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YÜKSEK SEÇİM KURULU
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNDUK
İstanbul Barosu Başkanlığı, 16 Nisan 2017 Pazar günü referandumda oy kullanma işlemleri devam ederken aldığı mühürsüz zarfların kullanımına izin veren kararın 298 sayılı yasanın 164 ve 138. Maddesine
aykırı davrandığı gerekçesiyle bu kararın altında imzaları bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve
Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda Yüksek Seçim Kurulunun yasaya aykırı olarak aldığı kararla ‘seçimin neticesini tağyir
etmek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçunun işlendiği vurgulandı.
Baromuzun suçu duyurusu şöyle:
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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
İHBARDA BULUNAN

: İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Şahkulu Mah. Serdarı Ekrem Sok. No:7 Beyoğlu/İst.
VEKİLİ			: Av. Atilla ÖZEN-Aynı adreste
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ŞÜPHELİLER		 : Yüksek Seçim Kurulu’nun 16.04.2017 tarih ve 560 sayılı kararına imza atan Başkan Sadi GÜVEN, Başkanvekili Erhan ÇİFTÇİ, Üyeler Zeki YİĞİT, Sadi
SARIYILDIZ, Nakiddin BUĞDAY, Muharrem AKKAYA, Cengiz TOPAKTAŞ, İlhan HANAĞASI,
Z.Nilgün HACIMAHMUTOĞLU, Yunus AYKIN ve Kürşat HAMURCU.
SUÇ TARİHİ			: 16.04.2017
SUÇ				: 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un 164. maddesinin 3.bendi (seçimin neticesini tağyir etme), 138. maddesi
delaletiyle TCK 257. maddesi (Görevi kötüye kullanma)
AÇIKLAMALAR		

:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görev ve yetkilerinin düzenlendiği 14.maddesine göre YSK’nın
görev ve yetkileri şunlardır:
‘’Görev ve yetkileri:
Madde 14 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.)
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
1. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek

Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan
başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak işin hacmi,
süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim
yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim
veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,
2. Özel zarfların imali için gerekli “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,
Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)’ü ve her (400)’lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak,
(Mülga son paragraf: 13/3/2008-5749/15 md.)

4. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup,
illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında
tespit ve ilan etmek,
5. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne,
işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz
konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,
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3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her
türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve
ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin
karara bağlamak,
9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine
uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,
10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak
hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak
tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,
11. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine
ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine
katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının
bulunması şarttır.
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş
gün içinde ilan etmek.
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7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

(Ek fıkralar: 17/5/1979 - 2234/1 md.)
12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili
ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.
13. (Ek: 13/3/2008-5749/2 md.) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt
dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak. (2)
14. (Ek: 9/5/2012-6304/1 md.) Yurt dışı seçim iş ve işlemlerinde seçim takvimi süresince
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun verdiği görevleri yapmak üzere, ihtiyaç görülmesi halinde,
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak bu Bakanlık mensupları arasından en az daire başkanı
seviyesinde görevlendirme yapmak.
15. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. ’’

GÜNCEL

YSK, 16.04.2017 tarih ve 560 sayılı Kararının başlangıcında aynen:

‘’16/04/2017 tarihinde Halkoylamasının devamı sırasında ilçe seçim kurullarından bazı
sandıklarda sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulası ile oy kullandırıldığı bilgisinin
Yüksek Seçim Kuruluna şifahi olarak ulaşmasıve AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi
Recep ÖZEL tarafından Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2017 tarihli dilekçede; 16
Nisan 2017 tarihinde yapılmakta olan Halkoylamasında bazı sandıklarda oy zarflarının veya
oy pusulalarının ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü ile mühürlenmediği yönünde bilgiler alındığı, ancak söz konusu olayda seçmenin hiçbir kusurunun bulunmadığı, seçmenin
iradesinin tam bir şekilde yansıması için sandık kurulları tarafından yapılan bir eksikliğin
giderilmesi ve söz konusu oy pusulalarının ve oy zarflarının sandıklar açılmadan ve sayıma
geçilmeden önce herhangi bir karışıklığa sebebiyet verilmemesi açısından geçerli sayılıp sayılamayacağı yönünde ivedilikle bir karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;…’’
cümlelerine yer verildiği görülmektedir. Bu cümlelerden 16.04.2017 tarihinde HALK OYLAMASI DEVAM EDERKEN:
1- YSK’na ‘’ŞİFAHİ OLARAK’’ İlçe Seçim Kurullarından sandık kurulu mührü bulunmayan
oy pusulası ile oy kullandırıldığı bilgisinin ulaşmış olduğu,
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2- Ancak BU KONUDA YSK’DAN BİR KARAR VERMESİNİ İSTEYENİN AK PARTİ YÜKSEK SEÇİM KURULU TEMSİLCİSİ RECEP ÖZEL OLDUĞU, ANLAŞILMAKTADIR.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14.maddesine göre YSK’nın HALK OYLAMASI DEVAM EDERKEN BÖYLE BİR KARAR VERME YETKİSİNİN BULUNMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. ŞÖYLE Kİ:
• Oy verme günü işlemleri hakkında il seçim kurullarınca henüz bu konuda verilmiş
kararlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla YSK’nın 298 s. Kanunun 14/7.maddesine göre
henüz bu konuda bir karar verme yetkisi doğmamıştır.
• Verilen karar açısından 298 s. Kanunun 14/9.maddesindeki yetkisi de, bu maddede İPTALİ GEREKTİRECEK İTİRAZDAN SÖZ EDİLDİĞİNDEN DOĞMAMIŞTIR.
• İl seçim kurullarından gelen şifahi bilgilerden söz edilmiş, ancak kararı Ak Parti Yüksek
Seçim Kurulu temsilcisi istemiş ve zaten YSK, 135-1 sayılı Genelgesini zamanında yapmış ve
bu Genelgeye önceden hiçbir itiraz da yapılmamıştır. Dolayısıyla 298 s. Kanunun ilgili gibi
görünen 14/10.maddesi de söz konusu edilemez.
ANCAK YSK. HALKOYLAMASI DEVAM EDERKEN VE YENİ TAMAMLANMIŞKEN
İLÇE SEÇİM KURULLARI VE İL SEÇİM KURULLARININ, ÜZERLERİNDE İLÇE SEÇİM KURULU MÜHRÜ VE/VEYA SANDIK KURULU MÜHRÜ BULUNMAYAN ZARF VE/VEYA OY
PUSULALARININ 298 SAYILI KANUNUN VE KANUNA UYGUN OLARAK BİZATİHİ KEN-

DİSİNİN ÇIKARMIŞ OLDUĞU 135-1 SAYILI GENELGENİN AÇIK EMREDİCİ MADDELERİNE AYKIRI OLARAK GEÇERLİ OLACAĞINI HALK OYLAMASI GÜNÜ SÖZLÜ OLARAK
TELEVİZYONLARDAN CANLI AÇIKLAMIŞTIR.
YSK, BÖYLECE İLÇE SEÇİM KURULLARI İLE İL SEÇİM KURULLARININ BU KONUDA
VEREBİLECEĞİ MUTLAK OLAN GEÇERSİZLİK KARARLARINA ENGEL OLMAYI AMAÇLAMIŞTIR. YSK’NIN BÖYLE BİR YETKİSİNİN BULUNMADIĞI 298 SAYILI KANUNUN
14.MADDESİNDEN AÇIKTIR.
YSK, 135-1 SAYILI GENELGESİNİ HALKOYLAMASINDAN ÇOK ÖNCE HAZIRLAYIP,
DUYURMUŞ, KİMSE DE BU GENELGENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE İTİRAZ ETMEMİŞTİR;
ÇÜNKÜ GENELGE, KANUNA UYGUNDUR.
298 SAYILISEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN’UN 98. ve 101. Maddelerinde değişiklik yapan 08.04.2010 tarih ve 5980 sayılı Kanun,
10.04.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle YSK BAŞKAN, BAŞKANVEKİLİ VE ÜYELERİ, Kanuna ve Kanuna uygun içerikte bizzat hazırlamış oldukları 135-1 sayılı Genelgeye aykırı olarak söz konusu kararı önce
sözlü açıklayıp, sonra henüz il ve ilçe seçim kurullarına bu konuda yapılan itirazlar karara
bağlanmadan yetkisi dışında bir müdahalede bulunarak hem 298 sayılı Kanunu hem de bu
Kanuna uygun olarak düzenleyip, ilan ettikleri ve kimsenin de itiraz etmemiş olduğu 135-1
sayılı Genelgeye aykırı fiilleriyle SEÇİM SUÇU İŞLEMİŞLERDİR. YSK, ÖNCE SÖZLÜ KAMUOYU AÇIKLAMASIYLA SONRA YAZILI KARARLA ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE, SEÇİM
SONUCUNUN TAĞYİRİNE KASTEN SEBEBİYET VERME GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTUR.
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un ‘’Seçim
Suçları ve Cezaları’’nı düzenleyen Yedinci Bölümünde yer alan 138.maddesi şöyledir:
‘’Görevi kötüye kullanma:
Madde 138 – (Değişik: 23/1/2008-5728/291 md.)
Bu Kanunun tatbiki ile görevli veya bu Kanuna göre görevlendirilen kimseler görevlerini her hangi bir şekilde kötüye kullandıkları takdirde, fiilleri bu Kanunda ayrı bir suç olarak tanımlanmamış ise, Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine göre verilecek ceza altıda
birden üçte bire kadar artırılarak hükmolunur.’’
298 sayılı Kanunun ‘’Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller’’ başlıklı 164.maddesi ise
şöyledir:
‘’Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller:
Madde 164 – (Değişik: 23/1/2008-5728/309 md.)
1. Her kim, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket
ile sandığa oy atar veya attırır ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne
kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkrada yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur.

5
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10 NİSAN 2010 değişikliğinden sonra, yargı kararları değişmiş ve hem YSK, hem de Anayasa Mahkemesi mühürsüz oy pusulalarının ve zarflarının geçersiz olduğu kararlarını vermiştir. Hatta suç duyurusuna konu kararın altında imzası bulunan kişiler 2014 tarihli YSK
kararıyla geçersizlik oyu verip, seçimin iptaline karar vermişlerdir.
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10.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikten önce 298 sayılı Kanunun mühürsüz
zarflar ve oy pusulalarıyla ilgili olarak 98. ve 101. Maddelerinde açıkça geçersiz sayılır, denmiyordu. 10 Nisan 2010’da 5980 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle ise artık AÇIKÇA GEÇERSİZ SAYILIR HÜKMÜ KANUNA GETİRİLEREK BU KONUDA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN
TARTIŞMAYA KANUN KOYUCU NOKTA KOYMUŞTUR.

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim
tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, beş
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıldan on yıla kadar
hapistir.
5. (Mülga birinci paragraf: 13/3/2008-5749/15 md.)
Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri işlemeye, herhangi bir suretle icbar
ederse üçüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.
Eğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temini veya vaadi suretiyle
meydana gelmiş ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya vadedenler hakkında dördüncü
fıkrada yazılı ceza üçte birden yarısına kadar eklenerek hükmolunur.’’
YSK, söz konusu yazılı Kararında esas olarak Anayasa’nın 67., 79., 90.maddelerine
dayanmış; usuli hatanın yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yarattığını iddia etmiş ve YSK’nın geçmiş yıllarda istikrarlı olarak bu gibi durumlarda geçerlilik
kararları verdiğini ifade etmiştir.
Ancak YSK’nın ilgili kararlarının 10 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliğinden önceki kararlar olduğunu kasten açıklamamış, 2010 değişikliğinden sonra geçersizlik
kararı verip, seçim iptal ettiğini gözlerden kaçırmayı amaçlamıştır.

GÜNCEL

Yasa koyucu 2010 tarihinde yaptığı 5980 sayılı değişiklik yasasının Genel Gerekçesi’nde
şunları yazmıştır: ‘’
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GENEL GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci ve 79 uncu maddelerinde, seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması ilkesi benimsenmiştir. Anayasanın 67
nci maddesinin 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında; seçimler ve
halkoylamasının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy ve açık sayım ve döküm esaslarına
göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anayasanın 79 uncu
maddesinin birinci fıkrasında ise; “Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi
altında yapılır.” denildikten sonra, 31/5/2007 tarihli ve 5678 sayılı Kanunla değişik ikinci
fıkrasında; “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim
konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun
kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. “ hükmüne yer verilmiş; aynı maddenin
üçüncü fıkrasında ise; Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Anayasanın bu hükümlerine göre; seçim
kurullarına, biri seçimlerin yönetimini sağlamak diğeri de itiraz ve şikayetleri inceleyerek
karara bağlamak üzere, iki türlü görev ve yetki verilmiştir. Bunlardan birincisi idari,
ikincisi ise yargısal niteliktedir…
Öte yandan, seçme hakkı, seçimin dürüstlüğü ve seçim sonuçlarının sağlıklı ve doğru biçimde tespitine dair yeni esaslar kabul edilmektedir. Özgürlükçü, çoğulcu parlamenter rejimlerin temelinin özgür seçimlere dayandığı, işleyişinin özgür, eşit ve dürüst seçimlerden
kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Özgür, eşit ve dürüst seçimlerin yapılamadığı bir ülkede,
demokrasinin varlığından söz edilemeyeceği kuşkusuzdur. (O. Aydın, YSK. Başkanı, 1979,
YSK. Kararlar Dergisi, sh.5) Anayasa Mahkemesine göre, “Özgür ve demokratik yönetimin
temeli sayılan serbest seçim hakkı, her tür etkiden uzak olarak kullanılan oylarla bir anlam ve
değer taşır.” (AYMK,E. 1986/17; K. 1987/11; T. 22/5/1987). Yine Anayasa Mahkemesine göre,
“Demokrasinin en belirgin özelliği ve yüz akı olan seçimlerin taşıdığı yadsınmaz önem, oyların
kutsal sayılan değerleri, serbestliği etkileyecek yanlı girişim ve eylemlere karşı önlem alın-

masını zorunlu kılmıştır. Seçimlerin dürüstlük kurallarına uygun biçimde yapılması, Devletin
başta gelen yükümlülüğüdür. Bu konuda gösterilecek özen, rejimin sağlıklı yaşamı için temel
koşuldur. Seçimler, demokratik düzenin başlıca kaynağı ve geçerlik göstergesidir …’’
Görüldüğü gibi yasa koyucu da Anayasa’nın 67. ve 79.maddelerine dayanarak 298 sayılı Kanunda 5980 sayılı Yasa ile 2010 Nisan’ında değişiklik yapmıştır. Bu değişikliklerin
en önemlilerinden ikisi de 98. madde ile 101.maddelerdeki değişikliklerdir. 98.maddedeki değişiklikle ilgili olarak madde gerekçesinde açıkça ‘’…Bütün zarflar sayıldıktan ve sonucu tutanağa işlendikten sonra, zarflar geçerli olup olmaması yönünden kontrol edilecektir.
Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan zarflar ile üzerinde ilçe seçim kurulu ve
sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar veya bir parçası koparılmış veya tamamı yırtılmış
zarflar ile üzerinde seçmenin kimliğini veya oyunu kesin belli edecek şekilde imza, mühür,
işaret veya yazı bulunan zarflar geçersiz sayılacaktır.’’ denmiştir. Bu durum 98.maddede de
yoruma açık kapı bırakmayacak netlikte yazılıdır.

Hiç kuşkusuz AİHS’ne Ek 1 No’lu Protokolün 3.maddesi seçim güvenliğini ortadan kaldıran uygulamalara haklılık kazandırmak için kullanılabilecek bir madde değildir. Türk
yasa koyucusu 2010 değişikliğini seçim güvenliği kaygısıyla yapmış, konu Anayasa Mahkemesi’nin önüne bireysel başvuru yoluyla gitmiş ve Anayasa Mahkemesi mühürsüz oy pusulasını
ve/veya zarfını geçersiz sayan Kanunu ve uygulamayı ne Anayasa’ya ne de AİHS’ne aykırı
bulmuştur; tam aksine geçersizlik kararının hukuka uygun olduğunu değerlendirmiştir.
Aynı şekilde konu YSK’nın önüne itiraz yoluyla gelmiş ve YSK da 2014 tarihli kararıyla
geçersizlik kararını Anayasa’ya da AİHS’ne de aykırı bulmamış ve mühürsüz oylar nedeniyle
seçimi iptal kararı vermiştir.
Aynı YSK, gündemdeki açıklaması ve kararıyla ise 5980 sayılı Kanunla 10 Nisan 2010’da
getirilen değişikliğe aykırı olarak Kanunda olmayan bir koşulu, kanun koyucunun yerine geçerek görevini kötüye kullanmak suretiyle açıklayıp ve yazarak seçim sonucunu ‘’tağyir’’ etmiştir. Çünkü hem 298 sayılı Kanuna ve bizzat YSK’nın 135-1 sayılı Genelgesine aykırı olarak
yaptığı 16.04.2017 tarihli canlı kamuoyu açıklamasındaki içerikle, hukuku ve kanunu çiğnemiş, hem de mühürsüz oy pusulası ve/veya zarfı kullanıldığına dair tutulması zorunlu tutanakların tutulmamasını hedeflemiştir.
298 sayılı Kanun’un öncelikle fiile uygun 164/3. maddesindeki suça göre ya da bu Kanun açısından genel norm niteliğindeki 138.maddesindeki görevi kötüye kullanma suçundan
dolayı şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması hususunda gereği
hukuk devleti ve güvenliği adına vekaleten arz ve talep olunur. 19 Nisan 2017.
İstanbul Barosu Başkanlığı
Vekili
Av. Atilla ÖZEN
Ek: Vekaletname sureti,
YSK’nın 16.04.2017 gün ve 560 no’lu kararı
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Aslında YSK da durumunun farkındadır ve yazılı kararında, Anayasa’nın 90/5. Maddesi dolayısıyla doğrudan doğruya AİHS. Ek 1 No’lu Protokolün 3.maddesini uyguladığını dolaylı olarak açıklamıştır. Bu madde serbest seçim hakkını düzenlemektedir ve yasama organının seçiminde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar
içinde makul aralıklarla gizi oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt altına sokmaktadır
devleti.

