ders verecek eğitmenlerimizin
büyük bir özveriyle ve gönüllülük
esasına göre çalıştıklarını belirten
Durakoğlu, burada görülecek üç
haftalık derste stajyerlerin öğrendiklerini başka hiç bir yerde
öğrenmelerinin mümkün olmadığının bildirdi. İstanbul Barosunun bu nedenle staj eğitimine
çok önem verdiğini belirten Durakoğlu şunları söyledi: “Bir yıl
içersinde yaklaşım 6 bine yakın
meslektaşımızı stajyer olarak ka-

Açılış dersinin tamamlanmasından sonra derslere devam için
Staj Eğitim Merkezine geçildi.
EĞİTİM

rışmaya ilişkin bilgi verdi hem de
bazı deneyimlerini paylaştı.

Mehmet Durakoğlu konuşmasında, genç avukatları gelecekte bekleyen zorluklar, avukatlık mesleğinde yaşanacak değişim, genç
avukatların bu değişime ayak
uydurabilmeleri için yapması gerekenler, ayrıca avukatların yargı
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devletine erişmenin
mücadelesi konularında uyarı,
öneri ve tavsiyelerde bulundu.
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İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi yeni dönem açılışı, 02 Aralık
2019 Pazartesi günü saat 14.00’de
Baromuz Merkez Bina Konferans
Salonunda düzenlenen törenle
gerçekleştirildi.
SEM Yürütme Kurulu Başkanı
Av. Elif Görgülü, Savunma mesleği ve bu mesleğe başlamadan
önce alınan staj eğitiminin önemine değindi.
Staj eğitimi mevzuatı ve staj eğitimi uygulamaları hakkında bilgi
veren Görgülü, İstanbul Barosunun bu alandaki öncülüğü ve
diğer barolardan farklılığını vurguladı.
Görgülü, revize edilen yeni eğitim
sistemi ve uygulaması hakkında
bilgi verdi.
Eğitim dönemi açılışının ilk deresini veren İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, staj
eğitimini içi boş bir zaman dilimi
gibi değerlendirmenin yanlışlığına vurgu yaptı.
Üç hafta sonra stajın bitinde de
görüleceği gibi, bu aşamada alınan bilgilerin başka bir yerden

sağlanmasının olanağı bulunmadığının altını çizen Durakoğlu,
“Burada alınacak bilgilerin avukatın hak ve yükümlülükleri bağlamında son derece yararlı bilgiler
olduğunu belirtmek istiyorum.
Size bu bilgilerin sağlanmasına
yardımcı olan eğitmenlerimiz, tamamen gönüllülük esasına göre
büyük bir özveriyle sizlerin iyi bir
meslektaş olmanız için çalışıyorlar.
Size kendi deneyimlerini, bilgi birikimlerini ve avukatlık mesleğinin
geleceğine ilişkin öngörülerini anlatıyorlar” dedi.

Meslektaşlarımızın gösterdiği özveriyi bir anlamda İstanbul Barosunun da gösterdiğine vurgu yapan Mehmet Durakoğlu, İstanbul
Barosu Bir büyük baro olmanın
sorumluluğunu duyarak, bilerek
başka barolardan farklılığını da
böylece ortaya koyduğunu, İstanbul Barosunda staj yapmak
isteyen hiçbir stajyerin talebinin,
reddedilmediğini ve staj için bir
kota bulunmadığını bildirdi.
Açılış dersinin tamamlanmasından sonra derslere devam için
Staj Eğitim Merkezine geçildi.

16 ARALIK 2019

SEM Yürütme Kurulu Başkanı
Av. Elif Görgülü, Staj eğitiminin
hedeflediği avukat tipi hakkında
bilgi verdi. Görgülü, staj eğitiminin gerekliliğine işaret ederek bu
eğitimin yasa ve yönetmeliklerde
yer alan mevzuatı üzerinde durdu. Staj Eğitim Merkezinin Türkiye’de ilk kez İstanbul Barosunda
kurulduğunu belirten görgülü,
staj eğitiminin süresi, amacı ve
eğitim programı hakkında bilgi
verdi.
Elif Görgülü, meslek içi eğitimle
ilgili şöyle konuştu: “Meslek içi
eğitimin çok önemli olduğunun
farkındayız. Eğitim programımızı da bunu düşünerek hazırladık.
Özellikle hukuk fakültesinde almış
olduğunuz derslerin tekrarı değil
de tamamen pratiğe yönelik olarak ve uygulamayı bire bir görebileceğimiz ders programımız var.
Eğitim programımız üç hafta ve 60
saat üzerine kurulu. Bu programın
büyük çoğunluğu avukatlık hukukuna ayrılmış durumda”.
Eğitim dönemi açılışının ilk der-

Her hukuk fakültesi mezununun
staj eğitimi talebine açık bulunan
İstanbul Barosunun bir büyük
baro olmanın sorumluluğunu
yerine getirerek elini taşın altına
koyduğunu belirten Durakoğlu,
stajyerlerin burada son derece nitelikli bir şekilde eğitileceklerini,
çünkü büyük bir özveriyle ve el
verme yöntemiyle, istekle görev
yapan değerli bir eğitim kadrosunun varlığına dikkat çekti.

Mehmet Durakoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: “Staj sonunda
Dünyada hızlı değişimlerin gerçekleştiği bir evrede avukatlık mesleğine adım atacaksınız. Türkiye’de
hukuk eğitimi ve avukatlık mesleğinin ve yargının yoğun sorunlar
yaşadığı bir zaman diliminde uzmanlaşarak ve farklılık yaratarak
ayakta kalabilirsiniz. Çünkü hukuk fakülteleri sayısı, öğrenci sayısı ve gün geçtikçe artan avukat
sayısı ihtiyacı ifade eden rakamlar
değil”.

Durakoğlu, “Buna inanarak söylüyorum, burada üç hafta içersinde öğreneceğiniz şeyler meslek

Açılış dersinin tamamlanmasından sonra derslere devam için
Staj Eğitim Merkezine geçildi.

EĞİTİM

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi yeni dönem açılışı, 16 Aralık
2019 Pazartesi günü saat 14.00’de
Baromuz Merkez Bina Konferans
Salonunda düzenlenen törenle
gerçekleştirildi.

yaşamınız boyunca başka hiçbir
yerde öğrenemeyeceğiniz son derece önemli şeylerdir” dedi.
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sini veren İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, staj
eğitimini içi boş bir zaman dilimi
gibi değerlendirmenin yanlışlığına vurgu yaptı.

Baro Başkanı Durakoğlu Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün’ü Ziyaret Etti

Seçilmesi dolayısıyla Başkan Akgün’ü tebrik eden Durakoğlu, Büyükçekmece Adliyesindeki arzuhalcilerle
ilgili olarak yakınmalarını dile getirerek Belediyenin yardımlarını talep etti.

HABERLER

Başkanlar önümüzdeki dönemlerde de dayanışma anlayışlarını yinelediler. Görüşmeye, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Cengiz Yaka ile Bölge Temsilcisi Av. Vural Çebi de katıldı.

Norveçli Heyet Baromuzu Ziyaret Etti
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Norveç Yabancılar Genel Müdürlüğü’nden (Norwegian Directorate of Immigration) Christoffer PederEllefsen ve Norveç Menşei Ülke Bilgi Merkezi’nden (Landinfo) Kai E. Kverme, 1 Kasım 2019 Cuma günü saat
11.00’de İstanbul Barosu’nu ziyaret ederek İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Cengiz Yaka ile görüştüler.
Toplantıda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki süreçte yargılamalar, OHAL ve KHK’lar, adalete erişim
ve adil yargılama ilkesi, Türkiye’de mültecilerin durumu ve hakları konu başlıkları ele alındı.
Görüşmede, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Koordinatörü Ece Basmacı Karalar da hazır bulundu.

Toplantıya, İstanbul Barosu Adli
Yardım Sorumlu Avukatı Av. Aylin Moralıoğlu, İstanbul Barosu
Kadın Hakları Merkezi Başkan

Yardımcısı Av. Birsen Baş Topaloğlu, Merkez Genel Sekreteri Av.
Seda Atagül Kebabcı ve Merkez
Üyeleri Av. Özge Kocatepe Sarıcı,
Av. Nural Kılıç, Av. Kezban Kıvılcımer, Av. Özlem Hatice Bakırcı,
Av. Begüm Tekin, Av. F. Tuğçe
Ünal ve Av. Hale Eroğlu da katıldılar.
Özbek heyet, Özbekistan Parlamentosu’nun “Kadınların taciz
ve şiddetten korunması”na ilişkin
yasayı yeni kabul ettiğini, yeni
yürürlüğe giren bu yasa gereği,
kadınlar için yeni rehabilitasyon
merkezleri kurulacağını, mevcut
merkezlerin kapsamlı bir biçimde güçlendirileceğini belirtti. Şu
anda Özbekistan’da şiddet mağduru kadınların rehabilite edilmesi için faaliyet gösteren 197
rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Devlet tarafından finansmanı
sağlanan ancak özerk yapıdaki bu
merkezler, rehabilistasyon merkezi olma fonksiyonlarının yanı
sıra sığınma evi olarak da şiddet
mağduru kadınlara hizmet veriyorlar.
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B

irleşmiş
Milletler
Kalkınma
Programı
(UNDP)
Kadınların
Kamu Yönetimine ve
Sosyoekonomik Hayata Katılımlarını Güçlendirme Programı
kapsamında kadın hakları uzmanı Özbek hukukçulardan oluşan
bir heyet, 12 Aralık 2019 Perşembe günü 15.00’te İstanbul Barosu’nu ziyaret etti. Nasiba Mizodilova, Dilfuza Abdulhasan, Ozode
Pazpibaeva, Gulnara İshanhanova ve Holida Hakimova’dan oluşan heyet, İstanbul Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu
ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şükran
Eroğlu tarafından karşılandı.