GÜNCEL

Yine 101.maddede de arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulasının da geçersiz olduğu yoruma açık kapı bırakmayacak netlikte yazılıdır. Bu nedenledir ki zaten 10
Nisan 2010 değişikliğinden sonra hem YSK hem de Anayasa Mahkemesi geçersizlik kararları
vermişlerdir.

YSK, SEÇİMİN SONUCUNU
TAĞYİR ETME VE GÖREVİ
KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU
İŞLEDİ

GÜNCEL

Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda
bulunduklarını
söyledi.

MART NİSAN 2017 / 138

8

İ

stanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü
saat 17.00’da Halk Tv’de yayınlanan GÜNDEM ÖZEL programına telefonla katılarak referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yüksek Seçim Kurulunun seçimler devam ederken verdiği kararı
hukuksal açıdan değerlendirdiklerini, bu kararın ciddi anlamda
hukuki sıkıntı yaratabileceğine
inandıklarını belirten Mehmet
Durakoğlu,
“Yüksek Seçim
Kurulu öncelikle ilke üzerine
karar vermesi gerekirken o kararları kendisine getirecek İlçe
ve İl Seçim Kurullarını yasaya
aykırı olarak bağlayan bir karar aldı ve bu karar referandumun sonucunu çok ciddi
anlamda etkileyebilecek bir
sonuç çıkardı. Şimdi geldiğimiz
nokta hukuksal açıdan yeni bir
değerlendirmeyi zorunlu kılıyor”
dedi.

298 sayılı yasanın 164. Maddesinde ‘seçimin neticesini tağyir
etmek’ diye kanun ifadesiyle tanımlanan suçun işlendiği, ayrıca
yasanın 138. Maddesinde tanımlanan ‘görevi kötüye kullanma’
suçunun ortaya çıktığını gördüklerini ifade eden Durakoğlu,
bu nedenle de bu kararın altına
imza atan, dolayısıyla referandumun bu noktaya gelmesine
neden olan Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında

GÜNCEL

REFERANDUM
SÜRECİNDE
İSTANBUL BAROSU...
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
SEMPOZYUMU

GÜNCEL

Sempozyumun ilk oturumunda
‘Türkiye’de Anayasa Değişiklikleri’ konusu ele alındı.
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İ

stanbul Barosu, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü, İstanbul
Üniversitesi Halkçı Hukuk
Kulübü ve Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübünce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde ortaklaşa
düzenlenen ‘Anayasa Değişikliği Sempozyumu’ 7 Mart 2017
Salı günü saat 13.00’da Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonunda yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe
Nuhoğlu akademik çalışmanın
anlamı üzerinde durdu. Üniversiteleri bilimsel araştırma, her
türlü tartışmanın yapıldığı yer
ve özgürlük alanı olarak niteleyen Nuhoğlu, her hangi bir görüşün kabul edilmesi şeklinde
bir dayatmanın bir üniversitede
varlığının kabul edilemeyeceğini söyledi. Nuhoğlu, “Üniversitelerin bu görevi kapsamında
bizler de ülkemizde gündemde
olan anayasa değişikliklerini
burada tartışacağız, toplumu
bilgilendirme görevini kısmen
de olsa yerine getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Didem Yılmaz, 16 Nisan 2017’de halk oylaması yapılacak olan 6771 sayılı Anayasa
Değişikliği Hakkında Kanunun
usulüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, anayasa
değişikliklerinin hazırlanışı, yasama organında komisyonda ve
genel kurulda yapılan görüşmelerdeki usul ve referandum sürecini ele aldı.
Anayasa değişiklikleri teklifi
yasama organına sunuluncaya
kadar hiçbir bilgilendirme yapılmadığını, toplumun çeşitli
kesimlerinde tartışılmadığını, en
azından konunun uzmanlarına
danışılmadığını belirten Dilek
Yılmaz, “O nedenle Anayasa
değişikliklerinin toplumsal tabandan bağımsız olarak sunulması demokratik meşruiyet
temelini sorgulatan bir yöntem
olarak ortaya çıkmıştır. Anayasa değişiklikleri toplumsal
bir talep olarak gündeme getirilmemiş, siyasal bir tercih olarak sunulmuştur. Değişiklikle-

rin yasama organında görüşülmesi gerilimli ve kutuplaşmış
bir ortamda gerçekleşmiştir”
dedi.
Yılmaz, bugüne kadar yapılan
anayasa değişikliği referandumlarıyla ilgili bilgi verdi. Yılmaz,
OHAL yürürlükteyken yapılan
referandumun toplumsal tartışma alanını daralttığını, OHAL
kararnamesiyle YSK’nın seçim
güvenliğini denetim yetkisinin
kaldırıldığını ve referandum sürecine müdahale edildiğini anlattı.

Bu oturumda konuşan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, anayasa hukukunun, devleti konu edindiği
içini, hukukun bıçak sırtı disiplinlerinden biri olduğunu söyledi. Getirilmeye çalışılan anayasa
değişikliği ile hangi siyasal rejimin ya da sistemin tartışılabilir
amaçlarını değerlendirmek istediğini belirten Üzeltürk, “Siyasal
rejim anayasa hukukunda devletin erkleri arasındaki ilişkiler
anlamına gelir, yani yasama,
yürütme ve yargı. Siyasal sistem ise aslında siyasal rejimi
de bünyesinde barındıran ama
çok daha geniş bir alana yayılan modeldir” dedi.

Kuvvetler ayrılığının ele alındığı
ikinci oturumda konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu: “Bu anayasa değişiklikleri geçerse eğer, anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk
dört maddesinin virgülüne bile
dokunmadan değiştirildiğine
tanık olacağız. Değişiklikler
geçerse eğer, Türkiye Cumhuriyeti, Anayasanın ikinci maddesinde yazılı hukuk devleti ve
demokratik devlet olma niteliğini kaybedecektir” dedi.
Anayasa değişikliğini kuvvetler
ayrılığı açısından değerlendiren
Durakoğlu, bundan altı yıl önce
de Türkiye’nin önüne 12 Eylül
2010’da 20 küsur maddenin
oylandığı böyle bir referandum
getirildiğini söyledi. Durakoğlu
şöyle devam etti: “ O referan-

Bugün gelinen noktanın çok
daha önemli olduğunu vurgu
yapan Durakoğlu, “O referandumda HSYK düzenlemesi için
getirilen şey, sadece ondan
ibaret değildir. Anayasa değişikliklerinin hangi amaçla,
neden, hangi projenin uygulanmasıyla yapıldığı, yapılan
değişikliklerden bazen çok
daha önemli sonuçlar içerebilir. Bugün geldiğimiz nokta da
aynı noktadır” dedi.
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının insanca yaşamak, onurlu yaşamak, hukuk güvenliği demek,
sabah saat 6’da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demek
olduğunun altını çizen Mehmet
Durakoğlu, hukukçular olarak
toplumumuza yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ne kadar
önemli olduğunu anlatmamız
gerektiğini söyledi.
Yeni getirilmeye çalışılan Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısının eskisinden farklı olmadığını, hatta daha da kötü olduğunu
belirten Durakoğlu, getirilmek
istenen değişiklikle bir parti-

nin genel başkanının HSK’ya ve
Anayasa Mahkemesine yargıç
seçtiğini bildirdi. Bu uygulamayla kuvvetler ayrılığının özellikle
en önemli ayağı olan yargı bacağını son derece ciddi biçimde
başkalaştırıldığını hatırlatan Durakoğlu, aslında asıl amacın yargıyı kuşatmak olduğunu, bunu
kabul edebilmenin ve böyle bir
yargıyla demokrasi üretebilmenin mümkün olmadığını, yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığının bir
ülkede ‘her şey’ olduğunu bildirdi.
Yasamanın anayasal denetiminin tümüyle ortadan kaldırıldığını, yargının bağımsız olmaktan
çıktığı andan itibaren siyaset
stratejilerinin parçası olmaya
dönüşeceğini, siyaset üzerinden
yargının kurgulandığına dikkat
çeken Mehmet Durakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
yasama organının bütün yetkilerini kısıtlayacaktır. Yasama
organı, cumhurbaşkanı kararnamesini etkisiz kılamayacaktır. Yapılmak istenen değişiklikleri bu yüzden çok tehlikeli
buluyorum. Hiçbir kaygıya
gerek olmadan, belirgin bir biçimde söylüyorum: Tek vatan,
evet; tek bayrak, evet; tek millet, evet; tek devlet, evet; ama
tek adam, HAYIR!”

Bu oturumda Konuşan TBMM
Eski Başkan Vekili ve Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan
Korkmazcan, anayasa değişiklik teklifi ile anayasanın 150’ye
yakın hükmün değiştirilmek istendiğini söyledi.

GÜNCEL

Konuşmasında parlamenter ve
başkanlık sistemlerinin temel
esasları üzerinde duran Sultan
Üzeltkürk, şöyle dedi: “Bu iki
model dışında pek çok model
vardır ve bütün bunlar bu iki
ana modelden türetilmiştir.
Hangi rejim tercih edilirse
edilsin yargı bağımsız olmalıdır. Yargı bağımsız ve tarafsız
olmadan hiçbir demokratik
modeli sağlıklı işletmek mümkün değildir”.

dumda oya sunulan HSYK’nın
yeniden düzenlenmesini içeren bir madde çok önemliydi. O zamanlar bu maddeyi
savunanlar yargının yürütme
üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu iddiası içindeydiler.
Yargıdaki değişiklik sağlanırsa
eğer başarılması gereken şeyin
ötesinde bazı amaçlar vardı,
o amaçları da zaman içersinde yaşayarak gördük. O Referandumda değişiklikler reddedilseydi bir cemaat yargıya
hâkim olamayacaktı. Kumpas
davaları bu şekilde sonuçlanmayacaktı. TSK’nın itibarı aşağıya doğru çekilemeyecekti, bu
nedenle de Ortadoğu siyasetleri günümüzdeki gibi şekillenemeyecekti. 15 Temmuz 2016
darbe teşebbüsü olmayacaktı”.
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Anayasa değişiklikleriyle getirilen sistemin çok açık bir rejim
değişikliği olduğunun altını çizen Üzeltürk, çünkü değişikliğin
yasama ve yürütme arasındaki
ilişkileri yeniden ele aldığını söyledi.

GÜNCEL

Bu kadar karanlık ve merdiven
altı anayasa imalatını daha önce
Türkiye’nin görmediğine dikkat
çeken Korkmazcan, 1961 anayasası ve sonraki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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1961 anayasasını, Türkiye’nin o
günkü şartlar altında savunduğumuz dünyanın en mükemmel
anayasalarından biri olarak niteleyen Korkmazcan, o zamanlar bu anayasaya, eski iktidar
mensuplarının
yargılanmalarının devam ettiği, referandumun sıkıyönetim altında yapılmak istendiği ve yeteri kadar
tartışılmadığı noktasına itiraz
edildiğini söyledi. Korkmazcan,
“61 anayasasının temel iskeleti 1950-60 arasındaki siyasi çekişmelerden oluşmuştur.
1950’de tek partili sistem son
bulmuş, ancak 1924 anayasası yürürlükte kalmıştır. Çağın
ihtiyacı olan yasama organının da denetim altına alınması
gibi ilkeler, kuvvetler ayrılığı,
24 anayasasında yoktu. Hâkim
teminatı, ispat hakkı, Üniversite muhtariyeti kavramları iktidarla muhalefet çevrelerinin
en önemli gündem maddesiydi. Sonunda 1961 anayasası bu
tartışmaların ortaya çıkardığı
sistem olarak yürürlüğe girdi”
dedi.
1971, 12 Mart muhtırası dönemi, 1972 ve diğer anayasa değişiklikleri hakkında bilgi veren
Hasan Korkmazcan, şöyle konuştu: “Yeni anayasa değişiklikleri kökü dışarıda olan bir
girişimdir. Bu teklifin kabulü
halinde sadece hukuk devleti
ortadan kakmıyor, devlet kavramı yok edilmek isteniyor.
Devlet dediğiniz şey kurumların kurallarla yürümesidir. Tek
kişiye verilen yetkiyle kurumlar pamuk ipliğine bağlı olacaktır. Kurumların uyması gereken kurallar da yok olacaktır. Bunun yerine tek adamın

beklentileri geçecektir. Tek
adamın neler yapabileceğini
yaşadık, gördük, 15 yıldan beri
Türkiye bir siyaset laboratuarı
gibi görülüyor”.
16 Nisan 2017 tarihini Türk
milletinin önüne konulmuş bir
şans olarak gördüğünü belirten
Korkmazcan, sözlerini şöyle tamamladı: “PKK’nin, FETÖ’nün,
IŞİD’in yanında olmak için demokrasiden ve insan onurundan uzaklaşmak gerektir. Oysa
bizim safımız bellidir ve biz
demokrasi safındayız. Onurlu
olarak yaşamak bir insanın olmazsa olmazıdır. Onurumuzu
korumanın yolu da hiçbir zaman yolumuz düşmeyecek olsa
dahi, adil bir mahkemenin olduğunu bilmektir. Bugün milletin egemenlik hakkına saldırı
var. Bu saldırıyı durduracağız,
bu bir vatanseverlik görevidir”.

Panelin üçüncü oturumunda
‘Kadın Bakış Açısıyla Anayasa
Değişiklikleri’ ele alındı. Bu oturumda konuşan İstanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın ve
Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah
Tuskan, Cumhuriyetin kuruluş
felsefesinin Atatürk ilkeleri olduğunu, anayasamızın ilk dört
maddesinin de bu ilkelerin ifadesi olduğunu söyledi.
Anayasa değişiklikleriyle laik
hukuk devletinin tek bir kişiye
devredilmek istendiğinin altını
çizen Tuskan, “Biz cumhuriyet
için, yargı bağımsızlığı için,

millet için, bölünmemek için,
parlamenter sistem ve bilimsellik için, kadın özgürlüğü
için, çocuklarımız ve gelecek
için bu anayasa değişikliklerine HAYIR diyoruz” dedi.
Bu değişiklik taleplerine EVET
diyenlerin, bunların gerekçesini
söyleyemediklerini, bu nedenle
hayır diyenleri teröristlerle aynı
safa koyduklarını belirten Aydeniz Alisbah Tuskan, şöyle konuştu: “Parlamenter sistemde bile
kadın hareketini geri bıraktıracak, kadınlar aleyhinde söylemlerde bulunuluyor. Bunun
için endişeliyiz. Bu sisteme
tepkilerimizi dile getirebiliyoruz, ancak tek adam sisteminde biz nasıl tepki vereceğiz.
Tek adama, devletin kurucusu
olan Atatürk’e bile verilmeyen
yetkiler veriliyor. Atatürk’e bu
yetkiyi vermek isteyenler çıktı,
ancak Medeni Kanunumuzun
ön sözünü yazan Mahmut Esat
Bozkurt ve arkadaşları bu öneriye karşı çıktılar, zaten Atatürk de böyle bir yetki istemedi, reddetti”.
Tek adama verilen en tehlikeli
yetkilerden birisinin de Meclisi
fesih yetkisi olduğunu hatırlatan Tuskan, egemenliğin milletin elinden alınarak tek adama
verildiğini, TBMM’nin ana organ
olmaktan çıkarıldığını bildirdi.
Anayasa değişikliklerinin bir siyasal parti sorunu değil, memleket sorunu, cumhuriyet sorunu
olduğunu, getirilmek istenen
sistemin tersine bir gidişi hızlandıracağını kaydeden Tuskan,
“Kadınlar bu güne kadar bir
takım hakları söke söke kazandılar, bu kazanımların yok
edilmesini istemiyoruz. Değişiklikler kabul edilirse anayasalarla kazandığımız bağımsız
cumhurbaşkanlığı ile tarafsız
ve bağımsız yargıyı da kaybediyoruz” dedi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu, anayasa değişiklik teklifinin hazırlanışı, görüşülmesi ve
kabulünün bir bakıma anayasa
ihlali olduğunu söyledi.
Moroğlu, referanduma sunulan
şekli ile yapılacak değişikliklerin
Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu
kararlarına da tamamen aykırı
olduğunu, geleneksel anayasa
değişikliği yöntemine de uymadığını, bir torba anayasa olarak
Meclise sunulduğunu, yeteri
kadar tartışılmadan, kurallara
uyulmadan kabul edildiğini belirtti.
Yapılmak istenenin sistem değişikliği değil bir rejim değişikliği
olduğuna vurgu yapan Moroğlu,

Nazan Moroğlu konuşmasında
şu dehşet verici hususa dikkat
çekti: “OHAL kararnamelerinin
birinde, Anayasa değişiklikleri yürürlüğe girerse, o tarihte yürürlükte bulunan kanun
hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerin de
yürürlüklerinin devam edeceğine ilişkin madde var, bu korkunç bir şey. Bunun için OHAL
kararnamelerini çok iyi irdelememiz lazım. Aslında bu anayasa değişikliklerini ‘neresinden tutsak elimizde kalıyor’”.
Anayasa değişikliklerini kadın
hakları açısından değerlendiren
Moroğlu, gelinen noktayı şöyle
değerlendirdi: “2016 yılının mayıs ayında Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuştu, bu
komisyon 490 sayfalık ‘Aile
bütünlüğünü olumsuz etkileyen nedenlerin araştırılması’
konulu bir rapor hazırladı. Ra-

porun son bölümünde öneriler
var. Bu önerilere baktığınız zaman bugüne kadar kadınlara
verilmiş hakların geri alınmak
istendiğini görüyorsunuz. Bu
rapor şu anda Meclis komisyonundadır. Demokrasinin olmadığı, Laiklik ilkesinin göz ardı
edildiği yerde kadın hakları
yoktur”.
Nazan Moroğlu konuşmasını
şu sözlerle tamamladı: “Medeni Kanun değiştiği için kadın
hareketi Türkiye’de güçlüdür
ve uluslar arası planda iz bırakan çalışmalar yapmıştır. Atatürk’ün açtığı o aydınlık yolda
kazandığı hakların bilincinde
olan her kadın eşitlik için mücadelesini veriyor. Çünkü kadın güçlenirse ülke güçlenir.
Anayasa değişikliklerine kadın
hareketi neden bu kadar tepki
duyuyor? Ailedeki reisin kaldırılması mücadelesini veren ve
kaldırtan bir kadın hareketi,
ülkenin başında bir REİS istemiyor”.

GÜNCEL

Olağanüstü Hal kararnameleriyle referandumda eşitlik ve seçim
güvenliğinin ortadan kaldırıldığını, eşitliğe uymayanların artık
cezalandırılmayacağını söyledi.