Kadınların adalete erişimini geliştirebilmek için hukuki olarak
güçlendirilmeleri konusundaki
en iyi uygulamalar ile ilgili bilgi
almak üzere İstanbul Barosu’nu
ziyaret eden heyete, baronun,
kadın haklarının korunması, kadının güçlendirilmesi, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi
ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ile mücadele konularındaki çalışmaları ve İstanbul Barosu adli yardım faaliyetleri konusunda bilgi aktarıldı. Türkiye’nin
taraf olduğu Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi
(CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi ile ulusal mevzuat temelinde
Türkiye’de kadın hakları, kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddetin
önlenmesi ve toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması konularındaki gelişmeler ve uygulamalar
ele alındı.

HABERLER

Özbek Hukukçular Baromuzu Ziyaret Etti

HABERLER

Pakistan Lahore Vergi Avukatları Barosu
İstanbul Barosu’nu Ziyaret Etti
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P

akistan Lahore Vergi Avukatları Barosu Başkan Yardımcısı Ashiq Ali Rana ve
Geçmiş Dönem Genel Sekreteri
Abdul Waheed ve Pakistanlı avukat Shafiq Saeed, 25 Kasım 2019
Pazartesi günü saat 14.00’te İstanbul Barosu’nu ziyaret ederek
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu ve
İstanbul Barosu İdare ve Vergi
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Memet Kaya ile görüştüler. Görüşmede, İstanbul Barosu İdare
ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Dilek Yumrutaş, Genel Sekreteri Av. Zehra
Yılmaz Işıloğlu ve Prof. Dr. Nihal
Saban da hazır bulundular.
Yönetim Kurulu Üyesi Naipoğlu,
heyete, İstanbul Barosu’nun yapısı, merkez ve komisyonları, Türkiye’de avukatlığa kabul koşulları,
baroların seçim usul ve esasları
konularında genel bilgiler aktardı, heyetin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ali Rana ve Abdul Waheed, 6000
üyesi ile Pakistan’daki en büyük
şehir barosu olan Lahore Vergi

için iyi bir örnek teşkil ettiğini,
vergi tabanının genişletilmesi,
vergi oranlarının düzenlenmesi,
vergi dostu mali politikalar geliştirilmesi ve vergilerin etkin bir
biçimde toplanması yoluyla devletin gelir arttırımının sağlanması
hususlarında İstanbul Barosu’nun
kendileri ile bilgi paylaşımı içinde
olmasının yalnızca Pakistan’daki
vergi avukatları için değil, aynı
zamanda vergilerin sağlık, eğitim,
vb. gibi yaşamsal çıktılarının faydalanıcısı olan Pakistan halkı için
de önemli olduğunun altını çizdi.
Avukatları Barosu’nun İstanbul
Barosu ile vergi hukuku konusunda ortak atölye çalışmaları ve
konferanslar düzenlemek ve bir
işbirliği mutabakatı imzalayarak
iki kardeş ülke olan Pakistan ve
Türkiye’deki avukatların birbirleri ile bilgi paylaşımını sağlamak
arzusunda olduklarını vurguladılar. Pakistanlı heyet, Türkiye’deki vergi sisteminin kendileri

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu ve
İstanbul Barosu İdare ve Vergi
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Memet Kaya, Lahore Vergi Avukatları Barosu ile bilgi ve deneyim paylaşımını mümkün kılacak
böylesi bir işbirliğinin İstanbul
Barosu açısından da olumlu olacağını ifade ettiler.

Avrupa Genç Hukukçular Derneği
İstanbul Barosu’nu Ziyaret Etti
Aslan ile görüştüler. Görüşmede
İstanbul Barosu Dış İlişkiler Koordinatörü Ece Basmacı Karalar
da hazır bulundu.

Toplantının sonunda heyet Moroğlu’na bir teşekkür plaketi takdim etti.

Av. Emin Özkurt, İstanbul Barosunu Temsilen Katıldığı UIA
Konferansında, Spor Hukuku ile ilgili bir sunum yaptı
Av. Emin Özkurt, İstanbul Barosunu Temsilen Katıldığı UIA
Konferansında, Spor Hukuku ile
ilgili bir sunum yaptı

Hukuku” oturumunda “FIFA’nın
Yeni Menajerlik Sistemi” hakkında sunum yaptı ve izleyicilerden
gelen soruları cevapladı.

İstanbul Barosu Üyesi Av. Emin
Özkurt, konuşmacı olarak katıldığı Union Internationale des
Avocats’ın (Uluslararası Avukatlar Birliği’nin) 6 – 10 Kasım 2019
tarihleri arasında Lüksemburg’da
63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kongre’sinde yaptığı sunum
ile İstanbul Barosu’nu temsil etti.

FIFA’dan gelen temsilcilerin yanı
sıra Amerika Birleşik Devletleri,
Brezilya ve de Portekiz’den katılım sağlayan konunun uzmanı
konuşmacılarla futbolun güncel
sorunlarının ele alındığı oturum
spor hukukuna ilgi duyanları bir
araya getirdi. 80 farklı ülkeden,
1000’den fazla avukatın katılım
sağladığı ve pek çok küresel hukuki sorunun gündeme getirildiği
bu konferansta Av. Emin Özkurt
konuşması ve yaptığı sunumla baromuzu başarıyla temsil etti.

İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesi
(CAS) ile Katar- Doha merkezli,
sporla ilgili her türlü uyuşmazlığı
çözmek için kurulmuş bağımsız
bir yargı organı olan Katar Spor
Tahkim Mahkemesi’nin (QSAF)
tek Türk hakemi olan Baromuz
üyesi Av. Emin Özkurt, Kongrenin 9 Kasım günü yapılan “Spor

Uluslararası Avukatlar Birliği’nin
bir sonraki büyük kongresi 2020
yılında Meksika’da gerçekleştirilecektir.

HABERLER

Aralık 2019 Çarşamba günü saat
14.30’da İstanbul Barosu’nu ziyaret ederek İstanbul Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ve
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu
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Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA-The European Law
Students’ Association) Selanik,
Atina ve İstanbul şubelerinden
30 kişilik bir öğrenci heyeti, 11

Toplantıda heyete İstanbul Barosu tarihçesi, merkez ve komisyonları, üye yapısı, Türkiye’de hukuk
eğitimi, avukatlık stajı, avukatlığa
kabul koşulları, İstanbul Barosu
genç avukatlar merkezi, İstanbul
Barosu tarafından avukatlara verilen meslek içi eğitimler, baronun insan hakları alanındaki faaliyetleri, adli yardım büroları, vb.
konusunda bilgiler verildi.

Uluslararası Göç Politikaları Merkezi
İstanbul Barosu’nu Ziyaret Etti

HABERLER

ler ve göçmenler konusunda, ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin geliştirilerek kamu
ile işbirliğini güçlendirmek olduğunu belirtti. Benli, İstanbul Barosu’nun bu alandaki çalışmaları
konusunda Öztürkcan ve Moralıoğlu’ndan bilgi aldı.
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Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nden (ICMPD),
‘Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği’
teknik destek projesi proje yöneticisi Zeynep Benli ve proje sorumlusu Derya Ferhat, 24 Aralık
2019 Salı günü saat 11.00’de İstanbul Barosu’nu ziyaret ettiler.

Konuklar ziyarette, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan
Yardımcısı Av. Yasemen Öztürkcan ve İstanbul Barosu Adli Yardım Sorumlu Avukatı Av. Aylin
Moralıoğlu ile görüştüler.
Proje Yönetici Benli, faydalanıcısı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
olan projenin amacının, mülteci-

Toplantıda, İstanbul Barosu’nun
mültecilerin adalete erişimini
sağlamak için verdiği adli yardım hizmeti, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi bünyesinde
kurulan Mülteci Hakları Alt Komisyonu’nun çalışmaları, İnsan
Hakları Merkezi’nin BMMYK ile
işbirliği içinde avukatlara yönelik verdiği “Uluslararası Hukuk
ve Mülteci Hukuku” eğitimleri,
İstanbul Barosu’nun mülteciler
konusunda diğer barolar, TBB ve
ilgili STK’lar ile işbirliği çalışmaları ele alındı.

Uluslararası Avukatlar Birliği Türkiye Milli Komitesi
Genel Kurulu Yapıldı
Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Türkiye
Milli Komite Genel Kurulu, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü 14.00’te İstanbul’da gerçekleştirildi.
Genel Kurul’a İstanbul Barosu’nu temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Dr. Ayça Özok Ener
ve Av. Sinan Naipoğlu katıldılar. İstanbul Barosu Dış İlişkiler Koordinatörü Ece Basmacı
Karalar da toplantıda hazır bulundu.
Toplantıda, UIA Türkiye Milli Komitesi’nin
2018-2019 yılı faaliyetleri ve önümüzdeki
dönem için planlanan çalışmalar ele alındı.
UIA’nın ulusal ve uluslararası düzeyde UIA
kurumsal üyeleri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi için öneriler görüşüldü.
UIA Türkiye Milli Komitesi Başkanı Av. Duygu Akan ikinci kez komite başkanlığına oybirliği ile seçildi.

Adli Yardım Çalıştayı Türkiye Barolar Birliği’nde Gerçekleştirildi
Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu tarafından 14
Aralık 2019 tarihinde 49 baronun
katılımıyla “Adli Yardım Çalıştayı” yapıldı.

İstanbul Barosu ISO 9001- 2015 Kalite Yönetim
Sistemi Sertifika Tetkiki

HABERLER

Yönetmelik değişikliği, zorunlu
arabuluculukta adli yardım, dezavantajlı gruplar ile mülteciler/sığınmacılar yönünden adli yardım
gibi konuların ele alındığı çalıştaya, TBB Adli Yardım Komisyonu
Üst Kurulu ile 49 barodan avukatlar katıldı. Çalıştay’da İstanbul
Barosunu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Burcu Aslan ve Ümraniye
Adli Yardım Bürosu Sorumlu
Avukatı Av. Nurcan Bingöltekin
Taş temsil etti.