Sempozyumun sonunda soru-cevap bölümü uygulandı.
13
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Aydeniz Tuskan konuşmasını
şöyle tamamladı: “Kadın ve çocuk hakları konusunda, insan
hak ve öz-gürlükleri konusunda bir takım uluslararası
sözleşmeler Meclisin çıkardığı
kanunlarla yürürlüğe girerken, tek adam verilen yetkiler
çerçevesinde bu sözleşmeleri askıya alırsa bununla nasıl
mücadele edeceğiz?. Denetim
mekanizmalarının
olmadığı
bir durumda buna benzer tek
adam uygulamaları nasıl durdurulacaktır, bu konularda
endişeliyiz. Tek adam yönetimi laik demokratik sosyal bir
hukuk devletini ve kadın erkek
eşitliğini ortadan kaldıracak
bir sistemdir. Kadınlar olarak
bu anayasa değişikline HAYIR
diyoruz”.

MEMLEKETİN GELECEĞİ İÇİN
“KARAR SENİN”
gücümüzle bu işin asla olmayacağını söylemeliyiz”

GÜNCEL

Diş Hekimleri Odası Başkanı
Turhan Atalay: “Referandum
Türkiye’mizi en az yüzyıl geriye götürme riski olan bir referandumdur. Bu nedenle, sağduyulu olan insanlar olarak
‘hayır’ demeliyiz. Çevremizde
ne kadar kararsız insan varsa
‘katmerli bir hayır’ için ikna etmeliyiz”.
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stanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), 16
Nisan’da yapılacak referandumda anayasa değişikliği
için HAYIR çağrısı yaptı.
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, 23 Mart Perşembe günü Makine Mühendisleri
Odası Konferans Salonunda
toplandı. İMOK Sekreteri Hüseyin Demirdizen tarafından
sunulan ortak açıklamada, anayasa değişikliğinin 1000 yıldır
bir arada yaşayan, ortak değerleri, ortak hasletleri ve ortak özlemleri olan toplumu, ekonomik
ve sosyal olarak geri götüreceği
belirtilerek, “İnsanlarımızı geri
dönülmez karşıtlıklarla, çatışma
ortamına atacağından endişe
ediyoruz, anayasa değişikliğini
bu haliyle kabul etmek mümkün değildir” denildi. Açıklamada, referandum için HAYIR çağrısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 16 Nisan 2017 tarihini
Türkiye hukuk ve siyasal tarihi
açısından önemli bir kilometre
taşı olarak gördüklerini kaydetti. Durakoğlu, “Bu dönemecin
yaşamsal olduğunu savunuyoruz. Bu nedenle tavrımızı net
olarak ortaya koyuyoruz. 16
Nisan’da evet çıkarsa biz mesleğimizi yapamayacağız” diye
konuştu. Durakoğlu, “Hukuk
devletini yaşatma adına pozisyonumuzu net bir şekilde açıklıyoruz” dedi.
İstanbul Tabip Odası Başkanı
Selçuk Erez: “Bizim 80 milyon
olarak düşünemediğimizi tek
adamın düşünmesi imkânsız.
Bu adam Einstein olsa bile ‘Hayır’ diyeceğiz. Biz tek adamın
beyninin, 80 milyonun yerine
İkame edilmesine, ömrümüz
yettikçe hayır diyeceğiz. Var

Veteriner Hekimler Odası yönetim Kurulu Üyesi Necati
Bozkurt: “Cumhuriyetin kazanımları ve değerlerine sahip
çıkmalıyız. Ülkede bir sevgi
yumağını geliştirmemiz gerekiyor. Ülkede yaşayan bütün
insanların uzlaşabileceği bir
anayasayı hayata geçirmeliyiz”
Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap
Platformu adına söz alan Erol
Demirel: “Bu toplumun diğer
bileşenleri gibi en aydın kesimleri oluşturan bir yapı olarak
sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemizin aslında çağdaş,
demokratik, insan haklarını
ve özgürlüklerini önceleyen,
toplumsal barışı önceleyen bir
Anayasa’ya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu anayasayı
hazırlayanlar da bunlar için
yola çıktılar. Ama görüyoruz
ki bundan 800 yıl önce imzalana Magna Carta Anlaşmasının
bile çok gerisinde”.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI
SİSTEMİ, ÜLKEMİZİN
BÖLÜNMESİ YOLUNU AÇACAK
BÜYÜK TEHDİTLER
İÇERMEKTEDİR

İstanbul Barosu Kadın Hakları
Merkezinin de içinde yer aldığı
İSTANBUL ANAYASA PLATFORMU, 6 Nisan 2017 Perşembe
günü saat 10.30’da İstanbul Barosu Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında 16 Nisanda referanduma sunulacak
anayasa değişikliklerine neden
HAYIR diyeceğini açıkladı.

Katılımcı kuruluş temsilcilerinin
yer aldığı basın toplantısında
İstanbul Anayasa Platformu adına basın açıklamasını İstanbul
Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu
okudu.
Açıklama şöyle:
İstanbul Anayasa Platformu olarak 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumunda neden HAYIR diyeceğimizi
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
HAYIR diyoruz, çünkü 18 madde gibi gösterilen, ama bir torba anayasa değişikliği halinde

Anayasa’da yapılan değişiklikle yargının bağımsızlığına ek
olarak “ve TARAFSIZ” olacağı
hükmü getirilmiş. Ancak yargı
büyük ölçüde yürütmenin başı
olan Partili Cumhurbaşkanı’na
bağlanmış.
Resmi Gazete’de yayınlanmasını takip eden 30 GÜN içinde
Hâkimler Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak. HSK’nın
6 üyesi Partili Cumhurbaşkanı
tarafından, 7 üyesi TBMM’de
partisinin çoğunlukta olduğu
milletvekilleri tarafından atanacak. 2010 Referandumunda da
hukuk kurumlarının tüm itirazlarına rağmen yargı bir ay içinde
yeniden yapılandırılmış, bugün

15

MART NİSAN 2017 / 138

İ

stanbul Anayasa Platformu
bileşenleri olarak, yasama,
yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, adına
Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu Anayasa
değişikliğine HAYIR diyoruz.

Resmi Gazete’de YAYINLANDIĞI
GÜN, PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI sistemine geçilecek.
103. md. değiştirilmediği için
görevini “…tarafsızlıkla” yapma
konusunda “…namusu ve şerefi üzerine..” Ant içen bir partili
Cumhurbaşkanı, sadece kendisine karşı sorumlu olacak Yardımcılarını, Bakanları atayacak.
Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı Partisinin genel başkanı
da olabilecek.

GÜNCEL

60’dan fazla maddesi değiştirilen bu paket Halk oylamasında
kabul edilirse…

FETÖ olarak adlandırılan terör
örgütüne teslim edilmişti. Yanlışlardan ders alınması gerekmez miydi?

GÜNCEL

Anayasamıza göre egemenlik
kayıtsız şartsız millete aittir, hiçbir surette hiçbir kişiye devredilemez. Ancak bu değişiklikle
Cumhurbaşkanına Meclisi feshedip seçimleri yenileme yetkisi verilirken, buna karşı TBMM
ancak 3/5 çoğunlukla seçimleri
yenileyebilecek.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle taşra, merkez teşkilatını
kurmak, sosyal ve ekonomik
haklarda düzenlemeler yapılabilecek, bunun yanında Cumhurbaşkanı Bütçeyi hazırlamak;
milletlerarası sözleşmeleri onaylamak, yayımlamak; büyükelçileri, YÖK Başkan ve üyelerini,
bürokratları atamak gibi çok
geniş yetkilere sahip kılınacaktır. Ancak hiçbir denetime tabi
olmayacaktır. Cezai sorumluluk
düzenlemesi ise uygulanamaz
bir madde olarak kalacaktır.
Halkoylamasında anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, TBMM’nin hem yasama hem
de denetim görev ve yetkisi çok
sınırlanacak, milletvekillerinin
işlevi azalırken sayısı 600’e çıkarılacak ve milletin omuzlarındaki
mali yük artacak. Gazi Meclisin

elinden alınan yetkiler, partili
Cumhurbaşkanına verilecektir.
Bu sistemde cumhurbaşkanlığı
kararnameleriyle devletin yapılanmasının neredeyse baştan
sona değiştirilmesi, örneğin bir
gecede eyalet yapılanmasına geçilmesi mümkündür. Eyalet sisteminin ülkemizi yakın geçmişte komşularımızın başına geldiği
gibi önce federasyon, sonra çatışma ve parçalanmaya götüreceği aşikârdır. Bu nedenle partili
Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemizin bölünmesi yolunu açacak
büyük tehditler içermektedir.
Ancak böyle bir durumda iç ve
dış tahriklerle güzel yurdumuzda kardeş kavgasının çıkması an
meselesi olur. Bizler biliyoruz ki
Türkiye Cumhuriyetini kurmuş

olan ve ezelden beri hür yaşayan TÜRK MİLLETİ vatanın ve
Milletin bölünmesine müsaade
etmeyecektir.
EVET– HAYIR kampanyalarının
eşit olmayan koşullarda ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir OHAL
ortamında yapılmasına itiraz
ediyoruz. Toplumun bu şekilde
ayrıştırılmasına itiraz ediyoruz.
İstanbul Anayasa Platformu bileşenleri olarak, yasama, yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan, kuvvetler ayrılığını ortadan
kaldıran, adına Türk Tipi Partili
Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu Anayasa değişikliğine
HAYIR diyoruz.
TORBA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Ülkenin OHAL ile yönetildiği,
bölücü - gerici terör saldırılarının arttığı, her gün şehitlerin acısıyla ailelerin, toplumun
kahrolduğu ve can güvenliğinin
kalmadığı, kadın cinayetlerinin arttığı, işsizliğin arttığı bir
dönemde yasama, yürütme ve
yargıyı bir kişiye bağlayan adına
Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı denilen bir Anayasa değişikliği 18 madde olarak görülmektedir. Bu değişiklikle anayasamızın
27 maddesi yürürlükten kaldırılmakta, 25 maddesi de değiştirilmektedir.

MADDE 16. ile Anayasanın 27
maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
MADDE 18 – Bu Kanun ile Anayasanın;
a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89,
91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113 üncü maddelerinde yapılan
değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının
ilgaları yönünden, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve
125 inci maddelerinde yapılan
değişiklikler ile 127. maddenin
son fıkrasına dair değişiklik; 131,
134, 137. maddelerinde yapılan
değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik
ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar
Kurulu üyelerini” ibaresine dair
değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155
inci maddenin ikinci fıkrası, 161,
162, 163, 164, 166 ve 167. maddelerinde yapılan değişiklikler
ile geçici 21 inci maddenin (F)
ve (G) fıkraları, birlikte yapılan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri
sonucunda Cumhurbaşkanının
göreve başladığı tarihte,
b) 75, 77, 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,
c) Değiştirilen diğer hükümleri
ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı
seçilenin, varsa partisi ile ilişiği
kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması
halinde tümüyle oylanır.
Kararname düzenleme yetkisi
verilen Partili Cumhurbaşkanı

sendika kurma hakkı, toplu iş
sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
gibi sosyal ve ekonomik hakları da kararnameyle düzenleme
yetkisindedir.
İstanbul Anayasa Platformu bileşenleri olarak, yasama, yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan, kuvvetler ayrılığını ortadan
kaldıran, adına Türk Tipi Partili
Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu Anayasa değişikliğine
HAYIR diyoruz.

İSTANBUL ANAYASA PLATFORMU
İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ (İKKB), ATATÜRKÇÜ
DÜŞÜNCE DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBELERİ, BAKIRKÖY KENT
KONSEYİ KADIN MECLİSİ, BİR ŞEY YAPMALI..., CUMHURİYET
HALK PARTİSİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI, CUMHURİYET
KADINLARI DERNEĞİ
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, EĞİTİM İŞ İSTANBUL 3 VE 4 NO’LU ŞUBELERİ, İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ, KA-DER KADIKÖY
ŞUBESİ

GÜNCEL

TORBA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİDİR

ailenin korunması, aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir. Partili cumhurbaşkanı ayrıca, eğitim ve öğrenim
hakkı ve ödevi, sanatın ve sanatçının korunması, kıyılardan
yararlanma, toprak mülkiyeti,
devletleştirme ve özelleştirme,
kamulaştırma, çalışma şartları
ve dinlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık, çevre ve
konut hakkı, sendikal faaliyet,

KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ, KARTAL KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, KARTAL GÖNÜLLÜLERİ, MALTEPE KENT
KONSEYİ KADIN MECLİSİ, MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ, MİLLİ ANAYASA HAREKETİ, MİLLİ MERKEZ, 10.KÖY DERNEĞİ, ŞİŞLİ KENT KONSEYİ,
TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ (TÜMÖD) İSTANBUL
ŞUBESİTÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ, TÜRKİYE LİSELİLER BİRLİĞİ, TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ, USMER, VATAN PARTİSİ ÖNCÜ KADIN YURTTAŞLIK HAREKETİ DERNEĞİ.
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Madde 16 ve 18 de görüldüğü
gibi bu bir

GÜNCEL

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİDEN
UZAKLAŞILAN BİR ZAMAN
DİLİMİNİ YAŞIYORUZ
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stanbul Barosu Cumhuriyet
Araştırmaları Merkezince
düzenlenen ve Gazeteci –
Yazar İrfan Değirmenci’nin
katıldığı söyleşi, 11 Nisan 2017
Salı günü saat 17.00’da Baro
Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Söyleşinin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, ‘Mesleğimizin
Referandumu’ diye nitelendirdiği anayasa değişikliklerinin halk
oylamasına ilişkin süreçte baronun yaptığı çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Referanduma sunulan anayasa
değişikliklerinin kabul edilmesi
halinde ciddi kaygılar taşıyan
ve demokrasi açısında çok ciddi bir geriye gidişin olacağını
düşünenlerden biri olduğunu
belirten Durakoğlu, bu değişik-

liklerin kabul edilmeyeceği yönünde de gözlemler taşıdığını,
bu referandumun özü itibariyle
bir demokrasi oylaması olacağını, Türkiye’de bu Pazar günü
yurttaşların demokrasi talebinin
oylanacağını söyledi.
Önümüzdeki dönemin yaşamsal
bir önemi olduğunu bildiklerini
ve bu süreci mesleki açıdan doğru biçimlendirdiklerini anlatan
Durakoğlu, “Bunu mesleğimizin referandumu olarak nitelendirdik, bu nitelendirmenin
sonucu itibariyle de en çok
etkilenebilecek mesleğin mensupları olarak verebileceklerimizin azamisini veren bir çalışma içersinde olduk” dedi.
Bugün 15 yıldır ülkeyi tek başına
yöneten, kendi açısından ‘siyasal bir istikrar’ sorunu yaşamayan hükümetin bütün elindeki

yetkilerine rağmen kendisinde
var olan yetkilerin yetmediği bir
serüvenle karşı karşıya kalındığının altını çizen Mehmet Durakoğlu, şöyle devam etti: “15 yıl
sonra bugün geldiğimiz nokta
Türkiye’nin batının bütün ölçütleriyle kanıtlandığı biçimde
demokrasiden uzaklaşıldığı bir
zaman dilimini de ifade ediyor.
15 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar
ve 15 yıl içinde de demokraside
bir geriye gidiş süreci yaşanıyor. Böyle bir süreç içersinde
bizim nerede ve ne biçimde
durmamız gerektiği de son derece açık bir biçimde kendisini
gösteriyor”.
Türkiye’de muhalif güçlerin ciddi
anlamda sindirildiği, medyanın
kendini kontrol etmek zorunda
kaldığını, bu nedenle pek çok
yerde, özellikle medyada ‘HAYIR’ diyebilmenin de bir korku
vesilesi olduğu günlere gelindiğini belirten Durakoğlu, “15
yıldır hâkim siyasi parti olarak ülkeyi yönetmiş olan, ama
bu geldiğimiz noktada toplum
kesimlerinin sindirilmiş olmasının ortaya çıkardığı durum
Türkiye’de demokrasiyi son
derece geriye götüren bir noktayı ifade ediyor” dedi.
Durakoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: “Katıldığım pek
çok toplantıda, etkinlikte, bu
değişikliklerle anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif
dahi edilemez ilk üç maddesinin
virgülüne bile dokunulmadan

İrfan Değirmenci, Kanal D Televizyonunda çalışırken kendi
hesabından attığı tweetler yüzünden Doğan Holding tarafından işine son verilmesi olayını
detaylarıyla anlattı. Attığı tweetler hakkında da bilgi veren değirmenci, bu tweetlerin Holding
tarafından kışkırtıcı bulunduğunu, Holdinge zarar verdiği ve
tarafsızlığını kaybettiği iddiasıyla da tazminatsız işten atıldığını
bildirdi. 20 yıllık gazeteci olduğunu belirten Değirmenci, Tazminat için holding aleyhine dava
açtığını, Holding’in de imajını ze-

delediği iddiasıyla kendisi hakkında davacı olduğunu söyledi.
Anayasa değişikliklerini Türkiye’nin geleceği ve demokrasisi
açısından çok tehlikeli bulduğu
için ‘HAYIR’ kampanyasına katıldığını, il il dolaştığını ve çok
olumlu izlenimler edindiğini belirten Değirmenci, kampanya sırasında karşılaştıklarına ilişkin
anekdotlar anlattı.
Medya üzerine düşen görevi
yerine getiremediğini, bütün
kanalların aynı kişiyi, aynı, sesi,
aynı açıklamaları yayınladığını
ve insanlarımızın bunları dinlemek mecburiyetinde bırakıldıklarını kaydeden İrfan Değirmenci, “Ama gezdiğim gördüğüm
yerlerde, konuştuğum insanlar
durumun vahametini çok iyi
kavramış durumdalar. Referandum günü oylarıyla öyle
yüksek bir sesle bağıracaklar
ki, felakete gidişe ‘dur’ diyeceklerdir” dedi.
Değirmenci, referandumda güçlü bir ‘HAYIR’ çıkmasının medyayı şekillendireceğini, muhalefetin toparlanacağını ve iktidarın
da dersini almış olacağını bildirdi.
İrfan Değirmenci, konuşmasından sonra kendisine yöneltilen
soruları yanıtladı.