YBM (Yönetim Belgelendirme
Merkezi) firması tarafından ISO
9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
belge yenileme tetkiki 30.09.2019
tarihinde yapıldı. İstanbul Barosu
2006 yılında “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi” ile sertifikalanmıştı.
Denetlemede YBM (Yönetim Belgelendirme Merkezi) firmasından
gelen denetçiler Zühtü ÖZDEMİR ile Derya YALÇIN ÖZDEN,
Baro Başkan Yardımcısı ve Kalite
Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Av. Nazan MOROĞLU, İs-

tanbul Barosu Kalite Danışmanı
Mine Nazife MEMİŞLER, Kalite
Koordinasyon Kurulu Başkanı
Av. Humral Tan, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı
Av. İbrahim ÖZTÜRK ile Üyeler
Av. Melek AYDEMİR YALÇIN,
Av. Meral ÖZKAYA ve Baro Müdür Yardımcısı Filiz ŞENAVCI
hazır bulunmuşlardır.
Yapılan denetlemede; İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu, Kalite
Koordinasyon Kurulu, Adli Yardım, CMK Servisi, Bilgi İşlem,
İdari İşler ve Satın Alma Birimle-

ri denetlenerek, Baronun işleyişi
hakkında bilgi alınıp, Baronun
süreçleri, Risk değerlendirmesi,
Hedefleri, Üye Memnuniyet Anketi ve Analizleri, Baro Personel
Anketi ve Analizleri incelenerek
Kalite Yönetim Sisteminin prosedürlere uygunluğunun denetlenmesi yapıldı.
Denetleme sonucunda İstanbul
Barosu Kalite Yönetim Sisteminin
belirtilen standardın şartlarına
uygun olduğu kanıtlanarak “ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” sertifikası ile sertifikalandı.
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Kalite Koordinasyon Kurulu İç Tetkik ve YGG Toplantısı Yapıldı
İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri Gereği
İstanbul Barosu 2019 İç tetkikleri
ve YGG (Yönetimin Gözden Geçirme) Toplantısı Yapıldı.
İç Tetkiklere, İstanbul Barosu Kalite Danışmanı Mine Nazife MEMİŞLER, Kalite Koordinasyon
Kurulu Başkanı Av. Humral TAN,
Başkan Yardımcıları Av. İbrahim
ÖZTÜRK ve Av. Oktay AKMANER, Kurul Sekreteri Av. Saime
Nilgün ÜNSAL ile Üyeler Av.
Meral ÖZKAYA, Av. Melek AYDEMİR YALÇIN katılmışlardır.

HABERLER

2019 Yılında yapılan iç tetkikler;
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• İstanbul Adliyesi Çağlayan
Yerleşkesi’nde; Adliye sorumlusu, Evrak kayıt, Sigorta, Disiplin,
Avukat Hakları Merkezi, Şikâyet
Servisi, Şikâyet ve Disiplin Avukatları, Muhasebe, Kadın Hakları
Merkezi

• Çağlayan Nurol Tower’a taşınmış olan CMK
• Beyoğlu yerleşkesinde; Baro
Müdürü, İdari İşler, Satın Alma,
Muhasebe, Bilgi İşlem, Adli Yardım Merkez -Komisyon ve Kurullar Sekretaryası, Başkan Sekreteri,
Arşiv, Halkla ilişkiler ve CMK
• Beyoğlu’nda yeni binasına taşınan SEM
• Anadolu Adliyesi ve Yerleşkesi’nde; Adliye Sorumlusu, Evrak
Kayıt, Danışma, Muhasebe, Adli
Yardım, CMK, Yayın Kurulu
• Bakırköy Yerleşkesi’nde; CMK,
Adli Yardım,
• Büyükçekmece Adli Yardım Bürosunun iç tetkiki yapıldı.
• Ayrıca Vergi ve İdare Mahkemesi Baro Odası tetkik edildi.
YGG (Yönetimin Gözden Geçirme) Toplantısına gelince;

Yapılan tetkiklerde olumlu ve
olumsuz yönler rapor olarak
26.09.2019 tarihinde yapılan
YGG (Yönetimin Gözden Geçirme ) Toplantısında Başkan Yardımcısı ve Kalite Koordinasyon
Kurulu Koordinatörü Av. Nazan
MOROĞLU ile paylaşıldı.
Bu toplantı Kalite Danışmanı
Mine Nazife MEMİŞLER, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Av. İbrahim ÖZTÜRK, Üye Av. Meral ÖZKAYA
katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda bir yıl önceki Yönetimin Gözden Geçirme toplantı
tutanağı okundu. İstanbul Barosu
Yönetiminin 2019 yılı hedefleri ve
İstanbul Barosu birimlerinin hedefleri, personel anketleri, personel önerileri, iç tetkik raporları ve
sonuçları görüşüldü. Yönetimin
Hedefleri de Başkan Yardımcısı ve
Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Av. Nazan MOROĞLU tarafından bizlerle paylaşıldı.

Satranç Şampiyonu WIM Zehra Topel’le Söyleşi
İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri
Av. Tutku Dinçer tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul Barosu üyesi avukatlar, Balkan Şampiyonu, çeşitli kategorilerde 7 kez
Türkiye Şampiyonu ve Akdeniz
Oyunları 2.si WIM (Kadın Uluslararası Usta) Zehra Topel ile bir
araya geldiler.
22 Aralık 2019 Pazar günü İstanbul Barosu Merkez binada
gerçekleştirilen etkinlikte WIM
Zehra Topel, önce İstanbul Barosu üyesi avukatların satranç
hakkındaki sorularını yanıtladı.
Ayrıca usta sporcunun tecrübelerinin paylaşıldığı 1 saatlik bir

söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin
ardından, WIM Zehra Topel aynı
anda 15 avukata karşı simultane
(aynı anda) satranç oynadı. İstanbul Barosu üyeleri Av. Kerim Altınok, Av. Selim Altınok, Av. Kemal Budak ve Av. Umur Özyurt
usta sporcu ile berabere kalmayı
başardılar.
Etkinlik sonunda Av. Tutku Dinçer, WIM Zehra Topel’e günün
anısına bir plaket sundu.
İstanbul Barosu Satranç Grubu’nun faaliyetlerine, 5 Nisan
Avukatlar Günü kapsamında düzenlenecek 12. Hamle Sırası Savunmada Satranç Turnuvası ile
devam etmesi planlanıyor.

Cübbesizler Balıkesir’de Sahne Aldı

İ

Oyun sonunda, Balıkesir Tiyatro
Piyes topluluğu tarafından cübbesizler ekibine plaket takdim
edildi.
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Cübbesizler ekibinin yönetimini Mehmet Şah çelik, sunumunu
Emre Leblebici yaptı.

KÜLTÜR SANAT YAYIN

stanbul Barosu Tiyatrosu
oyuncularının
oluşturduğu
doğaçlama ekibi ‘’CÜBBESİZLER’’ Balıkesir Üniversitesi
öğrencilerinin oluşturduğu ‘’Tiyatro Piyes’’ doğaçlama topluluğu
ile birlikte 15 Kasım Cuma günü
Saat:20.00’de Necatibey Eğitim
Fakültesi konferans salonunda seyirci ile buluştu. Cübbesizler doğaçlama ekibinde yer alan Onur
Kasırga, Cebrail Kalin, Özgü
Horozal, İrem Tuğçe Şahin ve
Ömer Oğuz Güleryüz, başarılı
kısa form doğaçlama ve interaktif
oyunları ile göz doldurdu.

KÜLTÜR SANAT YAYIN

Tiyatro Grubumuz Bilecik’te Seyirciyle Buluştu
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İstanbul Barosu Tiyatro Grubu,
Bilecik’te Nazım Hikmet’in
yazdığı ‘Enayi’ adlı oyunu
oynadı.
Tiyatro
Grubumuz
Bilecik
Belediye Başkanlığının daveti
üzerine 15 Aralık 2019 Pazar
günü Bilecik seyircisiyle buluştu.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür Merkezinde Dünyaca
ünlü şairimiz Nazım Hikmet
Ran’ın yazdığı ve Ahmet adlı
bir avukatın yaşam öyküsünden
kesitler sunulan oyunu seyirciler
tarafından takdirle karşılandı.
Abdullah Gün’ün yönettiği, Dekor,
kostüm ve aksesuarını Mehmet
Şah Çelik’in düzenlediği, Cansu
Coşkun, İrem Tuğçe Şahin,
Onur Kasırga’nın reji asistanlığı
yaptığı, ses ve ışık düzenlemesini

Özgü Horozal’ın yaptığı oyunda
rol alan oyuncular şöyle: Baran
Karaçeper, Cansu Coşkun,
Cebrail
Kalin,İrem
Tuğçe
Şahin, Levent Önür, Can Bulut,
Hüseyin Sağlam, Eralp Kayalı,
Mehmet Şah Çelik, Merve Eren,
Mustafa Büyükbaş, Mustafa
Doğan, Onur Kasırga, Ömer
Oğuz Güleryüz
Bilecik Belediye Başkanı Semih
Şahin ve Bilecik Barosu Başkanı
Av. Halime Aynur, oyunun
sonunda oyunculara teşekkür
ederek, plaket ve çiçek sundu.
Oyun
öncesinde
Bilecik
Belediyesi yetkililerince Bilecik
Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi,
Açık Hava Müzesi ve Bilecik’in
tarihi önemi hakkında grubumuz
bilgilendirildi.