GÜNCEL

Başkanın açılış konuşmasından
sonra söyleşiye geçildi. Söyleşiyi yöneten Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Filiz
Karaman, avukatlar olarak yargı bağımsızlığına sıkı sıkıya bağlı
olduklarını belirtti ve avukatlık
mesleğinin sorumluluklarına değindi. Karaman, hukuka aykırılıklar konusunda halkı aydınlattıklarını, anayasa değişiklikleri
konusunda da halkı uyardıklarını anlattı.

Filiz Karaman, söyleşinin konuğu Gazeteci-Yazar İrfan Değirmenci’yi tanıttı ve daha sonra
sözü kendisine verdi.
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değiştirildiğine tanık olduğumuzu söylüyordum. Çünkü bu
değişiklikler geçerse Türkiye’de
artık bir hukuk devletinden söz
edilemez bir noktaya varacağımız iddiasındaydım. İnşallah bu
noktaya gelmeyeceğiz”.

ALMANYA VE HOLLANDA’DA
YAŞANANLARIN HİÇ BİR
DİPLOMATİK VE HUKUKİ
NEDENİ YOKTUR

GÜNCEL

kabul edilmesi mümkün olmayacak bir düzeye
vardırmasından ve ortaya çıkacak sonuçtan kaynaklanıyor” dedi.
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stanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 13 Mart 2017 Pazartesi günü saat
22.00’da Habertürk Televizyonunda yayınlanan KARŞIT GÖRÜŞ programında, Hollanda
ve Almanya’da yaşanan olaylar ve 16 referanduma
sunulacak anayasa değişiklikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Programda, Akdeniz
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem
Kılıç da yer aldı.
Hem Almanya, hem de Hollanda’nın Türkiye’ye
karşı giriştiği tavrı diplomatik nezaketle bağdaştırmanın mümkün olmadığını belirten Durakoğlu,
bizde 16 Nisan’da, Hollanda’da 15 Mart’ta yapılacak seçimlerin her iki ülke siyasetçileri tarafından
kendileri açısından avantaj oluşturabilecek bir
tablonun ortaya çıkması için olayı köpürttüklerini
söyledi.
Almanya’nın, özellikle de Hollanda’nın yaptıklarını
bir biçimiyle de olsa mazur gösterecek hiçbir hukuki ve diplomatik bir nedeni bulunmadığını kaydeden Mehmet Durakoğlu, “Özellikle çok açık bir
şekilde faşist olan bir adamın son dönemlerdeki
tavırlarının Hollanda kamuoyunda da bir ölçüde

2008 yılında çıkarılan bir kanunla yurt dışında
seçim propagandası yapmanın yasaklandığını,
kanuna rağmen bu yasağı delme çabalarının görüldüğünü vurgulayan Durakoğlu, buna rağmen,
Hollanda’da yaşananların onu mağdur göstereceği
kanısında olmadığını bildirdi. Durakoğlu, “Bu kriz
rasyonel bir biçimde çözümlenmeye çalışılmazsa,
diplomasi devreye girmezse, ben geleceğe yönelik
olarak bu ülkelere yenilerinin ekleneceği şüphesini
taşıyorum. Süreci köpürtmek yerine yumuşatmak
gerekiyor” dedi.
Programın ikinci bölümünde referandum konusu
ele alındı. İstanbul Barosu Başkanı özellikle şu hususlara vurgu yaptı:
“Bir hukuk devletinde doğal olan anayasada kendisine tanınmış olan yetkileri kullanan kim olursa
olsun anayasa çizgisinde hareket etmesidir. Biz
tersini yapıyoruz. Anayasa değişikliğiyle biz anayasamızı cumhurbaşkanının çizgisine getirmeye
çalışıyoruz, bu kabul edebilir bir şey değildir.
Bu değişikliklerin yapılması sürecini de doğal karşılamak mümkün değil. Gizli görüşmelerle bir teklif
ortaya konulmaya çalışıldı. Üniversiteler, barolara,
STK’lara sorulmadı. Köklü bir sistem değişikliğinin
gündeme getirildiği bir noktada toplumun geniş
bir kesimi bir biçimde sistem tartışmasına dahil
edilmesi gerekirdi. Meclisteki tartışmalar bile sağlıklı bir biçimde yürütülmedi. Bütün bunların yapılabilmesi için OHAL ortamında tartışma iklimi yoktur. Sistem değişikliği çok mükemmel de olsa kısa
dönemde sonuç vermesi mümkün değildir”.

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
REFERANDUMDA GEÇERSE
ARTIK HUKUK DEVLETİNDEN
BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Durakoğlu söyleşinin ilk bölümünde bir soru üzerine İstanbul
Barosunun tarihsel misyonunu
anlattı.
İstanbul Barosu’nun toplumda
derin sorunsallık yaşandığı bir
ortamda, yargının bağımsızlığı
ve tarafsızlığının temininde bir
gayretin içersinde olduğunu belirten Durakoğlu, bunun çabalarını sürdürürken gerektiğinde
bedel ödemesini bilen bir kurum
olduğunu, Baro tarihine geriye
dönüp bakıldığında bunun hep
böyle olduğunun görülebileceğini söyledi.
Baro olarak yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ne olduğunu

Referandum konusuna değinen
İstanbul Barosu Başkanı, bugün
yaşanan olayları anlamak için
12 Eylül 2010 referandumunun
sonuçları üzerinde durmak gerektiğini, o referandumun en
önemli maddesinin HSYK’nın
yapısını değiştiren madde olduğunu, bu değişiklikle yargının
cemaatin kontrolüne geçtiğini,
arkasından kumpas davalarının
geldiğini, eğer o referandum yapılmasaydı 15 Temmuz olayının
yaşanmayabileceğini anlattı.
Durakoğlu, Anayasayı ihlal ettiğini açıkça söyleyen, Anayasanın kendisine verdiği yetkilerin ötesinde yetkiler isteyen
bir cumhurbaşkanını anayasal
meşruiyet çizgisine getirmek
gerekirken, yapılmak istenen
değişikliklerle anayasayı onun
çizgisine getirmeye çalışıldığını,

16 Nisan’da halkoyuna sunulacak metin, esas itibariyle denge
denetim mekanizmalarını ve dolayısıyla onun içersinde kuvvetler ayrılığını ciddi biçimde ihlal
eden bir tablo ortaya koyduğunun altını çizen Mehmet Durakoğlu, “İşin tehlikeli tarafı burada. Başkanlık sisteminde Yasama ve yürütme sistemin önemli
denetim mekanizmalarıdır. Bu
mekanizmaları oluşturamazsanız, tek adama yasamayı da yargıyı da teslim edersiniz. Bundan
böyle dünyanın hiçbir yerinde
böyle ülkelere demokrasi diye
bakmıyorlar. Sorun tamamen
egemenliğin kullanılmasıyla ilgilidir” dedi.
Konuşmasında Anayasa değişiklik maddelerini teker teker ele
alarak eleştiri ve uyarılarda bulunan Durakoğlu sözlerini şöyle
tamamladı: “Bu değişiklikler,
bizim anayasamızın ‘değiştirilemez, değiştirilmesi teklif
dahi edilemez’ dediği ilk dört
maddesinin virgülüne dahi
dokunulmadan değiştirilmesi
anlamına geliyor. Eğer bu değişiklikler geçerse bu ülkede
anayasanın ikinci maddesinde
yazılı bir hukuk devletinden
söz edilebilmesi artık mümkün
gözükmüyor”.

GÜNCEL

bunun çok vahim olduğunu söyledi.
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stanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu, 11
Mart 2017 Cumartesi günü
KRT Televizyonunda yayınlanan İskender Özturanlı’nın yönettiği ASLI ASTARI adlı programında 16 Nisan’da referanduma
sunulacak anayasa değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

halka anlatmaya çalıştıklarını,
toplumumuza bunu bir biçimde
hissettirmek gerektiğini hatırlatan Mehmet Durakoğlu, şöyle
dedi: “Yargı bağımsızlığı onurlu
yaşamak demektir. Ama toplumun da adalet talep etmesi
gerekiyor. Bu olmadığı zaman
olmadık şeylerle karşılaşmak
kaçınılmaz görünüyor. Bu konuda toplumun duyarlı olması
gerekiyor. Toplumun şunu çok
iyi bilmesi gerekir: Hukuk her
şeydir. Bizim arkamızda hukuka inanç besleyen bir toplum
algısına ihtiyaç var”.

DURAKOĞLU: “SANDIĞA
GİTMEYEN HERKES
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDEN
SORUMLU OLACAKTIR’’

GÜNCEL
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nayasa değişikliği ile
ilgili 16 Nisan Pazar
günü yapılacak referanduma sayılı günler kaldı. Neredeyse her yıl tüm
ülke olarak sandık başına gitsek
de oy kullanma işlemi konusunda yanlışlar yapılıyor. İstanbul
Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile hem oy kullanırken
nelere dikkat etmek gerektiğini
hem de Anayasa değişiklik paketinin hukuksal boyutlarını
konuştuk. Değişikliğin kabul
görmesi ile beraber Türkiye’nin
artık hukuk devleti olmayacağını savunan Durakoğlu, ‘’Sandığa
gitmeyen herkes Türkiye’nin
geleceğinden sorumlu olacaktır’’diyor.
DEMİRTAŞ - Bu referandumun
hayati bir önemi olduğu söyleniyor. Katılıyor musunuz?
DURAKOĞLU - O konuda şunu
söyleyebilirim. Bu coğrafyada sadece bir Anayasa değişikliği olmadı. 2010 yılında da bir
Anayasa değişikliği yapıldı. 2010
yılındaki değişiklikte 26 madde oylamaya sunulmuştu. Ama
maddelerden bir tanesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
ile ilgiliydi ve çok önemliydi. O
değişikliklerin
yapılmasından
sonra Türkiye’nin 6 buçuk yıl
içerisinde nereye geldiğine bakmamız gerekiyor. 2010 yılındaki
referandum geçmeseydi, Türk

yargısı cemaate teslim olmayacaktı. Eğer evet denilmeseydi
Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla insanlar suçsuz yere hapis
yatmayacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarı ile oynanmayacaktı. Ortadoğu siyaseti bu
şekilde düzenlenmeyecekti. Ve
15 Temmuz darbesi olmayacaktı. Bu nedenle o zaman yapılan
değişiklik HSYK değişikliği değildir. Türkiye’de siyaset stratejileri yargı üzerinden uygulanıyor.
Bunu bütün toplumun görmesi
gerekiyor. 2010 yılında başlayan
ve günümüzde devam eden uygulamaların sonucunda darbe
yaşandı. Bu değişiklik de benzer
tehlikeler içeriyor. Değişikliler

kabul edilirse, çok ciddi sorunlar yaşanacak. Bu nedenle çok
önemlidir.
DEMİRTAŞ - Bir röportajınızda
anayasa değişikliği kabul görürse hukuktan söz edilemeyeceğini dile getiriyorsunuz. Neden
böyle düşünüyorsunuz?
DURAKOĞLU – Şunu anlatmaya çalışıyorum: Bu anayasa
değişikliği gerçekleşirse, Anayasanın değiştirilemez ilk dört
maddesinin virgülüne dahi dokunulmadan
değiştirileceğine
tanık olacağız. Bunu söylerken
de Anayasa’nın ikinci maddesindeki hukuk ve demokratik devlet ilkesinin ortadan kalkacağı
inancındayım. Belki de yapılmak

DEMİRTAŞ - Siz neden Hayır diyorsunuz?
DURAKOĞLU – Anayasa niye
var? Anayasa kralın elinden yetkinin alınması, alınan yetkinin
de halka verilmesi, halk tarafından kullanılması anlamına
geliyor. Kralın elinden yetkiyi
alırken yeni bir kral yaratmamak
önemlidir. Bu nedenle hukuki
anlamda kuvvetler ayrılığı ilkesini göz önünde bulundurmamız
gerekiyor. ‘Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir’ lafı boşuna değildir. Yasama, yürütme
ve yargı ile egemenlik milletin
temsilcileri tarafından kullanılıyor. Şimdi siz yargıyı doğrudan
yürütmenin başındaki bir insana devrederseniz bu aslında
egemenliğin devri demektir. Demokrasilerde egemenlik millettedir. Millet şimdi neden bunu
bir kişiye devretsin? Bu başlı
başına bir sorun. Tek adam olmanın çok ciddi bir şehveti var.
Ve o şehvet sizi demokrasiden
sürekli uzaklaştırır. İşin tehlikeli tarafı budur. Türkiye yıllardır
biriktirdiği temel değerleri itibariyle parlamenter sistemden
vazgeçmemelidir. Yıllardır mücadelesini yürüttüğü demokrasi
mücadelesinden de uzaklaşmamalıdır. Bu Anayasa teklifi bizi
her ikisinden de uzaklaştıran bir
tabloyu gösteriyor.

DURAKOĞLU - Kanun paketini
okuduktan sonra başka hangi
ülkelerde benzer uygulamalar
var mı diye araştırma yaptım.
Ama bulamadım. Ama birlikte
seçim yapmak Nijerya ve Gana’da var. Sahra altı Afrika ülkelerinde olan uygulamaların
bir bölümü alınmış bir de Latin Amerika ülkelerine benzer
şeyler var. Dolayısıyla oralarda
nelerin olduğuna bakmak gerekir. Bu ülkelerdeki yönetimlere
baktığımız zaman Türkiye’yi de
hayal edebiliyoruz. Bütün bunları gördüğüm zaman müthiş
bir endişeye kapılıyorum. Yani
Türkiye kendisini üçüncü ya da
dördüncü dünya ülkelerine benzetmek gibi bir hevese sürükleniyor. Egemenliğin tek bir kişiye
devredilmesi nasıl kabul edilebilir. Türk halkının bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum.

“OHAL
KOŞULLARINDA
YAPILMASI DOĞRU
DEĞİL”
DEMİRTAŞ - Sizce, Evet ve Hayır kampanyası eşit bir şekilde
mi yürüyor?
DURAKOĞLU - Tabi ki yürümüyor. Devletin imkânları çok açık
biçimde Evet için kullanılıyor.
Üstelik Evet propagandası yapmanın her açıdan serbest olduğu, hiçbir baskı altında tutulmadığı bir çerçeveden bahsediyoruz. Öte yandan insanlar Hayır
propagandası yapmaktan korkuyorlar. Basın ciddi anlamda

baskı altında. Muhalefet de baskı altında. Kendi olanaklarıyla
ve inançları doğrultusunda bir
şeyler yapmaya çalışan insanlar
var. Bunun karşısında bir devlet gücü ve imkânı var. Zaten
OHAL koşullarında bunun yapılması da doğru değil. Fransız
Anayasası’nda OHAL koşullarında Anayasa değişikliği yapılmaması yönünde bir hüküm var.
Kaldı ki Türkiye sadece OHAL
altında referanduma gitmiyor.
Herkes tarafından konuşulan
bir beka sorunu var. Bu koşullarda anayasa tartışılmaz zaten
tartışılmıyor. Anayasa uzlaşma
belgesi olduğu için çok geniş bir
biçimde tartışmaya açılmalıydı. Gizli gizli taslak ortaya çıktı.
TBMM’de kavga gürültü görüşüldü. Kimseden görüş alınmadı. Çünkü getirilmek istenen şey
halkın iradesinin tek bir iradeye
teslim edilmesi anlamına geliyor.
DEMİRTAŞ - Türkiye’de sandığa gitme oranı genelde düşük.
Geçen seçimlerde bu oran yüzde 87,6 oranındaydı. Bu defa ne
olur katılım yüksek olur mu?
DURAKOĞLU - Düşer mi artar
mı? Bunu gerçekten bilemiyorum. Ama herkes mutlaka sandığa gitmeli. Bunu temin etmemiz
gerekiyor. Bu bir yurttaşlık görevidir. Daha önemlisi itirazı olanların iradelerini sandıkta göstermesi beklenir. İnsanlarımızın bu
Anayasa değişikliği ile beraber
kendi yaşamlarında yaşanacak
değişikleri görmesi lazım. Bunu
bildiğimiz zaman ben hiçbir
yurttaşın şu ya da bu gerekçeyle
sandığa gitmeyeceğini sanmıyorum. Sandığa gitmeyen herkes
Türkiye’nin geleceğinden sorumlu olacaktır.
DEMİRTAŞ - Peki, Evet ya da
Hayır diyenler paketin içeriğini
yeterince biliyor mu?
DURAKOĞLU - Çok emin değilim. Ama toplumun geniş kesimlerinde bir algının oluştuğunu
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“EGEMENLİĞİN
DEVRİ ANLAMINA
GELİYOR’’

DEMİRTAŞ - Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon
programında yeni sistemde Bakanlar Kurulu’nun olamayacağı
ihtimalini anlatmıştı. Gazeteciler
de buna şaşırmıştı. Bizim de paketin içeriğine dair yanlış bildiğimiz ya da bilmediğimiz şeyler
var mı?
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istenen değişiklikleri genelleyerek sonuca varmaya çalışıyorum. Partili Cumhurbaşkanlığı
sistemindeki partili, aynı zamanda siyasi bir kişi olacağı için
yargıçların seçilmesi ve hâkimler
ve savcılar kurulu atamaları siyasi kararlar ile gerçekleşecek.
Bunun da hukuk devleti ilkesini
ciddi bir şekilde zedeleyeceğini
düşünüyorum.

GÜNCEL

biliyorum. Bu algının bilgiye ya
da bir bilince dönüşüp dönüşmediği konusunda çok fazla bilgim yok. Kendi görüşünü ortaya
çıkarabilecek bir algının mevcut
olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan nokta: Özellikle de kararsız gibi görünen kesimlerin
düşüncelerini Hayır’a dönüştürebilmek. Türkiye’nin geleceği
açısından onların yeniden değerlendirme yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Önemli olan
nokta da budur. Ben AK Parti ve
MHP içerisindeki yurtseverlere
güveniyorum. Bu insanların bakış açılarındaki değişiklik bizim
için son derece önemli. Biz onların hayır demesini istiyoruz. Bir
başka partiye oy vermelerini ya
da siyasi görüşlerini değiştirmelerini istemiyoruz.
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DEMİRTAŞ - Kararsızlar var dediniz. Bu kararsızlar kitlesi nasıl
oluştu?
DURAKOĞLU - Eskiden beri vardı, yeni bir durum değil. Ak Parti
ve MHP’ye oy veren insanların
tamamı aynı zamanda başkanlık
sistemi gibi bir sistemi öneriyor
değildi. 2014 yılında yapılan bir
ankette başkanlık isteyenlerin
oranı yüzde 36’ydı. Bu oran şimdi yüzde 50’ye çıkmamıştır. Benim kararsız dediğim kesimlere
yurtseverlik çağrısı yapmamız
gerekiyor.
DEMİRTAŞ - Evet ve Hayır kampanyalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
DURAKOĞLU – Neden evet denilmesi gerektiği anlatılamıyor.
Bu da eksikliklerden kaynaklanıyor. Yani alt yapı yatırımları
anlatılıyor. Allah razı olsun yapıyorlar. Bunda bir sıkıntı yok.
Ama bunlar bu referandumun
konusu değil. Ortada bir hukuk
metni var. Konuşulması gereken

18 maddelik anayasa değişikliği.
Bu maddeleri konuşmak eksiklerinin kendileri tarafından tarif
edilmesi anlamına gelir. Bunun
başka bir anlamı yok.

HUKUKİ DESTEK
VERİLECEK

DEMİRTAŞ - Oy kullanmamanın
bir cezası var mı?
DURAKOĞLU - Hayır. Bu referandum olduğu için herhangi bir
ceza uygulaması yok.
DEMİRTAŞ - Sizin sonuçlar ile
ilgili bir öngörünüz var mı?

DEMİRTAŞ - İstanbul Barosu
olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

DURAKOĞLU - Hayır çıkacak.
Bundan eminim.

DURAKOĞLU – Pek çok şey
yapıyoruz. Meslektaşlarımızın
hukuki anlamda değerlendirme
yapabilmelerini sağlayabilmek
bakımından eğitim çalışmaları
yapıyoruz. Sempozyum ve paneller düzenliyoruz. Ben 30’dan
fazla panele katıldım. Sosyal
medyada yer almaya çalışıyoruz.
16 Nisan’a kadar devam edecek
bu çalışmalar. Ama 16 Nisan’da
işimiz bitmiyor. Sandıklarda ortaya çıkabilecek problemlere
müdahale edecek olan arkadaşlarımızın da eğitimi devam ediyor. Baskıya maruz kalabilecek
vatandaşlarımıza hukuki yardım
götürebileceğimiz ağları organize ediyoruz. Yani bir yandan
sandıklara sahip çıkıp bir taraftan da baskıya uğrayabilecek
yurttaşlarımıza yardım götüreceğiz.

DURAKOĞLU - Ben Türk toplumuna güveniyorum. Anayasa
değişiklik paketinde bulunan
maddelerin de anlatılamıyor olması da bunun işaretidir. Bu değişikleri anlatmaya çalışanların
engellenmesi de başka bir işaret.
Biz bile engelleniyoruz. Toplantı
salonları verilmiyor, salonlarını
verenlere baskı yapılıyor. Bütün
bunlara baktığımızda sonuçları tahmin etmek zor değil. Türk
halkı bunları değerlendiriyor.
Burada ciddi bir empoze siyaseti var. Ama halkımız bunu kabul
etmeyecek.

OY KULLANIRKEN
DİKKAT!
DEMİRTAŞ - Her seçimde milyonlarca oy geçersiz sayılıyor.
Bu seçimde nelere dikkat etmek
gerekiyor?
DURAKOĞLU - Öncelikle oy pusulasının mühürlü olup olmadığına bakılması gerekiyor. Mührü
de doğru biçimde basmak önemli. Pusula üzerinde herhangi bir
yazı ya da işaretin bulunmaması
gerekiyor. Vatandaşlarımız buna
dikkat etmeliler.

DEMİRTAŞ - Neden?

İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu çeşitli başlıklar altında hazırladığı videolarla WEB sitesinden oy kullanacaklara seslendi. Durakoğlu’nun
hazırladığı birer dakikalık videolar ise “ Hiç düşündün mü Anayasa niye var”, “Bu kadar önemli
mi bu anayasa değişikliği”, “Yargı
bağımsızlığı nedir” ve benzeri
başlıkları taşıyor.

Erhan DEMİRTAŞ
(Gazete Kadıköy)

SAVUNMANIN MAHKEME SALONUNDAN
ÇIKARTILMASI KABUL EDİLEMEZ,
GEREĞİ YAPILACAKTIR!

Ceza muhakemesinde savunma görevini ifa etmek için avukat olmak
yeterli olup, ayrıca vekaletname
aranmaz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 149/3. fıkra gereği:
‘‘Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın,
şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade
alma veya sorgu süresince yanında
olma ve hukukî yardımda bulunma

‘‘Hukuka Kesin Aykırılık’’ hallerini
düzenleyen CMK 289/1(h) bendine
göre: ‘‘Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması.’’ Mahkeme tarafından verilmiş
olan hükmün mutlak suretle bozulma sebebidir. Bu koşullar altında
mahkeme başkanın vermiş olduğu
karar hukuken ve kanunen doğru
değildir.

çıkaranlar, aslında adaleti salondan
çıkardıklarının farkında değillerdir.
En kısa zamanda hakim Hüseyin
Öztürk hakkında Hakimler Savcılar
Yüksek Kurulu’na şikayette bulunulacaktır. Ayrıca suç teşkil etmesi nedeni ile yapılacak ceza soruşturması
ve kovuşturmasında İstanbul Barosu aktif rol alacak olup, gerekli şikayetler ve başvurular yapılacaktır.

Bu karar mahkemenin, avukatı şekli
bir unsur olarak tanımlamasından
kaynaklanmaktadır. Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 6. maddesine
göre, ‘‘Avukat’’ yargı görevi yapandır. Bağımsız savunmayı serbestçe
temsil eder, yargının kurucu unsurlarındandır.

Savunmanın mahkeme salonlarından çıkartılması asla kabul edilemez
ve edilmeyecektir. Mahkemenin
meslektaşımızı itibarsızlaştırma çabası, meslektaşımızın şahsı ile sınırlı
olmayıp, tüm avukatlara ve savunma mesleğine doğrudan saldırı niteliğini taşımaktadır.

Her vatandaşın en temel ve kutsal
haklarından biri olan savunma hakkını yok ederek, avukatı salonlardan

Savunmanın mahkeme salonundan çıkartılması kabul edilemez,
gereği yapılacaktır!

SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİ OLANLARIN
SUSKUNLUĞU BAZEN SAĞIR EDİCİ OLABİLİR
Bugün (6 Nisan 2017) İstanbul Çağlayan Adliyesinde yaşanan olaylar,
polis terörünün açık bir örneğini
oluşturmuştur. Cumhuriyet Gazetesi avukatlarının maruz kaldıkları
haksızlıkları protesto etmek için bir
araya gelen meslektaşlarımıza karşı, polisin başvurduğu şiddet, bir
meslektaşımızın ayağının kırılması,
bir başka meslektaşımızın da burnunun kırılmasına yol açan noktaya
varabilmiştir. 8 Meslektaşımız için
de uzun süreli gözaltı işlemi yapılmıştır.

anlaşılan kin duygularının dışavurumudur.

Bu şiddete uğrayan insanlar avukattır. Şiddetin adresi de adliyedir.

İstanbul Barosu olarak, bu şiddeti
kınıyoruz. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz.

Düşüncelerini, herhangi bir aşırılığa
vardırmadan, sadece oturarak “sessizce” açıklayan avukatlara karşı,
onları adliye dışına çıkarmak amacıyla girişilen bu şiddet, biriktiği

Protesto hakkını kullananlara karşı
“tahammül” göstermesi gerekenlerin, bu tahammülü gösterememeleri
halinde dahi, müdahale biçimlerinin
şiddete varan ölçüde kullanılması
asla kabul edilemez. Ellerinde, zor
kullanmayı haklı kılacak hiçbir vasıta bulunmayan ve üstelik avukat oldukları bilinen kişilere karşı, adliye
içinde girişilen bu hareket, orantısız
güç kullanmayı da aşan bir şiddet
boyutudur.

Bu vesile ile ilan etmek istiyoruz ki,
İstanbul Barosu Yönetimi, ısrarla
çekilmeye çalışıldığı provokasyonlara gelmeyecek kadar deneyimlidir.

Geçmişte uygulanan ve püskürtülen
kumpasların, şimdi bir başka ölçekteki yeni denemelerinin başarı şansı
olmayacaktır.
İçinde bulunduğumuz bizce “olağanüstü koşullar” ve ülkemizin geleceğinde çok önemli bir kilometre taşı
saydığımız 16 Nisan öncesinde, bilerek yaratılan bu oyunda, senaryo
sahiplerine figüran olmayacağımızın bilinmesi gerekir.
İstanbul Barosunun bu tür olgular
karşısında gücünü test etmeye çalışanlar için Baromuzun yakın tarihi
pek çok öykülerle doludur.
“Söyleyecek çok şeyi olanların suskunluğu bazen sağır edici olabilir”
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Ceza yargılamasında esas olan sanığın bu konudaki beyanı olup,
savunma hakkının kısıtlanmamasıdır. Savunma hakkını zedeleyecek
şekilde, sırf vekaleti olmadığı için
müdafinin salondan çıkarılması asla
kabul edilemez.

hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.’’
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Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Av. Suat Eren vekaletnamesi
bulunmadığı için, hakim kararı ile
polis ve özel güvenlik tarafından
yaka paça mahkeme salonundan çıkartılmıştır.
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İSTANBUL BAROSU
139 YAŞINDA!
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Aydeniz Alisbah Tuksan, Pazar
günü düzenlenen törenlerin sunumunu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya
Turan gerçekleştirdi. Cumartesi
günü düzenlenen törenlerde İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Necmi Şimşek, Pazar
günü düzenlenen törenlerde
İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Cengiz Yaka ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Av. İsmail Gömlekli ve Av. Şahin Erol da hazır
bulundu.

5

Nisan Avukatlar Günü ve
Baromuzun 139. Kuruluş
Yıldönümünde düzenlenen törenlerle mesleklerinde 25, 30, 35 yılını dolduran
meslektaşlarımız plaketle onurlandırıldı.
Meslekte 25 yılını dolduran 449,
30 yılını dolduran 253, 35 yılını dolduran 160 avukat olmak
üzere toplam 862 meslektaşımıza plaketleri, 08-09 Nisan 2017
Cumartesi ve Pazar günleri baromuzun sosyal tesisi Baro Bahçe’de düzenlenen törenle sunuldu. Meslekte 25 yılını dolduran
meslektaşlarımız için Cumartesi
günü üç grup, mesleklerinde
30 yılını dolduran meslektaşlarımız için Pazar günü iki grup,
mesleklerinde 35 yılını dolduran
meslektaşlarımız için aynı gün

bir grup olmak üzere altı tören
düzenlendi.
Törenlere, İstiklal Marşı ve Ulu
Önder Atatürk, şehitlerimiz ve
yitirdiğimiz
meslektaşlarımız
için saygı duruşuyla başlandı.
Cumartesi günü düzenlenen törenlerin sunumunu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.

İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu her grup
için ayrı bir açılış konuşması
yaptı. Durakoğlu konuşmalarında avukatlık mesleğinin geçmişi, bugünkü durumu, toplumun
hukuk talebi, yargının sorunları,
baroların ve avukatların hukuk
mücadeleleri, siyasetin yargıya
egemen olma talebi ve benzer
konularda görüşlerini aktardı.
Türkiye’de 35 yıl gerilere bakıldığında, bu zaman diliminin çok

Avukatlar olarak en temel mücadele alanının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu,
bunun için yıllarca mücadele ettiklerini anlatan Durakoğlu, şöyle konuştu: “Her birimize anlatılan öyküler geriye dönük çok
daha kutusal anlamlar ifade
ediyordu. Biz de bizden sonra gelen genç arkadaşlarımıza
kendi öykülerimizi anlattık.

Asıl sorunun her dönemde siyasetin yargı içersine girmeye
çalışmasından kaynaklandığını,
Montesquieu’den beri siyasal

iktidarların kendilerini hukukla
sınırlamaktan hep uzak kalmak
istediklerinin bilindiğini belirten
Av. Mehmet Durakoğlu, “Bunun
mücadelesini yıllarca yapmışızdır. Baro 139 yıllık tarihi
boyunca hep bunu yapmıştır.
Bugün geldiğimiz nokta, biraz
daha farklı bir biçimde hukuk ve yargı üzerinden siyaset
stratejileri oluşturmaktan kaynaklanan bir olgu, bunu aşabilmemiz gerekiyor” dedi.
Siyasetin yargıyla ilgili tablonun
bir parçası olmaması gerektiğini
vurgulayan Durakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “ Biz yargı
olarak kendi görevimizi yapmalıyız. Ancak bundan çok
uzaklardayız maalesef. Baronun bu alandaki mücadelesi
devam edecektir. Bu toplum
biz avukatları toplum önderi
olarak görüyorsa, gerçekten
de hepimiz halkımıza yargı bağımsızlığını anlatmalıyız. Yargı
bağımsızlığı insanca yaşamak
demektir. Yargı bağımsızlığı
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Giderek daha fazla gelişmemiz,
büyümemiz gerekirken yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı,
mesleğimizin onurunu koruyabilmek alanında daha da gelişmemiz gerekirken, anlattığımız
öykülerde ileriye doğru övünç
duyabileceğimiz bir noktaya
gelemedik. Ama bütün bunlara
rağmen gördüğümüz bir gerçeklik var. Toplumda özellikle
hukuk alanında, yargı alanında ne kadar geriye gidilirse
gidilsin, özellikle avukatlar ve
barolar, halk nezdinde geçmişte olmadığı kadar itibar kazanan meslek konumuna geldiler. Baroların ve avukatların
geliştirdiği mücadele anlayışı
bu süreç içersinde aslında geriye doğru gidişin sorumlularının asla avukatlar olmadığını
çok net bir biçimde ortaya çıkarmıştır”.
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önemli bir mücadele dönemini
ifade ettiğini belirten Mehmet
Durakoğlu, “Bugün keşke hepimizin çok daha büyük onurla, gururla 90’lardan bu yana
yaptığımız mücadelenin karşılığını alabileceğimiz bir dönem
olsaydı diye nitelendirdiğimiz
bir zaman dilimini ifade ediyor. 35 yıl sonra bulunduğumuz noktanın yargı açısından,
mesleğimiz açısından övünç
duyulacak bir nokta olmadığını maalesef itiraf etmek noktasındayız. Bundan çok büyük
bir üzüntü duyduğumu ifade
etmek istiyorum” dedi.

GÜNCEL
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onurlu yaşamak demektir. Yargı bağımsızlığı hukuk güvenliği
demektir. Alnı ak, başı dik olan
insanın öyle dolaşabilmesidir
yargı bağımsızlığı. Sabah saat
6’da gelenin sütçü olduğu demektir yargı bağımsızlığı. Bunları halkın bilmesi, anlaması ve
buna göre bir adalet talebi ileri
sürmesi gerekiyor. Bu nedenle
adalete güvenen bir toplum
oluşturmamız gerekiyor. Bizler
bunun için görevliyiz”.
Yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı bir ortamda savunmanın
görev yapamayacağını belirten
Durakoğlu, “Geçmişte de kötü

şeyler yaşadık, ama bugün ‘hiç
bu kadar kötü olmamıştı’ diyebiliyoruz” dedi.
Mesleklerinde 25, 30, 35 yılını tamamlayan meslektaşlarını
kutlayan Durakoğlu sözlerini
şöyle tamamladı: “Çok içtenlikle söylüyorum, baromuzun
139. Kuruluş yıldönümü ve 5
Nisan Avukatlar Günü anısına size bir ödül vereceğiz, ama
asıl sizler bizim için büyük bir
ödülsünüz. Hepinizi kutluyorum”.
Başkanın konuşmasından sonra
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ay-

deniz Alisbah Tuskan, 8 Nisan
Cumartesi günü meslekte 25 yılı
dolduran avukatları 10’ar kişilik
guruplar halinde plaket almaya
davet etti. Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Süreyya Turan ise, 9 Nisan
Pazar günü meslekte 30 ve 35
yılını dolduran avukatları 10’ar
kişilik gruplar halinde plaketlerini almak üzere platforma davet etti.
Başkan Av. Mehmet Durakoğlu
hak eden avukatlara plaketlerini teker teker sundu ve gruplar
halinde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

DUAYEN AVUKATLARA VEFA ZİYARETİ
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı
Av. Necmi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Gürbüz, 1960
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Perizat Güner’i
Çiftehavuzlardaki evinde, Av. İzzet
Tanju’yu da Kuzguncuktaki evinde ziyaret ederek avukatlar günün
kutladılar.
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MESLEKTE 35 YILINI
DOLDURAN AVUKATLAR
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8540 SEZAR SADİ SEVİNÇ
11877 ORHAN ÇAKIROĞLU
12223 NEZİR NEBATİ
12241 HÜLYA BAYAZITOĞLU
12271 HASAN DÖNMEZ
12273 M. HALUK ARABACIOĞLU
12275 NURETTİN ÖZTÜRK
12276 EMİNE HANTA
12278 AYŞEGÜL TOPDEMİR
12279 LÜTFÜ KORU
12280 AHMET AKPINAR
12281 SALİM HİLMİ ÖZKAN
12288 M. CELAL BAYKARA
12289 SERDAR KİREMİTÇİ
12290 HİLMİ HANTA
12292 M.NEVZAT ÇELİKEL
12293 C.COŞKUN ARKUN
12295 FAHRİYE SEMA GENÇ
12297 MUHSİN ÇALIŞKAN
12300 NURAY KARAALİ
12305 ADNAN ŞEKER
12306 ÜMİT MÜJDECİ
12307 GÜLPERİ ÜZÜM
12308 AYŞE MERAL ÜLKER
12309 SAMİ GÜLEÇYÜZ
12311 MEHMET GÜN
12312 SEVAL ÖĞRETMENOĞLU
12313 NACİ ÖZER
12314 NERGİS GÜNER
12315 E. GÜLER TOPÇUOĞLU
12316 TOMRİS YORULMAZ
12318 ATIF ŞENEL
12319 SADIK YARAR
12321 ÖZDEMİR TÜFEKÇİLER
12324 ERENGÜL ALTAN
12326 S.SEYHAN GÜRTEN