Topluluğun kıdemli üyesi Av.
Zeynep Bozkurt, geçen yıl kaybettiğimiz koro üyesi Sinan Öz’ü
andıkları bir türkü gecesinde
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden
türkülerin seslendirileceğini belirtti ve geceye büyük ilgi gösteren
türkü severlere teşekkür etti.
Şef A. Tekin Kumaş yönetimindeki THM topluluğu, gecede 18 eser
seslendirdi. Bu eserlerinin dokuzu koro, dokuzu Meral Kaplan,
Arzu Eyüboğlu, Simge Yılmaz,
Aslı Akbaba, Kübra Kurtoğlu,
Yeşim Gençer, Erkan Karahan,
Ali Fuat demir, Aytaç Epik tarafından solo olarak sunuldu. Özellikle tanınmış türküler izleyici korosuyla desteklendi ve doya doya
türkü gecesi yaşandı.
Konser sonunda Sinan Öz’ün eşine
bir buket çiçek ve plaket sunuldu.
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İstanbul Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu, yılbaşı öncesi 25
Aralık 2019 Çarşamba akşamı
saat 19.30’da baromuz merkez
bina altıncı katta Türkü Gecesi
düzenledi.

KÜLTÜR SANAT YAYIN

Türkü Gecesinde Anadolu Turu

RUHSAT ALANLAR
KASIM ARALIK 2019 / 155

96

RUHSAT, 07.11.2019
Av. BEYZA NAZLI PEKDEMİR
Av. ÇAĞLA EREN
Av. TUĞBA YUKARITABAN
Av. KEMAL MAHİR YALÇINKAYA
Av. SALİH GÖKTUĞ ÇOLAK
Av. YÜCEL YAMAN
Av. HASAN EDİP ERDEMLİ
Av. ÜMİTCAN KARAHASANOĞLU
Av. MERT KÖROĞLU
Av. BİLGE TUNA
Av. GÖKÇE GÜL ÖNDER
Av. MUHAMMED FURKAN ÖTER
Av. MEHMET MERT ILDIR
Av. FATİH ŞENGÖR
Av. MEHMET KEPKAN
Av. BEGÜM YAVUZKURT
Av. OKAN ORKUN ÖZTÜRK
Av. SERKAN PUSA
Av. AHMET BAHADIR GÜZ
Av. MELİKE TOSUN
Av. OĞUZHAN EKŞİ
Av. YASİR EMRE BOSTANOĞLU
Av. GÖKÇE ESMA GÜL
Av. SELİN ALDEMİR
Av. FATMA SİNANOĞLU
Av. UFUK KAYA
Av. KARDELEN ÖZLÜK
Av. ÜSAME KİRAZOĞLU
Av. FURKAN KÖSEOĞLU
Av. EMRAH CEYHAN
Av. BÜŞRA CAVAS
Av. MELİS MERT
Av. MUHAMMED EMRE AYDIN
Av. SONGÜL KILIÇ
Av. BARKIN IŞIK
Av. ÖMER KURTARMIŞ
Av. MUHAMMED YAKUP ALTUN

Av. SİNEM ÇANKIR
Av. TANSU BEYAZ
Av. TUĞCE VURAL
Av. ONUR GÜRSOY
Av. HANDE SELEN YENER
Av. MUSTAFA BİLGİN
Av. MUSTAFA SAİM BİRPINAR
Av. ÜNSAL GÖKTUĞ AY
Av. ÇAĞATAY DAĞISTANLI
Av. GÖKÇEN KALAFAT
Av. KADİRHAN ÜNVER
Av. SERHAN DERİCİ
Av. YEŞİM EZGİ KÖSE
Av. YAPRAK KAYA
Av. AHMET BUĞRA HAN
DİLBEROĞLU
Av. KÜBRA AKKILIÇ
Av. SELİM KARŞIYAKA
Av. MERVE ERDEM
Av. MESUT ASLAN
Av. EGEMEN YASİN GÜRBÜZ
Av. NESLİHAN GÜVEN
Av. HASAN CAN CEBECİ
Av. FURKAN ONURCAN BAŞEL
Av. CEREN KEÇECİ
Av. HAVVA ASLIHAN
KARAARSLAN
Av. EBRAR ÇAKIROĞLU
Av. HASAN ÇAKIR
Av. NESLİHAN TÜRKYILMAZ
Av. İBRAHİM HALİL TOSUN
Av. ZEYNEP BOSTANOĞLU
Av. BAHATTİN ÜNSAL
Av. MUHAMMET AKÇAY
Av. AHMET ECE
Av. ZEYNEP İLCİ
Av. BETÜL KERVAN
Av. ŞENİZ KURHAN
Av. EDANUR DOĞAN

Av. ABDULLAH ÇEKİÇ
Av. SELİN BİLİK
Av. JALE YILDIZ
Av. SİMGE ONATIR
Av. MERT SÖNMÜŞ
Av. SÜLEYMAN CEM UZEL
Av. UĞUR BERKE KAYIKÇI
Av. TOMRİS KATİPOĞLU
Av. SILA ÖZTÜRK
Av. MELİS AKSOY
Av. EMRECAN KÜÇÜKCAN
Av. BERKAY ÖNDER
Av. VEYSEL EŞSİZ
Av. SİMGE ERZURUM
Av. TUGAY KUTLUAY
Av. MERVENUR COŞKUN
Av. VASFİ UĞURER
Av. KAMİL YILDIRIM
Av. İREMGÜL MANSUR
Av. NAZLICAN TEKİN
Av. ÜMMÜGÜLSÜM KILIÇ
Av. REŞİDE BERFİN ÇEÇEN
Av. SİNAN FİLİZLER
Av. FIRAT MEHMETOĞLU
Av. MUHAMMED YASİN SET
Av. SENA YAĞLIOĞLU
Av. İSA AKTAŞ
Av. YASİN ÖZDEMİR
Av. AYSU DAMLA DÖNMEZ
Av. MERVE FATMA ŞENTÜRK
Av. MEHMET CAN MİLCAN
Av. İREM ÖZKANLI
Av. SİMGE HAZAL POYRAZ
Av. SİNEM KOÇ
Av. FİRUZE PINAR GÖRKEMLİ
Av. MAHİR ERTEK
Av. MİNEL ALP
Av. NERGİS SEKBAN
Av. CEMRE DÜLDÜL

Av. OĞUZCAN AY
Av. YAŞAR KAYA SİPAHİ
Av. TUĞRUL ÇELİK
Av. EMEK DURUGÜL İLETİR
Av. YAĞMUR DEMİR
Av. BETÜL KATİP
Av. MÜCAHİT YAVUZ
Av. MUHAMMED BİLAL
YAŞARSOY
Av. SİBEL CENGİZ ÇEVİK
Av. İLKER CAN SÖNMEZOĞLU
Av. ABDURRAHİM TALHA EZBER
Av. İSMAİL ERENALP ÇELİKAYAR
Av. ILGIM DEMİRÖZ
Av. AYŞE ZÜLAL HAKYEMEZ
Av. SEVDE NUR PAKSOY
Av. SÜMEYRA AKIN
Av. ABDULLAH TOPRAK
Av. EBRAR ÖZDEMİR
Av. ÖZNUR ÖNGEÇ
Av. YUNUS ŞAHİN
Av. MEHMET ALİ SERTAÇ
KOCAHAL
Av. TUĞÇE KARAY
Av. MELİKE ASYA TAYFUR
Av. YEŞİM KARACA
Av. MUHAMMET GÜVEN
Av. MUSTAFA GÜLSEREN
Av. MİNA NUR KIRMIZI
Av. MUAMMER TANER KÖRSULU
Av. TUĞBA ÇELİK YÜZER
Av. YUSUF SALİM
Av. ÖMER FARUK DOLGUN

Av. BURCU ÇINAR
Av. CANSU BAYOĞLU
Av. TUĞÇE SÖKMEN
Av. KÜBRA ÖZTÜRK
Av. HATİCE KÜBRA BAŞAK
Av. MERYEM ÇİFTKAYA
Av. MERVE CEYDA YILDIZ
Av. MELİH KARA
Av. DAMLA GÜVEN
Av. MERVE AKDEMİR
Av. AYSU ÜNAL
Av. KÜBRA ELİF KALYONCU
Av. NİLÜFER KARAKAŞ
Av. GÖNÜL GÜLCE IŞIK
Av. NESLİHAN UYSAL
Av. IRMAK UZUNER
Av. TARIK EMRE EKŞİ
Av. HATİCE GİZEM KAYA
Av. BERFİN BOZADA
Av. MERVE MÜZEYYEN ÇİFÇİ
Av. GÜŞTAH ÖZANADOLU
Av. NAZLI ECE DOĞAN
Av. BİRGÜL KORKMAZ
Av. MURAT ARAS
Av. YAĞMUR KAYA
Av. GÖZDE EROĞLU
Av. HATİCE GÜL GÜNGÖRDÜ
Av. MELİKE BOLAT
Av. SUNA PELİN ATABEY
Av. OĞUZCAN MENET
Av. DUYGU KIZILKAYA
Av. MERYEM BETÜL ÖZÇİÇEK
Av. MUHAMMED ÜMİT ATEŞ
Av. DİLARA YANGINCI
Av. FETHİ BARIŞ SARIOĞLU
Av. IŞIL KARACA
Av. SEDAT ÇELİK
Av. BAHAR KINALI
Av. GİZEM ATEŞ
Av. TUGAY GÜNEY
Av. AYSU GİZEM METİN
Av. ESRA KAYANDAN
Av. ÇAĞLA USTA
Av. ECEM KAŞ