12327 HANDAN DOĞAN
12328 M. NECATİ TARAKÇI
12329 NİLGÜN AYDIN
12330 DİLER TAMER
12331 NURAN AKÇAEL
12332 ERCAN SEZGİN
12334 RECEP CAN DOĞANCAN
12338 HASAN ERPARUN
12342 İSMAİL SERHAN ÖZBAY
12343 GÖNÜL KORKMAZ
12345 EBRU GÜLCE MUTLU
12346 NURSEL KAYA
12347 İHSAN SİNAN YÜCEL
12348 ETHEM FİDANCI
12350 ÖMER OSMAN SUR
12356 SÜLEYMAN BEKTAŞ
12357 A.GÜLSÜM FIÇICI ÖZALP
12361 MEHMET GÖKÇEK
12362 A. NAİL KARAKAŞ
12366 F. NURCAN YÜCEL
12370 MEHMET ESEN
12371 ESİN GÜVEN
12374 CİHAD DEMİR
12375 BALAMİR YENİ
12377 HATİCE BEYHAN ALPER
12380 RECEP GÜNDÜZ BÜKE
12383 OĞUZ SANCAKTAROĞLU
12385 NAZİF OĞUZ CEBE
12386 E. HÜSEYİN ŞİMŞEK
12387 ZEKİYE ÇAKIROĞLU
12388 M. CENGİZ GÜVENÇ
12389 HASAN KUYUCU
12391 SEYİT ANAR
12395 İBRAHİM KELLECİ
12397 ZÜBEYİR ÖMEROĞLU
12399 TALİP ÇANAK

12400 SUMRU ALYÜZ
12405 MERİH KALEDELEN
12406 BURAK TÜZÜN
12407 İBRAHİM UYANIK
12408 EMİNE GÜLGÜN APAK
12412 ALİ KUYU
12415 ADNAN KURU
12416 FAZİLET AYHAN AKINCI
12421 ALİ GENÇ
12425 FÜSUN SELMA SARICI
12428 E. DİLEK KADIOĞLU
12431 NURTEN ÇELİK
12433 KENAN HAMŞİOĞLU
12434 YÜCEL YILMAZ
12436 TOĞMAN ERÇİN
12437 NEZAKET SARAÇOĞLU
12439 EROL BİLİR
12440 ÖMER SAYKAL
12442 AYDIN ORHAN
12445 JALE KULELİ
12447 EMİNE GÜLER HASKAN
12450 SERPİL SEZER
12452 SIDIKA SARIBEKİR
12454 NURAN GÜVENER
12455 ÇETİN KEÇELİ
12457 ŞEVKET ARIKAN
12464 PAKİZE FİLİZ KORU
12471 H.HİDAYET BAĞDAŞ
12476 ALİKEMAL ÖZİLHAN
12480 ORHAN ERCAN
12486 M. LALE BAUER
12491 ÜMMÜHAN ARAS
12493 OYA VULAŞ
12499 AYDIN TAŞDELEN
12504 MEHMET VEDAT AYBAR
12508 CİHAT BAŞTİMUR
12509 SUAT BALLI

13018 GÜLAY GÜRKAYNAK
13342 MUAMMER UĞUR
14230 H.SADİYE ÖZÜLKÜ
14597 C. SARP TÜRKÖLMEZ
15287 TÜLİN US
17857 ÜMİT BİRSEL
21250 MİNE HATİCE TAYGUN
25070 BUKET HİMMETOĞLU
34864 NECATİ DURANOĞLU
42926 N.HÜLYA KEMAHLI
46970 HASAN ŞAHİN
52929 SADIK YÜREKLİ
53683 RAHİME POSTACIOĞLU
GÜNCEL

12589 N. TURGAY GÜLELİ
12591 BAHRİ ÇEBİ
12592 SERAP ÖZGENLER
12594 FEZA OLDAÇ
12600 NEVİN FERRUH
12602 FULYA DİKİCİ
12604 NURTEN YILMAZ
12605 SAVAŞ SERTATAŞ
12611 DİLFURUZ DOĞAN KIŞ
12614 KAMİL MUTİ
12618 MEHMET MUTLU
12619 TURGUT ÖZ
12621 İHSAN TELLİOĞLU
12622 ATİLLA ALTOP
12626 GÜRHAN OKAY

MESLEKTE 30 YILINI
DOLDURAN AVUKATLAR
14076 ADİL ERKOÇ
14160 LÜTFÜ YETİŞKİN
14244 ÖMER DEMİRCİOĞLU
14284 EMİN MEMİŞ
14297 EROL ŞAHİN
14326 CEMİL ZİVER AYHAN
14363 MAHİNUR GÜLAN
14377 BUKET YILMAZLI
14379 GÜLİZAR ALADAĞ
14384 NESRİN ÖKSÜZ
14392 BAYRAM SIVACI
14404 NECDET NAZMİ TARAKÇI
14409 CAVİT SUBAŞI
14410 GÜLCAN KÖMEK

14412 AYNUR AKŞAHİN
14413 BETÜL ÇİZGİCİ
14418 ABDURRAHMAN ÇOBAN
14425 ŞAZİYE DENİZ COŞKUN
14429 M.EKREM KÖSETERZİ
14430 YILDIZ ŞENER
14431 AYŞE ÖRKEN
14433 HALİL YILMAZER
14434 NADİYE ERCİŞLİ
14435 SERHAT KAMİL ZOR
14436 TANSUĞ TEZONARICI
14438 FEYZAT IŞIK
14439 GÜNİZİ DİZDAR
14443 AYLA GÖKER

14445 NÜLÜFER YARGICI
14451 REHCAN EL
14453 ALİ ÜREY
14455 DOĞAN DUMAN
14456 ÖZCAN DOLAPÇIOĞLU
14457 NİL ÖZSOY DİNDAR
14458 GÜL FİGEN ANIL
14459 ZUHAL KEMEROĞLU
14460 ÜLKÜ TANAÇAR
14462 HALİS YILDIRIM
14463 SERHAT AKKAYA
14465 ŞEVKİYE KARAHAN
14467 NAMIK AYHAN
14470 ENDER MERİÇ
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12515 ABDURRAHMAN ÖZDİL
12516 M.CÜNEYD GÜRCAN
12519 GÜZİN KARACA
12522 E.MUKADDES IŞIKER
12523 ERCAN KANAR
12524 METİN ÇETİNKAYA
12526 G. BÜYÜKLÜ UYGUR
12530 MEHMET KADRİ PEKER
12533 HALİL İBRAHİM BİLEN
12534 S.MUTLU DÖLARSLAN
12540 A. NUSRET HAKER
12542 EMİNE NURAN SAY
12543 MEHMET ALTAN HEPER
12548 OSMAN ÖNER
12549 NEDRET ALTUNTAŞ
12550 ADNAN DİNÇER
12556 MEHMET AYTEMİZ
12557 GÜL ERTEN
12566 ZELİHA TUYAN ÇAĞLAR
12573 S. RECEPOĞLU KATI
12574 MEHMET SACİT ATIS
12575 S.NUR KAZANCIOĞLU
12586 TÜLAY ERGE

GÜNCEL
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14472 LEVENT NURİ ARAL
14474 MEHMET BAYEZİT
14475 ÇİĞDEM KORKMAZ
14476 HÜSEYİN ŞAHİN
14477 İSMAİL HASAN AKSOY
14478 İFAKET AYDEMİR
14480 CANDAN ŞERBETÇİ
14481 MÜYESSER BAŞ ERGİN
14483 GÜLSANİYE EKMEKÇİ
14484 M. AYMELEK ERDEMİR
14486 SUNA YETİŞ
14487 HACER TUNA EŞİTGEN
14488 F.FÜSUN ERTEN
14495 ALİ ER
14497 NUSRET YÜKSEL
14500 PELİN ÜLSOY EKŞİ
14501 M.KEMAL ERCANER
14504 ÖMER FARUK UYSAL
14507 NAİL DURSUN KIRBAŞ
14510 GÜLŞEN ÇAVDAR
14512 PERİHAN ŞENSES
14515 ALAİDDİN KÖLGESİZ
14519 NEJAT ADAY
14522 HAYDAR YALÇINOĞLU
14523 NİYAZİ ENDER ALEV
14536 KAMİL ÖZÇELİK
14538 NEZAFET BUĞRAHAN
14539 YILMAZ ÇİZGİCİ
14540 ALİ UĞUR
14541 S. FUAT DOĞAN
14542 METE ERDEM
14543 YÜKSEL TURHAN
14545 YADİGÂR KAYA
14547 UFUK NAİME ACUNER
14552 ŞEMSİ ASLANER
14557 M.OSMAN GÖKSU
14558 REYHAN VAROL

14559 İBRAHİM PAÇA
14562 YURDAKUL DAĞOĞLU
14564 HATİCE CANİKLİ
14568 FUAT KAYA
14570 BOZKURT DELİORMAN
14572 R.NİLÜFER YAMANOĞLU
14574 SERPİL ÖZEL
14575 MUSTAFA MÜNİR TUNA
14576 İSMET ÇAVUŞ
14580 ÇİĞDEM SOYSAL
14582 İBRAHİM HALİL EKİNCİ
14584 TURAN ERGÜN
14585 TALAT TEPE
14586 M. METİN KARAGÖZ
14587 KEMAL AKBAŞ
14588 AHMET DİNDAR
14589 YILMAZ KORKMAZ
14590 SUNA TÜRK
14591 NİYAZİ PAKSOY
14592 DURSUN ÖZTÜRKÇÜ
14594 HASAN ÇAĞLAYAN
14595 MUSTAFA MERMUTLUOĞLU
14596 MEHMET ÜSTÜNDAĞ
14598 FERHAN ÇETİNDÜLGER
14601 ALİ ENGİN SOĞUKSU
14602 SÜLEYMAN DİLMAÇ
14604 CEMAL TANIL KÜÇÜK
14607 CENGİZ BAYENDER
14611 ALİ KEMAL AKGÜL
14612 DİLEK PELEN
14616 M.AZMİ GÖNCÜLER
14617 YALÇIN ÜNAL
14620 MEHMET ALİ KARTAL
14622 KEMAL ERGİN
14626 ZEYNEP ELİF ATAY
14629 A.BOZOK BÖLÜKBAŞI
14630 ADNAN TÜRKKAN

14636 ADNAN ŞANVERDİ
14639 İRFAN TANER BİLGİN
14640 BİRSEN ATAKAN
14642 HIFZIRRAHMAN SARAÇ
14644 ERTUĞRUL AYDEMİR
14646 DOĞAN BAYDAR
14647 ALİ ÖNCEL
14648 NECMİ DEMİR
14649 MURAT KIRCA
14650 SEVİL İLKİN
14651 İSMAİL ERDOĞAN
14653 MUKTEDİR İLHAN
14657 HÜSEYİN ERTUĞRUL
14662 METİN GÜRBÜZ
14663 A.VELİ ŞAHİN
14664 MURAT HILIRLI
14665 HÜLYA KARABULUT
14666 MELEK GÜNEBAK
14667 SELÇUK KUMAŞBAY
14668 ÖZKAN ÖZTÜRK
14670 T. TOPÇUOĞLU ERDEM
14671 H.HÜSNÜ GÜZELÖZ
14672 KUDBEDİN KAYA
14674 GAZİ ARSLAN
14678 NAHİDE PARLAK
14679 SERAP GÜREL
14680 GÜL AYTAÇ
14681 MELİHA KANICI
14683 DUYGU ŞEFTALİCİ
14689 CANER TEKİN
14694 GÜLER KUMAŞBAY
14695 MEHMET SEZAİ
HACIMURTEZAOĞLU
14699 ERSİN ACAR
14701 ÜMİT ACAR
14703 AHMET ÇAKMAKOĞLU
14704 H. HÜSEYİN ALTUNTAŞ

14811 AZİZ DEMİR
14813 SİNAN SAVAŞ ÖNGÜ
14818 HAKAN ÜZELTÜRK
14819 SEMA YILMAZ
14823 SÜLEYMAN SEVİM
14830 ŞENAY ÖZBAYRAM
14832 İ.ŞEHSUVAR AKÇAN
15029 MELAHAT KIRAÇ
15175 FAHRİ YILMAZ
15207 TEMEL KAPLAN
15316 EFSUN AYTAN IŞIKTAŞ
15827 COŞKUN GÜLEÇ
16006 NECİP SERDAR ŞEŞEN
16303 EMİR ALİ DEMİRPENÇE
16891 SERDAR PEHLİVAN
17356 MERAL YAVUZ
17484 İSMAİL CAN BEDEN
17970 NADİRE GÖKNUR
KUYUMCUOĞLU
17971 MERYEM PELİN ERSAN
18081 HATİCE BAYRAM
18571 ERKAN KARAGÖZ
18730 MALİK EŞTER ERENLER
18746 ŞEFİK GAZİOĞLU
18824 MİNE AKKOYUNLU
19529 GÜLER NUHOĞLU
19928 MEHMET KÖKSAL
21515 MEHMET Ç.BAĞATUR

GÜNCEL

14760 NEVZAT KAYA
14761 GÜLNUR SEZGİN
14762 GÖNÜL KERİNÇSİZ
14763 NALÂN ABACI
14764 AYLA D. DENİSENKO
14765 MUSTAFA ERBAŞ
14766 METİN BÜYÜKTAŞ
14769 FERRUH ÖZDEMİR
14770 AYHAN GÖRÜNMEZ
14771 AHMET SEÇKİN
14772 MEHMET NEJDET ETEŞ
14773 AYKUT KESKİNTÜRK
14774 MEHMET ALİ ÖZKES
14776 KAYHAN OKAN ÖZYURT
14777 EMİNE YAZICIOĞLU
14778 SİBEL KAMA
14779 MAHMUT TANAL
14781 MEHMET İPEK
14786 HÜLYA KOÇ
14788 F.NURAY YILDIRIM
14795 BEDİ YARAYICI
14798 MELİH ÖZBAŞ
14799 FATMA YÜCEL
14800 HALİL ALDIRMAZ
14802 DENİZ ÖNEL
14803 NİLGÜN BAŞARAN
14804 F.ŞEHNAZ AYDOĞDU
14806 ABDURRAHMAN GÖK
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14707 HÜSNÜ YEŞİLYURT
14711 SERDAR BÖREKOĞLU
14713 AHMET BEKÂR
14714 GÜLCAN BAŞAK
14715 FARUK OKTAY
14717 FARUK ZAFER AKKAYA
14721 HALE UMUT
14722 VEDAT İNAL
14726 ESİN TABOĞLU
14727 SONGÜL ÇALIK
14729 RÜŞTÜ KÖPRÜLÜ
14730 GÜRSEL ÖZDOĞAN
14731 UFUK ERGENE
14732 Ş.VEZİROĞLU ÇAKIM
14733 AYLİN KARAMENDERES
14736 UĞUR URUŞAK
14737 SUAT YILDIRIM
14738 CANDAN GÜLCAN
14739 ERDOĞAN CAN
14741 MÜBİN KÖSE
14743 ALİ ERGENÇ
14744 BAHATTİN TAN
14746 ESİN FATMA TEMEL
14751 VELİ TAŞDEMİR
14752 ERGÜN KARACA
14753 Ş.ÜZÜM ATEŞ TEKİN
14755 ENVER GÖKMENOĞLU
14759 AYŞEGÜL ÇETİNYILMAZ

21764 RUKİYE ÇİÇEK
26657 MUSTAFA ÇELİK
27566 ALİ CAN VERDİ
33061 UYGAR TANRIÖVER
33715 ZEKİ YARGISAL
35708 HAYRİYE G.ÇOPUR

36231 ŞAKİR ÖZBEK
37315 SÜLEYMAN BAYAR
38251 NAZİF ÇETİN
39134 ATİLLA TUNÇKALE
41221 BAKİ BEYDAĞ
41270 ŞULE TOPALOĞLU

41568 YÜKSEL YEŞİLIRMAK
45423 NİSA ÖYKEN
46755 MEHMET R.KORKUSUZ
50449 ŞEBNEM ERGÜN
51437 YUSUF ZAFER
53642 SÜLEYMAN ERSÖZ

GÜNCEL

MESLEKTE 25 YILINI
DOLDURAN AVUKATLAR
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15923 MUSTAFA DEMİR
17044 AYŞE ÇIRACIOĞLU
17328 GÜRCİHAN ÇEVİEL
17579 KELEŞ ÖZTÜRK
17597 ÇAĞATAY ÖZDEMİR
17601 ÜMÜT VURGUN
17603 KEMAL GÖKGÖZ
17604 ALİ DURMUŞ
17611 MURAT ÇELİK
17613 GÜLSEREN KARAKAŞ
17614 AJDA CİDDİ BİLGEHAN
17619 RAMİS ÖZKAN
17625 EMRE DEVELİER
17626 AYŞE SAÇAN
17627 NERİMAN ÖZDEMİR
17630 SUAT TATAR
17631 SEVDA ZÜBEYDE ÇETİN
17632 GÖNÜL YILMAZ
17633 M.DOĞAN KUBAT
17634 İLKNUR MERT
17635 CANAN KURTULDU

17636 HAKAN GÜLER
17638 M.İDRİS ZENGİN
17640 BİROL BÜLENT BİLGE
17641 UĞUR DEMİRCİ TOSUN
17642 DİLEK HANDAN OĞUZ
17643 AYDIN TALAY
17644 MEHMET SALİH DEMİR
17646 Mi NURSUM ÖZŞAHİN
17647 CAHİT SITKI PAZVANT
17649 ALİ SOYDAN
17651 FATİH GÜNAYDIN
17652 NEZAHAT ÇEÇEN
17653 NECATİ YILDIRIM
17654 BELMA BIÇAKHAN BATI
17655 Mi FİKRET GEZGİN
17656 EMİNE DOĞAN
17657 AYŞE FİLİZ YILMAZ
17659 ADNAN ULUTAŞ
17661 GÜLER ÖZDEMİR ALTEN
17663 DİLEK EŞİYOK
17664 HASAN KUM

17665 RAMAZAN SAYIN
17666 FULYA KÜÇÜKER
17667 EMİNE SEMA
KARAKULLUKCU
17668 ÖZDEN USLU
17669 GÜRAY GÜNER
17670 SENEM SEVİNÇ
17671 MUSTAFA AVCI
17673 AHMET YAVAŞÇI
17674 CEVAT ALTINOK
17675 ALİ ASAR
17676 CENGİZ AVUKA
17678 HASAN GÜNÜÇ
17679 FADİME YAPAL
17680 YASEMİN İNANLI
17682 LALE YILMAZ
17683 SEDAT SADİOĞLU
17684 Hi ÇİLENGER FIRTINA
17685 HAYDAR EROL
17687 İHSAN BERKHAN
17688 İiÖNDER MEHTER