Av. İSMAİL ÇELİK
Av. NUR YEŞİLDAĞ
Av. ZEKİ ALPTUĞ KAYA
Av. MERVE CEREN YILDIZ
Av. HABİB YALIN
Av. ÖMER FERHAT KONCAK
Av. OSMAN CAN SERTTAŞ
Av. İREM TUĞÇE ŞAHİN
Av. RAHİME DİDEM TERKİNLİ
Av. HAKAN ÖZTÜRK
Av. İCLAL DOĞAN
Av. BORA KARANFİL
Av. FURKAN MELİK YAMURKAYA
Av. HAYRUNNİSA UZUN
Av. FATİH ARSLAN
Av. UMUT KARA
Av. EMİNE KEVSER ADAY
Av. AYŞENUR ÇOLAK
Av. BİKEM ŞENGÜL
Av. GİZEM GERÇEL
Av. ŞİLAN ASLAN
Av. ÇİĞSEM CEMRE ERDÖNMEZ
Av. BÜŞRA UYGUN
Av. ÖMER FARUK ERSÖZ
Av. SELİN PINAR ALPTUNA
Av. DİCLE ERGEZER
Av. YUNUS EMRE ALTUNOK
Av. BARIŞ SEÇKİN
Av. SİBEL ŞİMŞEK
Av. DENİZ SUNA KOCAER
Av. MELİSA WEİDİNGER
Av. MUSTAFA ADIGÜZEL
Av. KERİME TOPRAK
Av. FATMA NUR ÇUBUK
Av. BERKEHAN KORKUSUZ
Av. YOLDAŞ SILDIR
Av. MUHAMMET SALIK
Av. MELİSA EKİNCİ
Av. EROL BERKTAŞ
Av. GÜLDEHEN GENÇAY
Av. SÜMEYYE YAMAN
Av. GÖKTUĞ İBRET
Av. EMEL AKTAŞ

RUHSAT ALANLAR

Av. SALİH HAYDAR GÜNLER
Av. MEHMET ELBER PALTEKİ
Av. AYSU AKSOY
Av. OSMAN PEPEOĞLU
Av. EMİNE BETÜL ÇOLAK
Av. HAVVANUR BAKIRCI
Av. BURCU ÇELİK
Av. RÜMEYSA KÜBRA NUR
Av. FEYZA NUR GÜLER
Av. EMRE ERKAN
Av. FURKAN KAAN GEDİKPINAR
Av. NURİ CAN YARDIMCI
Av. BORA METEOĞLU
Av. ALPARSLAN SARAÇ
Av. ENES YÜKSEL
Av. DERYA ÖZCAN
Av. AZAT ATEŞ
Av. DAMLA BERİL ÇUBUKÇU
Av. BERK GÜNGÖR
Av. MELİKE YÜZBAŞI
Av. ELA KARATAY
Av. AHMET KOÇAK
Av. MAHMUT NEDİM ÖZALHAS
Av. MUHAMMET SALİH
ALINDIRMAZ
Av. LALE AYRANCIOĞLU
Av. BARAN BERK KILIÇ
Av. ÖMER FARUK ÖZBİLİCİ
Av. FELAT KAYA
Av. MEHMET GENÇ
Av. LALE PEMBE KÖKSAL
Av. SERAY TUNER
Av. GÜLCE BAYINDIRLI
Av. BERNA ÖZDÖKÜCÜ
Av. ZEYNEP AĞU
Av. ŞEYMA NUR KAPLAN
Av. SÜLEYMAN ŞAHİN BARLAS
Av. BURCU KARABULUT ÖZHAN
Av. UYGAR KOLUŞ
Av. MEHMET AKİF DİLER
Av. KAZIM FETİH KORKMAZ

Av. NAİM SERDAR
Av. DENİZ HAZAL ÖZTÜRK
Av. KAĞANCAN YARAN
Av. BEDİRHAN KURŞUN
Av. TUĞRUL YUNUSOĞLU
Av. RAMAZAN DURGUT
Av. AZELSU YILDIRIM
Av. FİLİZ KARA
Av. PELİN KARACA
Av. HİLAL BAŞÇOBAN
Av. BAHATTİN AYDOĞDU
Av. EZGİ ÇALDAĞ
Av. FURKAN YARAR
Av. ELİF MERVE KÂHYA
Av. FEYZANUR AYDIN
Av. İSMET GENELİOĞLU
Av. İSMAİL GÜRBÜZ
Av. FATİH TUNCA
Av. HİLAL ÇÖRTÜK
Av. DİLAN NERGİS AKKAYA
Av. GİZEM MUNGAN
Av. MELİS ULUSEL
Av. CANSU KONAK
Av. SU GÖKTAŞ
Av. BERİTAN ZORKUN ARIK
Av. ÖZÜM DOĞRUSOY
Av. GİZEM ERKOÇ
Av. FURKAN ÖZGÜNER
Av. MUSTAFA AYDIN BAŞALMAZ
Av. BÜŞRA KAVAL
Av. NESLİNUR ALPTEKİN
Av. CEREN ÇALIKOĞLU
Av. DENİZ EFTELYA YILMAZ
Av. LEYLA BAŞKAYA
Av. YASEMİN KARAGÜL
Av. DENİZ NAZ BAYDAR
Av. SELİM BİLGİLİ
Av. MURATCAN TANYOLAÇ
Av. ECE GÖKCE
Av. MELDA BEYZA KAVAK
Av. ECE BÜTÜN
Av. BURAK ÇELEBİ
Av. TAHA YASİN KAYA
Av. OZAN AKSU

97

KASIM ARALIK 2019 / 155

RUHSAT, 14.11.2019

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 21.11.2019
Av. FATMANUR SAYMAZ
Av. YASİN ASLANTATAR
Av. MEHMET RAUF BAYER
Av. DEMİRHAN YALÇIN
Av. SENA MELÜL
Av. AYTEN ALTUNKAYNAK
Av. YAKUP ATABAK
Av. DAVUT ARSLAN
Av. FİKRET ÇİLKUŞ
Av. KÜBRA ÖZGÜNDÜZ
Av. AYŞENUR BALOĞLU
Av. HATİCE TUĞBA YILMAZ
Av. DERYA DENİZ KÜTÜK
Av. UMUT AYKIN
Av. NAZİME MELİKE KÖKSAL
Av. MUHAMMED YUSUF ELMALI
Av. MURADİYE EYLÜL ERGEN
Av. ŞEYHMUS YALI
Av. GÜLSÜM SEDA HİMMETOĞLU
Av. TOLGA KESKİN
Av. BERKE HALAÇOĞLU
Av. EMRE KAAN ALTUN

Av. YİĞİT BARAN
Av. BENGÜ DOĞA ÇETİN
Av. CİHANGİR ÇAKIR
Av. CANAN ŞAHİN
Av. ASLI AYŞE ETAN
Av. BURCU YÜKSEL
Av. NURCAN POLAT
Av. MUHAMMED ÖMER ASLAN
Av. GÜLŞAH GİRENİTLİOĞLU
Av. ÖMER ELVEREN
Av. GÜLFİKAR KOTAN
Av. AHMET ATEŞ
Av. HASRET ŞEN
Av. MERVE ÖZBAKIR
Av. MELİHA PERVİN ÖZTÜRK
Av. İREM YARAR
Av. DUYGU TAN
Av. ASYA RADNAEVA
Av. MUSTAFA DEMİRCİOĞLU
Av. BİLGE TUNÇ
Av. ELİF TOPRAKCI
Av. YUSUF ÇELİK
Av. KÜBRA BUCAK
Av. HAKAN NAZİFOĞLU
Av. ABDULKADİR HAZIM ÇERKEZ

Av. DİDEM GÜL EKER
Av. ZÜLÂL ZÜBEYDE ORTAERİ
Av. DİDAR ŞELE
Av. FURKAN AVCI
Av. CEREN DUMAN
Av. HALİL İBRAHİM MUTLUOĞLU
Av. HACI BAYRAM BEKTAŞ
Av. FATMA EDA ESEN
Av. DİREN TOPRAK
Av. ALP ATAÇ
Av. RABİA ÖZDEMİR
Av. ECEM AKYİĞİT
Av. MÜGE ATALAY
Av. BUSE PELİT
Av. MURAT GÖK
Av. ALİSAN KARAHALI
Av. SİRAÇ İNAN
Av. MUSTAFA ANIL KOCAMAN
Av. YASEMİN MENTEŞ
Av. AYŞENUR DENİZ ASLAN
Av. BENGÜSU GÜVENDİ
Av. AYŞE ÇINAR
Av. EMRULLAH DEMİR
Av. MERYEM AYCI
Av. YILMAZ YÜREKLİ

Av. NİSANUR KENGER
Av. BÜŞRA BALCI
Av. SEZEN SARIMEHMET
Av. MEHMET AKİF DÖNMEZ
Av. HÜSNÜ KEREM ÇAKMAKTAŞ
Av. ESRA GÜNDOĞAN YURTTAŞ
Av. AYŞENUR KARAARSLAN
Av. MELİKE NUREFŞAN YARDIMCI
Av. BEYZA TUNCA
Av. MERVE ÇEBİ
Av. EDA GEMİCİ
Av. BÜŞRA BUSE ÇOLAK
Av. BETÜL BERFU AVCU
Av. OSMAN BURAK TOPTAŞ
Av. İLKAY COŞKUN
Av. AYÇA KOCA
Av. MERAL ÜNVER
Av. HAVVA BEYZA KICA
Av. MELİKE BAŞGÖZE
Av. ZEYNEP ARSLAN
Av. HAYRETTİN ÇELİK
Av. EREN CAN GÜLBUDAK
Av. CEREN CEYHAN
Av. BÜŞRA REİSOĞLU

Av. ÖMER BÜYÜKTOSUN
Av. HALİL BERK ERDOĞAN
Av. FATMA YILDIRIM
Av. ORHAN YILDIRIM
Av. AHMET ALİ OSMAN ÇİÇEKÇİ
Av. CELAL GÜR
Av. BURAK EMRE ÇETİN
Av. EMREHAN TOÇOĞLU
Av. İLAYDA ÇELEBİ
Av. CEMİLE TÜRKSOY
Av. MEHMET EMİN KURŞUN
Av. BURAK AKSOY
Av. FURKAN BİLGİNGÜLLÜOĞLU
Av. AYŞENUR DOĞRUL
Av. GÖKHAN SERBES
Av. İBRAHİM HALİL ÇETİNKAYA
Av. GÖKHAN GÖKÇE
Av. BEYZANUR DULKADİR ŞİŞMAN
Av. FİKRET TAHA KURŞUN
Av. ORHAN DUGAN
Av. AZİZE CANBEYLİ
Av. ELİF EKİZ

Av. MERVE MERT
Av. UĞURCAN KOCA
Av. FURKAN PARMAKSIZOĞLU
Av. HALİL CAN HİDAYET
Av. EGE KUĞAY
Av. GÖZDE KANDEMİR
Av. ANDAÇ LAPÇİN
Av. ALİ YILDIZ
Av. ERHAN FATİH ARSLANALP
Av. UTKUCAN UYSAL
Av. SİNAN ZENGİN
Av. YUNUS SUBAŞI
Av. BUSE AYAN
Av. SERRA TUĞÇE BALA
Av. ELİF MERVE ERTEKİN
Av. ÖZGE ÖZER
Av. İREM ÜNAL
Av. FEYZA NUR KAYADİBİ
Av. ÖMER UYDUR
Av. MELİKE CENGİZ
Av. MEHMET ALİ AKDOĞAN
Av. ECE GÜRSES

Av. DAMLA ÇAY
Av. REŞİDENUR ACAR
Av. HAYDAR BAYRAKTAR
Av. SERHAT DENİZ
Av. ÖMER FARUK KARACA
Av. HAKAN TUNCAY
Av. HİLAL ÖZKAN
Av. OZAN GÖKMEN
Av. TUĞÇE KESKİN
Av. HİLAL AKSEKÜ
Av. MACİT TOLGA BAYRAK
Av. DİLA GAMZE KUCUR
Av. DENİZ UÇAR
Av. NURETTİN KORAY ÇİFTÇİ
Av. GÖKHAN KARABABA
Av. SERKAN ALTOPRAK
Av. MUHAMMED SIDDIK ÖZMEN
Av. AHMET KAYA
Av. BETÜL BAHAR
Av. OĞUZHAN SOLAK
Av. ÖMER FARUK BİLGİLİ
Av. ASIMCAN ÇALIŞKAN
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RUHSAT, 27.11.2019
Av. CÜNEYT UYSAL
Av. FATMANUR SAVAŞ
Av. BATUHAN VATANLAR
Av. GÖKHAN SEZEN
Av. YASİN DİNÇER
Av. BÜKRE MÜDERRİSOĞLU
Av. NURSENA DURMAZ
Av. ERKİN TANSEV UZUNER
Av. SELİN AKSOYLU
Av. TAYFUN ÜZÜLMEZ
Av. MAHMUT YİĞİT
Av. VASFİYE CEYDA POTUR
Av. ŞEYDA ÖĞÜT
Av. ORKUN GÜREL
Av. ÖMER FARUK ÇELİK
Av. EMİNE CANSU BİNZET
Av. MİRAY DELİBAŞI
Av. BETÜL SÜR
Av. ESMA SENA TEZCAN

RUHSAT ALANLAR
Av. NURİYE K. BAŞAKINCI
Av. EGEMEN YILDIRIM
Av. MAHMUT ORMANCI
Av. İDİL MERİÇ ÖZCAN
Av. SERAY EZGİ ÜLÜK
Av. İMRAN ALTUNBAŞ
Av. HAYRUNNİSA KARLIOĞLU
Av. SELEN EKİNCİ
Av. İPEK GÜRCAN KAHRAMAN
Av. ŞEYMA AYKIR
Av. FATMA NİDA HÂKİM
Av. HESNA BİLGİN
Av. NURBANU KAPLAN
Av. ENES SERTAN SÖNMEZ
Av. AYŞE ŞEN
Av. SEVİM MELTEM AFYON
Av. YAĞMUR FATMA ALTINKÖK
Av. HAYRİYE ARSLAN
Av. DAMLA ÇETİN
Av. EZGİ ER
Av. ALİ SELÇUK MERİÇ
Av. ŞİRVAN ÖZCAN
Av. ZEYNEP ÖZ
Av. SİNEM MUTLU
Av. MELİSA NUR BALCİ
Av. ENBİYA YILDIRIM
Av. IŞIL HAKSAL
Av. KAAN BAYAT

Av. AYŞENUR TUNA
Av. ÖYKÜ BARLAS
Av. AYŞE TOK
Av. ENES ALPEREN KANBUR
Av. ELİF BAKAN
Av. BATUHAN GÜRSOY
Av. ECEM ATAÇLI
Av. ALPTUĞ DALGAN
Av. ENES CISTAK
Av. HİLAL ÖLMEZ
Av. ÖZGE YILMAZ
Av. NİLDA BALTALI
Av. AYŞE BEGÜM TÜRKER
Av. MÜGE KAYMAKCI
Av. HİLAL KARADUMAN
Av. SÜMEYRA ŞAHİN
Av. EDA ÇELİKKANAT
Av. GAMZE ERASLAN
Av. BEGÜM SAÇKIRK
Av. HİLAL GÖKMEN
Av. RABİA GÖKMEN
Av. FURKAN ERGÜN
Av. EMRAH KARABAYIR
Av. SİNEM GENÇ
Av. ZEKİYE GÜVEN
Av. GAMZE NUR KENANOĞLU
Av. GÖZDE BÜKLÜ
Av. RÜMEYSA AVCI
Av. HATİCE BİRKAN
Av. GÜLCE YURTBAHAR
Av. TARIK TOLGA TOSUN

Av. BERİL ZAVALSIZ
Av. ERAY KAHVECİ
Av. BURAK BERK HÜNDÜREL
Av. İLAYDA YILMAZ
Av. DİLEK HAZAL AKSU
Av. DERYA İPEK
Av. YUNUS YASİR ÇALIŞKAN
Av. ESRA NUR NAZLI
Av. MİRAY YALÇINER
Av. ARİF DALOĞLU
Av. BUŞRA KURT
Av. BİLCAN ÇETİN
Av. LEYLA AYBÜKE KOÇ
Av. BERK İLBEY ŞAHİNTÜRK
Av. BAŞAK CEYLAN ETİK
Av. AYŞENUR DURAN
Av. ALİHAN KOCA
Av. PINAR İPEK ÖZTÜRK
Av. ESRA VARDARLI
Av. UĞUR CİN
Av. RAZİYE DUYGU YILMAZ
Av. AYŞE KAYA
Av. EYLEM NAZ EKREN
Av. AHSEN ŞEVVAL SİNAL
Av. MUHAMMED MUSTAFA
KÖKEN
Av. MEHMET RIZA
MAHMUTOĞLU
Av. ÖMER DÖNMEZ
Av. HANDE ELİF YOZGAT
Av. TUĞBA VURAL

Av. SİMRU TAYFUN
Av. ROZELİN BABAYİĞİT
Av. ŞEVİN YARDIMCI
Av. HATUN NİSA YEŞİL
Av. NİLAY İŞ
Av. FURKAN TURAN
Av. SERHAT AKSAL
Av. HAZAL TEKİN
Av. SİMGE AYDIN
Av. DİLAN ZEKİOĞULLARI
Av. MELİS ÖZÇELİK
Av. NAZLI PİŞKİN
Av. ENES TEKİN
Av. HİLAL KARABULUT
Av. TALYA ERDEN
Av. EREN ÜLKÜMEN
Av. ELİF KARANFİL
Av. CANAN GÜLSEREN
Av. NECMETTİN YAZICI
Av. İREM İNAN
Av. NECLA BERFU GÜLTEKİN
Av. MUHAMMED CİHAN TÜRK
Av. ÖZGE ŞEYMA KAHRAMAN
Av. NAZ ATAKAY
Av. MİRKAN GÜNAY TOPCU
Av. LOKMAN HEKİM HUT
Av. ŞÜHEDA YILMAZ
Av. SEDAT KARAKAŞ
Av. ASYA CEMRE İŞİYOK

99

KASIM ARALIK 2019 / 155

RUHSAT, 28.11.2019

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 04.12.2019
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Av. SEVİL AYDAR
Av. MEHMET KARLI
Av. MUSTAFA AKHAN
Av. ZEYNEP BEYZA KABATAŞ
Av. SIDKI KARACA
Av. EFE CENK BALKAR
Av. NEBAHAT BEREN BÜBER
Av. ASLIHAN NURAN AYTEK
Av. ALMİNA USTA
Av. SUZAN VURAL
Av. BATURAY ULU
Av. SELENAY GİRİT
Av. ZÜLAL HÜR
Av. AHMET MERT ÖZSEZGİNLER
Av. İLAYDA TERZİ
Av. FATİH CAN KESEMEN
Av. TAHSİN ŞAHİN KAYAOĞLU
Av. ÖZLEM DENİZ ÖZ
Av. BERKE YILMAZ
Av. ALİ GÖRKEM ÇELİK
Av. BAŞAK KARDAŞ
Av. AHMED DIRAR GÜNGÖRDÜ
Av. ALEYNA GÜLŞAH İSKENDER
Av. BEGÜM TİRİTOĞLU
Av. İREM TEKİNEL
Av. İBRAHİM HALİL AYATA
Av. SELMA COMART
Av. MÜCAHİT ŞENGÜLER
Av. RABİA ALIŞKAN
Av. AHMET TAŞPINAR
Av. GİZEM ECE ALPAY
Av. MELTEM GÜNEŞ
Av. AYLİN HALICI
Av. MURAT KARAOĞLAN
Av. FEYZANUR ÖZTEKİN
Av. ÖMER FARUK ÇELEN
Av. İLKER ÇONAY
Av. SERHAT KILIÇ
Av. HASİBE İDİL ÇIRPILI
Av. BERKAN SU
Av. SELİN MEROĞLU
Av. İREM OYLUM ÖZÇAVUŞ
Av. ALPEREN SALİHOĞLU
Av. MEHMET RIZA BULUT
Av. HACER ORHAN
Av. MERTCAN NACAR
Av. YASEMİN KARAMAN
Av. EMİNE TUNÇAY
Av. ŞİRİN ÇİTE

Av. ECE ESENGİN
Av. ESMANUR ŞEKER
Av. BURAK ASLAN
Av. ZEYNEP KAYA
Av. BURAK BUĞRAHAN SEZER
Av. TUĞBA GÜLBAY
Av. BETSY TELİM
Av. TUĞÇE İREM HEDEF
Av. FATMA SOFİ
Av. BETÜL ER
Av. GÖKÇE KESER
Av. SERDAR ÇEVİK
Av. RUTKAY BATMAZ
Av. TİLBE KÖKSÜZ
Av. ABDURRAHİM IŞILDAK
Av. BEGÜM GÜLBERK VAROL
Av. PINAR GİRİTLİ
Av. MUSA KAZIM ALA
Av. ECEM AYDEMİR
Av. FATMA KÜBRA BEKLE
Av. AYŞENUR MELEK KOYUNCU
Av. ABDULKADİR TOSUN
Av. ARYA DİLAN VARGÜN
Av. ASLI SERRA KIRDAL
Av. AFRA PAMUK
Av. ABDURRAHİM ENES ÇAVDAR
Av. HAVVA MERCİMEKOĞLU
Av. HATİCE KÜBRA İPEK
Av. ASENA KAYAOĞLU
Av. ASLI ŞEPİTCİ
Av. SENA DİLAN KOÇ
Av. BİLAL YILDIZ
Av. HAMİDE MERVE KARAEVLİ
Av. ŞEBNEM ELİF GÜNDÜZ
Av. HÜSEYİN KAYA
Av. ELİF ÇOLAK
Av. ŞÜKRİYE ASLI BALTA
Av. FULYA AKBAŞ
Av. BERİL ÇETİN
Av. IŞILSU ALTAN
Av. BAHAR ONAR
Av. AYŞE SEVİNÇHAN
Av. SEZER ALTUN
Av. NURCAN DAŞKIN
Av. SİNEM FERİKLİ
Av. DİLEKNUR YETKİN
Av. HÜSAMETTİN BERKEHAN BAYRAKTAR
Av. MELİKE ALTAN
Av. EDA TAN
Av. BİRSEN GÖKÇE ÖZ
Av. MERDAN KAĞAN ERİKLİ

Av. FATİH GÖLEN
Av. ELİF KÖKSAL
Av. PELİN GÜL KARAN
Av. BURÇE GÜLTEKİN
Av. EDA NUR AĞA
Av. ŞABAN EROL
Av. MUHAMMED ONUR YARDIMCI
Av. TUĞBA ÜRGÜT
Av. SELİN KERSE
Av. CANSU AKKAŞ
Av. RUMEYSA YILDIRIM
Av. EZGİ HAMAMCI
Av. İREM AKTAŞ
Av. ELİF NUR TANIŞ
Av. EDA KAYA
Av. EMRE KASAP
Av. ESMA AKTAŞ
Av. SEZER ÖZTEN
Av. MUSTAFA MAHÇUP
Av. DUYGU TOMBAŞ
Av. NAZLICAN ÖZBEK
Av. DİLA EROL
Av. İLKİN DEMİRTAŞ
Av. ŞEYMA NUR BULUT
Av. SERPİL BOZKULAK
Av. AYŞE HÜSEYİNOĞLU
Av. ALPARSLAN BERK GÜRPINAR
Av. İLAYDA CANAN SALTIK
Av. SERENAY TÜRKYILMAZ
Av. FATMA ÖTER
Av. ÖMER YAVUZ YILDIRIM
Av. SABAHAT BURCU SÖNMEZ
Av. RESMİYE BAŞOĞLU
Av. ERTUĞRUL SALİH ÖZHAN
Av. EKREM KILIÇ
Av. ZAMİR ÇAKIRCI
Av. İREM EBRAR ALTIN GÜL
Av. FEHMİ BİÇER
Av. GÖKÇE DUMRUL
Av. ALİYE ECEM KABAYUKA
Av. EMRE YILMAZ
Av. OĞUZHAN ŞAHİN
Av. ŞİMÂL NAZLI ASAN
Av. EBRU ÇAKIN ALÇİN
Av. AYŞEGÜL YILMAZ
Av. TUĞÇE TIKIÇ
Av. KEREM BICAKÇI
Av. YASİN VURAN
Av. İSMAİL CAN TAYAZ
Av. İLKYAZ YILMAZ
Av. MUSTAFA ÖZDAĞ

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 05.12.2019
Av. UMUT GEMİCİ
Av. SEDAT EKMEN
Av. GAMZE AKTAŞ
Av. ÖZLEM BOZDAĞ
Av. NAMIK BERKE ALPCAN
Av. ARZU ÖREN
Av. TAYLAN ÇELİK
Av. TUBA TELKAS
Av. SEVDA ÖZYAKIŞIR
Av. ZEHRA ZEYNEP KAYSI
Av. KEMAL ERİM UĞUR
Av. MERVE KARACA
Av. BAHAR ECEM BALKAN
Av. İBRAHİM HALİL DİNKE
Av. İREM TUNÇMAN
Av. NİLAY GEYİK
Av. ASENA TOPAY
Av. AHMET SEFA DOĞAN
Av. ÖMÜRCAN BARIŞKAN
Av. BATUHAN YAĞMUR
Av. NURİ MERT ORHAN
Av. BAŞAK BERKÜN
Av. DENİZHAN GÖKTÜRK
Av. EDANUR YILDIZ

Av. RÜMEYSA AYGÜN
Av. ELİF EZGİ GARİPOĞLU
Av. SAADET EZGİ EREN
Av. CANAN YILMAZ
Av. ELİF NAZ UZMAN
Av. MERT CAN ÇELİK
Av. İSA KESKİN
Av. ŞEYMA SÜMER
Av. BESTE KÜÇÜKŞAHİN
Av. OZAN EMİN HALHALLI
Av. EBRU PINAR ALAGÖZ
Av. İDİL DEMİRCİ
Av. ZEYNEP KİRİŞ
Av. ABDULKADİR TOPAL
Av. ORKUN AKDEMİR
Av. HATİCE KIZILAY
Av. EGE TANRIVERDİ
Av. ÖMER CAN ATLAS
Av. ÖZGÜR ÖZEN
Av. EGEM DİNÇARSLAN
Av. AYBİKE KÖSE
Av. MEHMED ENES ZEMBİLCİ
Av. BERRAK KAYAN
Av. KUBİLAY KAAN ŞAFAK
Av. ALPARSLAN KÜRŞAT
HACIMUSTAFAOĞLU
Av. KARDELEN YİĞİTBAŞI

Av. SAFFET ÖMEROĞLU
Av. AYLİN KIVRAK
Av. BAHAR BALABAN
Av. BENGİSU DELİBALTA
Av. TEVFİK CAN PEKER
Av. ŞÜKRÜ FURKAN BACA
Av. BEKİR SEDAT SOYLU
Av. BERNA AYDIN
Av. ŞEYDA KÜLEKCİ
Av. GİZEM AY
Av. BÜŞRA AZAK
Av. GÖZDE AYDIN
Av. AYŞEGÜL AYTEKİN
Av. ÇAĞLA ECEVİT
Av. EYLEM AKTAŞ
Av. KÜBRA ONARAN
Av. LALİN ELKATİP
Av. YALIN CANER SOYSÜREN
Av. SİMGE EMEÇ
Av. HASAN AYGÖREN
Av. RABİA TAN
Av. ZELİHA MERVE ÖZERAY
Av. ENES MALİK YÜKSEL
Av. AHMET GÖKHUN BUZ
Av. EDA BANA
Av. BÜLENT KADAKAL
Av. AYBÜKE TUĞÇE ÇETİN

Av. BEYZA BUKET YILMAZ
Av. RAHMİ ŞAHİN
Av. BERFİN KARAKUŞ
Av. ECEM AYŞE KÜLEY
Av. KAAN ŞAHİN
Av. ASLIHAN ERCAN
Av. LİVAN SERRA YILDIRIM
Av. FEYZA SULTAN
KARAKULLUKCU
Av. ŞEKİP BERTAN BAŞKAYA
Av. DENİZ KURTLUK
Av. BEKİR CAN UZUN
Av. İSMAİL ŞAM
Av. İREM BOSTANCIOĞLU
Av. EMİNE KIVILCIM ÖZTUNA
Av. KÜBRA MUAZZEZ SÖZEN
Av. ÖZGE ŞAHİN
Av. ŞAHAP EMRE AYDEMİR
Av. YAĞMUR ZEYTİNKAYA
Av. NAZLI ACAN
Av. ATA BERKAY SEZER
Av. MELİKE KAYA
Av. TARIK OCAK
Av. TUĞÇE PİRES
Av. PERİT TURAN
Av. HAZAL YILDIRIM
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RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 12.12.2019

KASIM ARALIK 2019 / 155

102

Av. MUSTAFA COŞKUN
Av. ALPASLAN TÜRKMEN
Av. YAĞMUR SEZGİN
Av. BURAK ÖZMEN
Av. ZEYNEP BAŞAK SERTELLER
Av. EBRU KARASAL
Av. SERAN SAYDAM
Av. SELDA GEZLİ
Av. SELİN DENİZ BOZKURT
Av. SEDA TURAN
Av. DENİZ ERTEKİN
Av. SÜLEYMAN ELDEŞ
Av. MEHMET ARISOY
Av. HAYRUNNİSA RAVLI
Av. GÜLAY SARI
Av. ÖZLEM TÜRKKAN
Av. GÜLSÜM SENA KARAKOÇ
Av. MERVENUR İSKENDER
Av. MEHMET KAAN KARABACAK
Av. MUSTAFA GÖNÜL
Av. SADIK YİĞİT MERCAN
Av. YUNUS DEMİR
Av. KORAY MERT DİCLE
Av. BESTE YILMAZELLİ
Av. PELİN İŞÇİ
Av. YAKUP UĞUR
Av. MUHAMMED RAŞİT ÖREN
Av. ÜMRAN ÖZER
Av. CELALETTİN ASLAN
Av. MERT ENEY
Av. HAYATİ UÇAR
Av. ALARA SARISOY
Av. DURU GENÇTÜRK

Av. YUNUS EMRE AKSU
Av. MİTHAT YAĞIZ İNCE
Av. SELİN YAZICI
Av. MUAMMER UZUNÖZ
Av. ÖZCAN ÖZTÜRK
Av. EFE HALİL ÖZEL
Av. HUZEYFE SARI
Av. MUALLA CANSU GÜRSOY
Av. RANA GÜLNİHAL GENÇ
Av. BEYZA TOPAL
Av. SAMED CAN YILMAZLAR
Av. ALİ PİRBUDAK
Av. RECEP TAYYİP ÖZDOĞAN
Av. BAYRAM KOCAMER
Av. AKİF ÇELİK
Av. MUHAMMET ALİMOĞLU
Av. ERHAN ÖZGEN
Av. NERGİZ OPRESCU
Av. MEHMET NAİF ÇAKIRCİ
Av. UĞUR ÇAĞLAR ŞENOL
Av. ABDULLAH MESUT ÇAYIR
Av. ENES MERT
Av. RABİA GÜÇLÜ
Av. MERTKAN YEMEN
Av. AYŞE AYTAR
Av. NUR BANU ÇAĞAN
Av. HACI YUSUF DEMİR
Av. NERGİS VAKKAS
Av. İREM GÜNEŞ
Av. KUBİLAY DELEN
Av. TANSU KARATAŞ
Av. BARIŞ DEMİRKUŞ
Av. YASEMİN SAĞLAM
Av. KADİR ŞENYUVA
Av. SELMAN AYDOĞDU
Av. AHMET BAKIR

Av. BERİL FEMSU ASAL
Av. İREM ÇUHADAR
Av. EZGİ ÇİFTÇİ
Av. BAHANUR ORMAN
Av. ZEHRA BAŞER
Av. AHMET ERTUĞRUL
Av. AYSEL HAZAL ÖZŞEN
Av. KEVSER AYCAN YILDIZ
Av. BEHMAN DOĞUHAN BAYAT
Av. ELİF AYAŞ
Av. SEVDA GÜL SAMANCI
Av. ÖZGÜR AYDIN
Av. AHMET EKİN ÇİNAR
Av. ZEYNEP ŞENGÜN
Av. ESRA NUR SUNGUR
Av. YELİZ SAADET AKBALIK
Av. GİZEM GAMZE KARABOĞA
Av. İPEK PANAYIR
Av. MİNA KANARYA
Av. SALİH AYDIN
Av. ESRA ERENULUĞ
Av. ZEYNEB SARAOĞLU
Av. AHMET NUMAN DUMAN
Av. FURKAN CAN KILIÇASLAN
Av. PINAR ÖZCAN
Av. YAREN ÖMÜR
Av. HÜSEYİN ALİ SALPAT
Av. VOLKAN AKPOLAT
Av. RÜMEYSA BÖLÜKBAŞI
Av. MUHAMMED ENES AKKAŞ
Av. PINAR PEYNİRCİ
Av. TANSU EKŞİ
Av. SESİN ERKILIÇ
Av. DİLAN ŞABANOĞLU
Av. MELTEM YAMAN
Av. FATİH KAYNARCA

Av. TÜLAY ÇALIŞKAN
Av. EMİRE DEMİRHAN
Av. ERVA AKIN KUN
Av. NEJAT UTKU İNALTONG
Av. MUSTAFA METİN BAYAT
Av. UMUT CAN SEMİZOĞLU
Av. ALEV ÖZEROĞLU
Av. ZEYNEP EZGİ YANARATEŞ
Av. MUHAMMET SEFA MUTLU
Av. HASAN ÇELİK
Av. MELİKE ŞEYMA TÜRKMEN
Av. DÜNYA TÜRKÜ ÖZBAY
Av. İBRAHİM KAPAKLIKAYA
Av. MERVE KAYAÇAL
Av. SELİN HAYAT
Av. ŞEBNEM GÜZELOĞLU
Av. KÜBRA NUR SEVİLMİŞ
Av. İREM GEMALMAZ
Av. ŞÜKRÜ BERK
Av. İLAYDA ILGIN YOLCU
Av. MUHAMMED ENES GANİ
Av. SELİN VARSAK
Av. SEVDE ÖZDEMİR
Av. ASLI ÇİÇEK ŞAHİN

Av. KÜBRA KANIK
Av. NUR ASLI SAVCI
Av. GÜZEY BERKEM GÜVEN
Av. PINAR GÜNEŞ
Av. YASER SAYSAL
Av. SÜMEYYE KÖKSAL
Av. LEYLA GÜNEŞ
Av. ULUAY SENEM KAVRAR
Av. BERKCAN SEZER
Av. SİMAY AYDIN
Av. HANDE BUDUN
Av. CİHANGİR YILDIRIM
Av. DİLARA ŞENGÖZ
Av. CANER CENNETOĞLU
Av. HALİL AKTAŞ
Av. ÇAĞKAN GÜVEL
Av. GONCA BAŞAK ÇELİK
Av. BURAK KIRMIZI
Av. DİYAR ÇAKMAK
Av. AYBÜKE AKDAĞ
Av. FATİH OSMANÎ
Av. HİLAL GÜNGÖRMEZ
Av. BEREN BERKMANLAR
Av. DİLARA KARAGÜL
Av. MERVE ASLAN
Av. ECE AKSU
Av. BAVER ABA

Av. HAMDİ DOĞUKAN KILIÇ
Av. HAZAL ÇIĞA
Av. İREM KORKMAZ
Av. TOLGA CAN APAYDIN
Av. EGEMEN DOĞAN
Av. SEDA NUR AKSOY
Av. BERKE KAŞIKARALAR
Av. MERVE GÖKÇEK
Av. NİL GİZEM ANGIN
Av. NUR ÖZER
Av. SEDA KALMAÇ
Av. AYSU YAŞA
Av. YUNUS ARICAN
Av. CAFER ALPGİRAY KISKAÇ
Av. BETÜL TERZİOĞLU
Av. GAYE ÖZTÜRK
Av. OKAN ÇAĞIRICI
Av. MUSTAFA GÜLCAN
Av. BEYZA ÇİZER
Av. RIZA GÜNDOĞDU
Av. YAĞMUR EKİNCİ
Av. BURCU ECE
Av. BÜŞRA AKCA
Av. OĞUZHAN SELÇUK
Av. MELİSA BAYSAL
Av. AYLİN İKİTEMUR
Av. KÜBRA GÜL UÇAR

Av. FURKAN YOLCU
Av. ZEKİYE SEVDE GÖKMEN
Av. GÖKÇE ÖZGEN
Av. BEGÜM YAROĞLU
Av. ELVAN SUNAR
Av. ASUMAN DURDU
Av. MÜCAHİT CAHAR ÇAĞLAYAN
Av. SERHAT ERKÖSE
Av. BURCU ÖZTÜRK
Av. MERVE SULTAN TEPEBAŞI
Av. FARUK BARUT
Av. CEMİLE TUNA
Av. SELİN BİRDAL
Av. OKAN KARAGÖZ
Av. ÖZGE CANSU ÜNLÜ
Av. MERVE ZİNİ
Av. BEHİYE BEYZA TOPRAK
Av. İLAYDA METE
Av. HAZAL ALBİNE AĞÖREN
Av. YASEMİN SONAY
Av. YAĞMUR EKİN KOÇ
Av. ÖZLEM BAŞOĞLU
Av. CELİL KÜRŞAT YAKIŞIKLI
Av. MUHAMMED DORUHAN
BAYRAM
Av. TUĞÇE YAKIŞIKLI
Av. SERKAN GÖĞEBAKAN

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 19.12.2019
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RUHSAT, 26.12.2019
Av. FAİK ANIL SEZER
Av. MEHMET SELÇUK
ÇETİNYALÇIN
Av. CEVRİYE TİLBE YILMAZ
Av. MUHLİS ÜNAL
Av. DAMLA ÇİĞDEM
DERVİŞOĞLU
Av. EMRAH GOLGİYAZ
Av. ABDULLAH SEVBAN ÖZTÜRK
Av. BİRSEL ÖZTÜRK
Av. AYÇA DOĞU
Av. DENİZ HAZER

Av. NİL GÜLYAŞAR
Av. ESRA ASMA
Av. ELİF BUSE ÖZDEMİR
AV. DİLARA GÖKSU
AV. HAMZA ÖZ
Av. RÜSTEM KAĞAN
OKTAYKAAN
AV. SEMA NURAN KILIÇ
Av. ÖZGÜN DOĞA YELEKİN
Av. EMİRHAN ÖNCÜ
Av. SİDEM ENER
Av. DİDEM KAYA
Av. ELA AKDİKMEN
AV. MUSTAFA DOĞAN

Av. PINAR KÜÇÜK
Av. ESAT ÇETİNKAYA
Av. MUHAMMET KEMAL ÖNCÜ
Av. PERİHAN KURT
Av. CEM BİLİR
Av. ENES SALAR
Av. HELİN ARSLAN
Av. TEVHİDE GİZEM SOYERGİN
Av. YUSUF TAHA ÖZLER
Av. MERVE KURT
Av. SİMAY NALBANT
AV. BÜŞRA GÖKTAŞ
Av. ZEYNEP SERRA AKDENİZ
Av. BURAK YÖNEY

AV. SAİD EBRAR YILDIZ
Av. KEMAL KARAKURT
AV. OZAN USLU
Av. MERVE YILDIRIM
Av. ERSİN ÜNAL
Av. ZEYNEP AYBİKE AKYILDIZ
Av. ELİF ERGÜÇ
Av. MELTEM BABA
Av. MEHMET YAĞIZ YILDIRIM
Av. NAZLI YILMAZ
Av. MELEN SEÇKİN
Av. AZİME BUZ
Av. YASEMİN TEKİN
Av. SILA EVRİM ATAR