17796 CENK TÜRKER
17798 FATMA KİRAZ
17802 ŞEBNEM GÖKÇEOĞLU
17803 ALİ KURT
17805 ORHAN SALTUK ERTOP
17806 YAŞAR EKİZLER
17807 FATMA AYDIN
17809 BANU UZUNYILDIRIM
17810 F.BAŞARAN YAVAŞLAR
17811 AYŞE KAYA ALPTEKİN
17812 ZERRİN ASLANOĞLU
17813 YILMAZ GÜLŞEN
17814 ESAT GÜLER
17816 MEMET TAV
17817 YEŞİM GÖNÜLDENK
17818 SELMA MENCÜTEKİN
17821 BURHAN ÖZKAN
17823 TÜRKAN ÖZDEMİR
17824 AYSEL KOCAMAN
17825 ORHAN DEMİRBAĞ
17828 NİLGÜN AKDOĞAN
17830 R. MELTEM ÇELİKARSLAN
17831 YÜKSEL ŞAHİN
17832 R. CUMHUR VELİBEYOĞLU
17833 FARUK NAFİZ ERTEKİN
17834 EMİNE BARIŞ AYBAY
17836 RESMİYE GÖÇ
17837 NEBİ KIZILKAYA
17838 ÖZCAN ERDİKLİ
17839 ABDULLAH AKGÜL
17842 MURAT SARITAŞ
17843 MUNİSE ÇOPUR
17844 NEJLA PEKGÖZ
17847 MUSTAFA TAŞBAŞI
17849 NADİR YALİÇ
17850 MESUT TORAMAN
17852 GÜLTEKİN YILDIZ

GÜNCEL

17748 NURAY ERCAN
17749 F.BENGÜ ATAHAN
17750 AiSÜHA ÖZDEMİR
17752 SiHAYRİ ÖZKİPER
17754 MURAT ÇETİN
17755 SERPİL KESKİN
17756 MEHMET GÖZÜKIZIL
17758 ATİLLA MADEN
17759 İRFAN HATTATOĞLU
17761 SİBEL AKTAŞLI
17763 ÖMÜR İHSAN YARSUVAT
17764 MESUDE TINARLIOĞLU
17767 HASAN GÜNAYDIN
17768 MERAL ÇİL
17769 GÜLBİN BOZKURT
17770 GÖNÜL KOCABAŞ
17771 SERPİL ERBAY
17772 BAYRAM SARAL
17773 HÜLYA DİNÇ
17774 FERDA EVİRGEN
17775 SÜREYYA ARSLAN
17776 FİLİZ TEKİN
17777 EMEL ESRA CİNER
17779 AYSUN KILIÇ
17780 FİGEN ERTEKİN
17781 MUSTAFA BALCIOĞLU
17782 ALİ YÜKSEL UZUN
17784 ALTAN EDİS
17786 SAİM MURAT ŞAKAR
17787 ALİ İRFAN ŞANVER
17788 Ş. GÜNER BAŞARSLAN
17789 MEHMET NEDRET ÜNLÜ
17790 AYLİN DURUÖZ
17791 ALİ TOPUZ
17792 AYŞE AKKANAT
17793 METİN REYNA
17794 ERKAN DİNÇER
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17690 HATİCE FULYA CEPHE
17691 HACI KABAK
17692 SEHER BİNGÜL
17694 YUSUF TÜRK
17697 MUSA GÜMÜŞ
17698 SEBİL TÜZÜN
17700 SEYHAN ARIKAN
17705 MEHMET KIZILKANAT
17707 BİRGÜL SOPACI ÖZTUNA
17708 R. TAMER PEKDİNÇER
17709 AHMET ERİMHAN
17711 VEYSEL GÜVENDİ
17712 SONAY ÇINAR KAYA
17713 KUTLU AKTAŞ
17714 MUSTAFA METİN ER
17716 AYŞE BÜKET BAL
17718 ADALET YILMAZ
17721 A.TACİSER ÜLKÜ LEVENT
17722 MEHMET A. BÖYÜKYILMAZ
17725 CEVAT KOÇ
17726 FERRUH ARSLAN
17728 MURAT AKDENİZ
17730 EMRE DERMAN
17731 ŞERİFE TAŞBAŞI
17732 MEHTAP ÇİFTÇİOĞLU
17733 HIDIR ŞAHİN
17734 LEVENT BALKAN
17735 FİGEN AYDIN BULUT
17736 KAZIM YILMAZ
17739 ALİ UZAY DURUKAN
17740 SEÇKİN AYDIN
17741 SELİM YILMAZ
17742 İSRAFİL ALTUN
17744 VİLSON AKBAŞ
17745 DOĞAN ERBAŞ
17746 SEVİL AKYÜZ
17747 SADRETTİN AĞIRBAŞ

GÜNCEL
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17853 ALEV GÜREL
17855 H.MEHVEŞ E.ÖZER
17856 BURHAN KARABIÇAK
17859 MİNE KARTEPE
17860 GAMZE WEBER
17861 RECEP AKSOY
17862 MEHMET COŞKUNOĞLU
17864 MUSTAFA POLAT
17865 YÜKSEL AYDOĞAN
17866 MİNE UÇAR
17867 HÜLYA YÜCESOY SARAL
17868 SİNAN AYDIN
17871 YEŞİM İNCE
17872 MERAL AYDIN
17875 AYKUT OKUR
17876 EMİNE NAZLI OLSUN
17877 OKAN USLU
17880 KÜRŞAT TOPGÜL
17881 ALİ AKTAN
17883 M.KEMAL TOPRAK
17884 SELDA GÜNDÜZALP
17886 SUNAY ERKAN
17887 ZEKİ GELGÖR
17888 FİLİZ ORLEHAN DOĞDU
17889 AVNİ LİÇİNA
17890 SERPİL ÇOPUR KILIÇ
17891 İMDAT TOK
17892 SEVİM AKAT
17893 ZAFER ERTEK
17894 İBRAHİM ERGÜN
17895 M.ONUR SARVANT
17896 ŞENGÜL CİNGÖZ
17900 GÜNAL DENİZ
17901 SELİM ÜNAL
17902 CÜNEYT ÖZEN
17903 METİN ELÇİ
17904 ŞENAY ŞIK
17905 YÜKSEL GÜVEN
17906 HASAN F.KUMKUMOĞLU
17907 GÖKÇEN GÜRDAL
17908 HALİT ZİYA KARACA
17909 MEHMET CANGİR
17910 AYŞE ÇARKLI
17911 MUSTAFA DİNÇER
17912 A.DİKMEN ÜSTÜNDAĞ
17914 MEHMET AKİF YAVUZ

17917 HULUSİ YILDIRIM
17922 Y.KALKAVAN ATAMAN
17923 SELİM MORAVA
17924 DİLEK SARIALİOĞLU
17926 EFKAN GÜNAYDINOĞLU
17927 BÜLEND ONUR
17929 NURTEN GÜNAY
17931 NURTEN GENÇ
17933 OSMAN KARACA
17934 H.BALMUMCU BAYAR
17935 FATMA GÜNEŞ OKUTAN
17936 FÜSUN DİLEK MISTAK
17937 ÖZGÜR KARADUMAN
17940 MEHMET ÇİFÇİBAŞI
17944 VİLDAN DAYLIK ÖZEL
17947 FİLİZ DÜNDAR
17948 NERMİN KAPLAN
17949 DİLEK İNNİCE
17950 SADIK GÜRBÜZ
17951 TAMER KULAÇOĞLU
17952 MEVHİBE YÜKSELOĞLU
17953 SEVDA KÖKSOY KÜEY
17956 HASAN DEMİR
17957 SEDEF ÇAKIROĞLU
17963 TURAN YILDIRIM
17966 MUAMMER İYİDOĞAN
17968 MEHMET ÇEVİK
17969 NİGAR YASEMİN OKAY
17972 FİGEN MERTEK
17973 N.BAYRAM VURUCU
17974 SABİT HALAT
17975 BEHÇET ÇELİK
17976 N.AZAN TUFAN
17978 ARİF YILMAZ TEK
17979 HÜLYA BÜYÜKOĞLU
17982 AYŞE IŞIL KARAKAŞ
17983 MUSTAFA ERGİ
17985 TAHİR KURŞUN
17986 MUSTAFA KOÇYATAĞI
17987 AYŞE KARA
17989 YILDIZ SUNALP
17991 ŞAHABETTİN AYDOĞDU
17992 SEYFİ ŞAHİN
17995 M.KEMAL ŞİMŞEK
17997 MEVLÜT KURT
17998 OSMAN NURİ YAVUZ

17999 LEMAN ÖZTÜRK
18000 MERYEM DOĞAR
18006 SELAHATTİN TOP
18007 EMİNE CANBOLAT
18008 NİLGÜN FİDAN
18009 KENAN KARA
18013 ALPTEKİN ŞİMŞEK
18014 YAVUZ KAPLAN
18015 GÜLAY AYDIN
18016 OSMAN ŞENOL
GÜLCEMAL
18019 GÜNGÖR KONUR
18022 FUNDA ÖZVERİ EROL
18023 GÜLİZAR TUNCER
18025 ÜMİT KOCASAKAL
18027 İSMAİL ÖZCAN TAPTIK
18028 ATİLLA DENGİ
18029 TUNÇ
KARAMUSTAFAOĞLU
18032 HASAN GÜLER
18034 NİYAZİ KARAMAN
18036 MU.GÖKHAN ÖNCÜL
18038 FEVZİ ÖZGÜR ÖZTÜRK
18041 HANİFE EBRU SÜRMELİ
18049 HASAN PAK
18052 BAHATTİN DOĞANAY
18053 FERİD UYUTAN
18054 AYSELİ YAZGAN
18055 ADNAN GÜNDÜZ
18058 HİKMET ÖZKAYA
18060 CELALEDDİN SAYIN
18061 BİLGİ BAŞTAŞ
18062 SELÇUK ÇİM
18063 AHMET VEDAT ÖZSÖZ
18067 NİLGÜN YÖRDEM
18068 ORHAN FIRAT
18069 MUSTAFA GÜZELDERE
18070 ÇETİN HACİGÜL
18071 İSHAK ÖZBEK
18073 AHMET AYHAN ÖZGE
18075 İBRAHİM GEMİCİ
18076 SEYDİ AHMET AYDIN
18077 IŞIK DİKMEN
18078 DENİZ TOLGA AYTÖRE
18080 MEHMET KASAPOĞLU
18084 HASAN ERGÜN

19931 HAYRİYE ÇİÇEK
20050 M. EMİN ADIYAMAN
20103 NEŞE UYSAL
20730 YASEMİN YILDIRIM
20848 H.HÜSEYİN YENİGÜN
21205 ESİN ÖNAL
21244 IŞIL MESCİ
21288 OYA SERT ALTAN
21294 EROL ULUSOY
21785 İSMİHAN OKYAY ÇOBAN
22037 ÇAĞATAY ERTEN
22289 AHMET MALKOÇOĞLU
22412 FADİME TAYCI
22607 AYNUR GÜNER
24375 ENGÜL ÇITAK
24442 SALİH ALTUN
24610 TANKUT ALPTEKİN
25243 SERMAĞ YÜCETAĞ
25564 ALİ TANER DOMBAK
26473 L.IŞIL YAVUZ BOZATLI
26656 HATİCE GÜRCAN
26714 MURAT AKSU
27006 GÜZİDE BAŞTÜRK
27085 ÖZCAN ERYILMAZ
27925 ABDULLAH EREN
28236 DEMET CANSEVER
28387 HASAN ALİ NARİNÇ
30571 KEMAL HANAĞASI
31803 FATİH YILDIRIM
33292 GÜLAY TAMBAY
33401 MUSTAFA TOKLU
33446 KAZIM EREN GÖNEN
36301 M.DÖNMEZ KIYNAK
36362 ÂDEM TULUKCU
39659 OLCAY KAMCEZ
41422 METİN DİKEN
41601 LERZAN NALBANTOĞLU
42229 ŞEVİN ZEYNO
ŞEREFHANOĞLU ÇAKMAK
43176 MİKAİL HASBEK
43704 FİGEN KURNAZ
44102 AYLİN FİRDEVS ÜNAL
44856 MAHMUT AKDOĞAN
47917 GÜRCAN ÖNOL
51093 ZEHRA Y. BANA
55251 EMEL AKSOY
56765 MEHMET KARTÖZ

GÜNCEL

18163 ALİ ZAFER KARACA
18165 MUSTAFA ÖZTÜRK
18166 MEHMET ADİL DEMİRCİ
18169 AYLA BAYOĞLU
18171 YAVUZ ERDOĞAN
18173 ALTUĞ GÜZELDERE
18174 NEJAT DOĞAN
18175 SELÇUK AKKAŞ
18176 AHMET EMEK
18177 MUSTAFA F.YILDIZ
18179 NADİR ARISOY
18180 BAHTİYAR D.AKŞAM
18181 ÖMER YÜKSEL
18185 RABİA UYSAL
18188 ŞEYMA SAKA
18191 BELGİN AKPINAR
18193 HALİL DOĞRU
18194 MAHMUT TOLGA SÖZER
18195 HAMDİ SARAYOĞLU
18196 MEHMET UYSAL
18199 GÜLTEN MEYDAN
18201 NİYAZİ ÖZTÜRK
18202 MUZAFFER ÇİFT
18203 OSMAN YILDIRAK
18206 FERDA BAKTIAYA
18210 GÜRSEL ÜSTÜN
18211 SUNA ÇALIK ÜSTÜN
18212 GÜLBİYE DALGIÇ GÜLEÇ
18221 DİDEM K.BÜYÜKPINAR
18226 REYHAN ÜNEY
18284 FERDA ÖZKAN
18480 AYŞE NECLA BOZ
18482 EMİNE ARZU COŞAR
18497 RECEP AÇIKBAŞ
18511 NAKİ UĞURLU
18541 VERDA KAVALA
18596 MEHMET GÜNSEL
18726 MUSTAFA MURAT ÖZEN
19011 REMZİ GÜNER
19044 ERKAN ERGÜÇLÜ
19297 CEM GÜRKAN ALPAY
19398 NAMİ ŞENTÜRK
19440 AYHAN ERDOĞAN
19451 FİLİZ DEMİRKIRAN
19880 AYNUR AYZİT
19885 ARZU BETİN
19887 CENGİZ KARANFİL
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18085 FİLİZ ÖZ
18086 EYÜP ÇAKIL
18089 M.ERDEM TOZLU
18090 M.ZEKİ CANPOLAT
18092 YAŞAR PARLAK
18096 MUSTAFA EMRE DOĞU
18098 Y.ZİYA HALICIOĞLU
18099 A.TÜRKTEKİN CİNOĞLU
18100 ŞAYLAN ÇIĞGIN
18104 ERDİNÇ DERYA
18107 SAMİM ERGENELİ
18109 ZEYNEP ALBAYRAK
18111 İLKNUR KENDİGELEN
18114 HAKAN TEMELTAŞ
18116 CİHAN TOKAT
18117 CEVAT ÇALIK
18118 YAVUZ DOĞAN
18120 HATİCE B.ÖZAĞDAŞ
18121 BELGİN ADAM
18123 HAKAN GÜVEN
18124 SEZAİ ÇİÇEK
18125 MEHMET ADİL KAYA
18126 EMİNE G.KURTSATAN
18127 MELTEM AKOL
18128 ENGİN YAŞAR YILMAZ
18130 GÖKHAN ALTIN
18131 BAYRAM ÜNALAN
18133 GÜLSEREN ÖZGÜN
18134 SENGÜL S. DEMİRCİ
18135 NURHAYAT İNAN
18136 SELİM ÖZDEN
18137 GÜLÇİN ÖNTÜRK
18140 N.F. NOMER ERTAN
18141 AYŞEGÜL TOPUZ
18142 RAMAZAN ORHAN
18143 CEYHUN ORHAN
18144 İLKNUR TİRYAKİ
18146 CENGİZ GÖKSEL
18149 BERRİN İNAL
18150 RECEP YILMAZ
18153 SERPİL BAYRAKTAROĞLU
18154 ALPER KAYA
18155 MELİH SİSA
18157 MEHMET E.BEKİROĞLU
18158 MELİH CEMAL ERATA
18159 SEVİM ÇELİKCAN
18160 ARİF SAMİ SÖNMEZ

‘ÇAĞDAŞ YAŞAM CUMHURİYET
ÖDÜLÜ’ ÜMİT KOCASAKAL’A
VERİLDİ

Ç
GÜNCEL

ağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince düzenlenen ‘Çağdaş Yaşam
Cumhuriyet Ödülü’ bu
yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,
2010-2016 tarihleri arasında üç
dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Av. Doç. Dr. Ümit
Kocasakal’a verildi.
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5 Nisan 2017 Çarşamba günü
saat 17.00’da Sarıyer Belediyesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezinde
ödül töreni düzenlendi. Türkiye
Cumhuriyetinin Kurucusu, Ulu
Önder Atatürk ve şehitlerimiz
için yapılan saygı duruşundan
sonra İstiklal Marşımız söyledi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysel
Çelikel, Dernek Genel Merkez
Yönetim Kurulunun 11 yıl önce,
kitapları, makaleleri, bilimsel
eserleriyle, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikleriyle, cumhuriyet değerlerinin tanıtımına, gelişmesine emek veren, demokrasi, insan hakları, hukuk devletini
savunan, laiklik ve çağdaşlıkta
ilkeli ve onurlu duruşuyla topluma ve ülkemize katkıda bulunmuş olan bir aydınımıza ‘Çağdaş
Yaşam Cumhuriyet Ödülü’ verme ve bunu her yıl tekrar etme
konusunda karar aldığını söyledi.
Çelikel, Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülünün ‘Türkiye Devletinin dini İslam’dır’ ibaresinin
anayasadan çıkarılışının 87. Yıldönümü olan 10 Nisan haftasında verildiğini belirterek şöyle
dedi: “10 Nisan olayı Osmanlı

İmparatorluğunda 700 yıllık
dini yönetimden sonra devlet
katında din hâkimiyetinin sona
erdiğini ve Türkiye Devletinin
resmi bir dininin olmayacağının
ifadesidir. Bu değişiklik cumhuriyet yönetiminin yasalar ve uygulamalarla ilk günden itibaren
gerçekleştirdiği laikliğin anayasal zeminde kabulü anlamını
taşımaktadır. Nitekim laiklik ilke
olarak 5 Şubat 1937’de yapılan
değişiklikle anayasa metnine
girmiştir”.
Konuşmasında Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğinin yaptığı
önemli çalışmaları anlatan, laikliğin toplum yaşamındaki önemine vurgu yapan Çelikel, Anayasa değişiklikleri konusuna da
değinerek, son 15 yılda uygulanan politikalarla cumhuriyet değerlerinin aşındırıldığı, düşünce
ve ifade özgürlükleri ile bağımsız
yargının baskı altında olduğunu,
bu nedenle referandumda HAYIR diyeceklerini anlattı.

Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülünün bu yıl 11.sinin verileceğini
hatırlatan Prof. Dr. Aysel Çelikel,
şöyle konuştu: “Dernek Yönetim Kurulu, 11. ödülün, Atatürk
Cumhuriyetini, devrimleri, laikliği, hukukun üstünlüğü, adil
yargılanma hakkını, kısaca demokrasiyi savunan, uygulayan,
bilimsel eserleriyle, konferanslarıyla doğruları anlatan Doç.
Dr. Ümit Kocasakal’a verilmesini
uygun görmüştür. Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi olan ve İstanbul
Barosunun üç dönem başkanlığını onurla yapmış olan Ümit
Kocasakal, güçlü kişiliği, engin
hukuk bilgisiyle, Ergenekon ve

2007 yılında düzenlenen Çağdaş
Yaşam Cumhuriyet Ödülü daha
önce, Muazzez İlmiye Çığ, Fazıl Say, Sabih Kanadoğlu, Dr.
Rıza Türmen, Prof. Dr. Yıldız
Kenter, Gülriz Sururi ve Gence
Erkal, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Nermin Abadan
Unat, Prof. Dr. Doğan Kuban’a
verildi.
Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün 11.sini alan Ümit Kocasakal’ın önce özgeçmişi sunuldu.
Kocasakal daha sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Ödülün
5 Nisan’da verilmesini anlamlı
bulan Kocasakal, 5 Nisan’ın avukatlar günü olduğunu belirtti ve
adalet savaşçısı meslektaşlarının avukatlar gününü kutladığını, avukatların tüm yurttaşların
hak arama öncüleri olduklarını,

Kazancakis’in “önüne iki yol çıkarsa asla düz ve kolay olanından gitme, yokuş yukarıya tırman ve kanlı ayak izlerini izle”
sözünü yaşam felsefesi yaptığını belirten Kocasakal, “Ortada
bir başarı varsa bunun tümü
benim değildir. Başta ailemin,
çalışma arkadaşlarım ve bize
inananların büyük katkısı vardır” dedi.
Konuşmasında Türkiye’nin bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapan Kocasakal,
Türkiye’nin bugün çok büyük bir
emperyalist saldırı ve kuşatma

Konuşmalardan sonra uluslar
arası sanatçımız Piyanist Şevki
Karayel, Johan Sebastian Bach,
Franz Schubert ve Frederic Chopin’in eserlerinden oluşan bir
konser verdi.

GÜNCEL

Açılış konuşmasından sonra
Ümit Kocasakal alkışlar arasında kürsüye davet edildi. Kocasakal’a Ödülü, Prof. Dr. Aysel Çelikel, bir buket çiçek ise İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu tarafından verildi.

bu açıdan da yurttaşların da hak
arama günü olduğunu söyledi.
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Balyoz gibi sahte davalarla hukuksuzluğu, oynanan oyunları
halka anlatmak için verdiği mücadeleyle temayüz etmiş örnek
bir yurtseverdir”.

altında olduğunu, bunun 10 Kasım 1938’de başlayıp günümüze
kadar geldiğini söyledi. Bütün
bunların başımıza Atatürk’ten ve
Cumhuriyetten uzaklaştığımız
için geldiğinin altını çizen Ümit
Kocasakal, özetle şöyle konuştu:
“Bugün başımıza gelen büyük
bir felaket var: Anayasa değişiklikleri. Halkın oyuna sunulan
bu metin, ulusal bütünlüğümüze, devletimizin varlığına ve güvenliğine, milli egemenliğimize
karşı ABD ve AB’nin kurduğu
küresel bir tuzaktır. Bu tuzakla
Türkiye’nin parçalanmasının ve
Büyük Kürdistan’ın kurulmasının alt yapısı hazırlanmaktadır.
Bunun temel çıkış noktası şudur: Bir ülkede kurumlar, kurallar, denetim, çeşitli sigortalar ve
550 kişilik bir Meclisiniz varsa,
bir şey yapmak çok kolay değildir. Ama bütün kuvvetler, bütün
yetki tek bir kişide toplandığında, bu tek kişiyi ikna etmek çok
daha kolaydır. İşin özü ve özeti
budur. Getirilmek istenen sistem bir hükümet sistemi değil,
hükmetme sistemidir. Bir kişinin
80 milyona hükmetmesinin alt
yapısıdır”.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN
ÇEVRE HUKUKUNA ETKİLERİ

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Durakoğlu, “ÇED düzenlemesinde 20’ye yakın değişiklik
yapılmış olmasına rağmen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uzmanlarına beslediğimiz
umutların artık tümüyle yok
olabileceği bir evreye gireceğimiz muhakkak gibi gözüküyor”
dedi.
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T

ürkiye Barolar Birliği ve
İstanbul Barosu Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonlarınca düzenlenen
‘Anayasa Değişikliğinin Çevre
Hukukuna Etkileri’ konulu panel, 17 Mart 2017 Cuma günü
saat 13.00’da İstanbul’da yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, yeni anayasa değişikliklerinin kabul edilmesi halinde Türkiye’nin siyasi
tarihinin de, hukuk tarihinin de
bir başka şekilde yazılabileceğine ilişkin ciddi bir kaygı taşıdıklarını söyledi.
Durakoğlu, anayasa değişikliklerinin bugün karşı karşıya kaldığımız çevre hukukuna etkilerini
tartışıldığında da şimdiye kadar
duyulan kaygıların pek dışına çıkılmış olmadığını belirtti.
Kısa bir süre önce çıkan 6745
sayılı kanunla tabiat varlıkları ve
sit alanlarına yatırımların hızlan-

dırılmasının amaçlandığını, bu
nedenle denetim mekanizmalarının dışına çıkıldığını kaydeden
Mehmet Durakoğlu, verilecek
yeni yetkilerle, Cumhurbaşkanın düzenleyeceği kararnamelerle çevre düzenlemelerinin ne
durumlara düşebileceğini görmenin bir kehanet olmayacağını
bildirdi.

Paneli İstanbul Barosu Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu
Başkanı Av. Alev Seher Tuna
yönetti. Anayasa ve yasalara
rağmen çevre sorunlarının giderek büyüdüğünü belirten Tuna,
çevre ve kent hukukunun hiçe
sayıldığını, mahkeme kararlarına uyulmadığını, nükleer santrallerin yapımının sürdüğünü,
Mega projelerin kamu bütçesini
olumsuz etkilediğini, bir takım
yaptırımların denetim dışına çıkarıldığını anlattı. Alev Tuna,
“Bütün bunlara rağmen anayasal bazı yetkilerin tek kişide
toplanmasını öngören bir anayasa değişikliği kabul edilirse

Rejim değişikliğinin, Adalet ve
Kalkınma Partisinin cumhuriyet
alerjisiyle, neo liberal politikalara dayandığını hatırlatan Tezcan
Karakuş Candan, dünyada artık
devletlerin bir şirket gibi yönetildiğini, 1980 yılında 24 Ocak
kararlarıyla başlayan neo liberal
politikaların Türkiye üzerindeki
uygulamalarını ve verdiği zararları anlattı.

Panelin ilk konuşmacısı geçen
dönem Milletvekili ve Anayasa
Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl
Batum, Anayasada yer alan çevre hukukuna ilişkin düzenlemeler hakında bilgi verdi.
Yeni anayasa değişiklikleriyle
bundan böyle çevre hukukuna
ilişkin düzenlemelerin de Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle
hazırlanabileceğine dikkat çeken
Batum, “Artık Bakanlar Kurulu
olmadığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı da cumhurbaşkanına bağlı olduğu için, kanun
hükümlerini cumhurbaşkanı
yürütecek” dedi.
Süheyl Batum, çevre ile ilgili bütün kurul ve kurallar, bakanlığın
iç düzenini düzenleme yetkisi,
bazı kurulları değiştirip ya da
kapatıp yenilerini oluşturma,
onların görev esaslarını belirleme, cumhurbaşkanın yetkileri
arasında olduğunu söyledi. Batum, Anayasa değişiklikleri gerçekleşirse, yeni sistemde 6745
sayılı kanunu hükümlerinin karşı karşıya kalabileceği tehlikelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Ankara Mimarlar Odası Başkanı
Tezcan Karakuş Candan, Ana-

yasa değişikliklerinin fiili durumu resmi durum haline getirmek
için yapılmak istendiğini söyledi.
Şu anda 500’e yakın kamu davasını takip ettiklerini, açılan davalarda en çok yetki tartışmasıyla
karşılaştıklarını, ruhsatlara bile
dava açamaz duruma geldiklerini belirten Candan, hukukçularla çok yakın çalışmalar yaptıklarını ancak hukuk açısından son
dönemlerde beklenen kararları
mahkemelerden alamadıklarını
bildirdi.

Yeni anayasa değişiklikleriyle
getirilmek istenen yeni rejimin
kökeninin Atatürk Orman Çiftliği içine Beşteye’ye yapılan kaçak
saray olduğuna dikkat çeken
candan, Mahkeme kararlarının
dinlenmediği, hukukun yerlerde
sürüklendiği bir ortamda, çevik
kuvvet eşliğinde yapılan 1100
odalı kaçak saray ‘ben yaptım
oldu’ zihniyetinin ve tek adam
yönetiminin bir eseridir. Yeni
anayasa değişiklikleriyle ülke
Tek Adam yönetimine terk edilmek istenmektedir. Fiili durumu
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çevre hukuku adına neler yaşanabileceğini tahmin etmek
zor olmayacak” dedi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Çevreyi bir kaynak olarak değil,
korunması gereken bir değer
olarak gördüklerini kaydeden
Candan, neo liberal politikalarla
ters düştüklerini vurguladı.

anayasa değişiklikleriyle yasal
hale kavuşturup işledikleri suçtan kurtulmaya çalışıyorlar”
dedi.
Konuşmalardan sonra soru cevap bölümüne geçildi. Panel
sonunda TBB Yönetim Kurulu
Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı, sonuç bildirgesini sundu.
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Bildirge şöyle:
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ÇEVRE HAKKI İÇİN ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİNE “HAYIR”
Anayasamızın 56. Maddesinde ifadesini bulan, çeşitli uluslararası sözleşme ve konferanslarda temel bir insan hakkı olarak kabul edilen “çevre hakkı”, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak “referandum” la yasalaşması hüküm altına alınan anayasa değişikliği
ile geri dönülmesi zor bir tehlike altına sokulmaktadır.
21.01.2017 tarihinde kabul edilip, 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la
“rejim” ve “sistem” değişikliğine varan değişiklikler öngörülmektedir; hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve kuvvetler ayrılığına, hukuk devleti ilkelerine dayalı
parlamenter sistem ortadan kaldırılırken, ya da yürütmenin vesayetine terk edilirken,
20.YY. öncesi ve sonrası “diktatoryal” bir “siyasal sistem” e benzer, demokratik siyasal sistemler içinde tanımlanmamış bir yönetim modeli getirilmek istenilmektedir.
Bu yönde yapılacak anayasal değişiklikler, laikliği, cumhuriyetin temel değerlerini ve
diğer demokratik hak ve özgürlükleri tehlikeye attığı gibi, “çevre hakkı” da bundan
nasibini alacaktır.
Kural olarak çevre politikalarını devlet adına yasam ve yürütme organları yürütür; denetimini ise yargı yapar. Oysa, değişiklikle yasama organına ait yetkilerin büyük bir bölümü, yürütmenin başı kabul edilen “Cumhurbaşkanı”na verilmektedir. Cumhurbaşkanı, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” adı altında, normlar hiyerarşisinde Anayasa’dan
sonra, fakat kanunlardan önce bir güce sahip yasa koyma yetkisine sahip olmaktadır.
Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu ise ilga edilmektedir.
Bunun anlamı şudur;
Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda başbakana ve Bakanlar Kurulu’na verilen tüm yetkileri, tek başına cumhurbaşkanı kullanacak demektir. Tehlike bu kadarla da sınırlı
değildir; cumhurbaşkanı, “cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ile bir başına çevre mevzuatını dilediği şekilde değiştirebileceği gibi, yargı üzerindeki vesayeti ile yargısal denetimi de etkisiz kılabilecektir.

Söz gelimi, kendisine “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkilerini düzenleme,
kamu tüzel kişilikleri kurma, lağvetme” yetkisi verilen Cumhurbaşkanı, dilediği zamanda, dilediği şekilde, Çevre Bakanlığı da dâhil tüm bakanlıkları kaldırabilme, yeniden düzenleyebilme
yetkisine sahip olacaktır.
Aynı şekilde, Çevre Kanunu ve çevrenin korunmasına dair bütün kanunlarda çıkarılması öngörülen, ÇED Yönetmeliği de dâhil tüm yönetmelikleri ve sosyal hakları istediği gibi düzenleyebilecektir.
Daha da önemlisi 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 80. Maddesi ile Bakanlar Kurulu’na verilen muğlâk, keyfi, sınırsız, yolsuzluğa açık; “Proje bazlı yatırımlara diğer
kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümlere istisna
getirilebileceği, yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde
düzenleme yapılabileceği” ne dair yetki, bu kez, Bakanlar Kurulu’nun kaldırılmasıyla Cumhurbaşkanına verilmektedir.

Bu bölgelerdeki devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kıyılar, ormanlar, meralar, ağaçlandırma alanları Cumhurbaşkanının kararı ile yerli ya da yabancılara tahsis edilebilecek, bu bölgelerde yapılacak yatırımlara hangi teşviklerin verileceği ve verilecek teşviklerin hangi yatırımlara ne
şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı da Cumhurbaşkanının yetkisinde olacaktır.
Cumhurbaşkanı bu yetkilerini, herhangi bir sürece tabi olmaksızın doğrudan kullanabilecektir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne gidilse, iyimser bir yaklaşımla Mahkeme de kararnameyi iptal etse bile, Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyeceği
için Cumhurbaşkanı amacına ulaşmış olacaktır.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Yine, Kamulaştırma Kanunu Md. 27 uyarınca, Acele kamulaştırmaya cumhurbaşkanı karar vereceği gibi, Turizmi Teşvik Kanunu Md. 4-7 uyarınca da Turizm bölge ve merkezleri cumhurbaşkanınca tespit edilecektir.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı, “Üst kademe kamu yöneticilerini atama, görevlerine son verme
ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleme” yetkisi ile donatılmıştır.

Çevre özelinde ise, ne Koruma Kurulu üyeleri, ne yargısal denetim yapacak yargıçlar, ne o mahkemede görevlendirilecek kamu görevlisi bilirkişiler, ne yatırımlara izin vermeye, denetlemeye
yetkili kamu görevlileri v.d. üzerlerinde herhangi bir baskı ve korku hissetmeksizin, özgürce,
bağımsızlık ve dürüstlük kuralları içinde karar veremeyecekler, görevlerini hukuka uygun yapamayacaklardır.
Anayasada yapılmak istenilen bu değişikliklerle Türkiye, keyfi, hakka ve hukuka aykırı, adaletsiz, anti demokratik, toplum ve ülke yararlarını esas almayan, bireysel ve partisel çıkarların ön
planda olduğu totaliter yapıda, çağ dışı bir düzenle karşı karşıya kalacak, kıyılarımız, ormanlarımız, doğal kaynaklarımız ve kentlerimiz, kontrolsüz, denetim dışı, daha kolay hoyratça, talan
ve yağma edilebilecektir.
Türkiye, diğer haklar gibi, Anayasa ile, uluslararası sözleşmelerle tanınmış olan çevre hakkını,
bütünüyle, “kullanamama” tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu tehlike, kısmen de olsa ancak, 16
Nisan Referandumunda “hayır” demekle önlenebilir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ve İSTANBUL BAROSU ÇEVRE ve
KENT HUKUKU KOMİSYONLARI
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Böyle bir hükümde hiçbir kamu görevlisi, kendisini güvende hissedemez ve aklın, bilimin öncülüğünde, toplum yararına, objektif ilkelere uygun, dürüstçe görevini yerine getiremez.

SINAÎ MÜLKİYET KANUNUNUN
UYGULAMACILARA ETKİLERİ

İ
MESLEKİ ETKİNLİKLER

stanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu ile
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen ‘Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulamacılara Etkileri’
konulu Sempozyum, 21 Nisan
2017 Cuma günü saat 09.00’da
Kadir Has Üniversitesi Cibali
Yerleşkesinde yapıldı.

MART NİSAN 2017 / 138

44

Sempozyumun açılışında Konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez
Yılmaz, Sempozyumda yetkin
kişiler tarafından çok önemli konuların ele alınacağını belirtti ve
Sempozyumun başarılı geçmesini diledi.
Kadir Has Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güzel,
küreselleşen dünyanın ve ekonomik düzenin en önemli hukuki sorunlarının başında fikri ve
sınaî haklar ile söz konusu haklara ilişkin uyuşmazlıkların geldiğini söyledi. Çok uluslu şirketlerin sınaî mülkiyet uyuşmazlıklarıyla karşı karşıya geldiklerini,

ülkelerin teknolojik gelişiminin
fikri ve sınaî haklar politikasına
göre şekillendiğini belirten Güzel, “Bu açıdan dünyada sınaî
haklar alanındaki gelişmeler ve
ülkelerde yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda sınaî
hakların tek bir kanunda toplanarak yeniden düzenlenmesi
yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda
yapılmış çalışmaların bir ürünü
olarak Sınaî Mülkiyet Kanunu
10 Ocak 2017 tarihili Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir” dedi. Ali Güzel, haya-

tın her alanına giren konularda
önemli uyuşmazlıkların yaşandığı sınaî mülkiyet hukukunun
günümüzde en önemli hukuk
dalları arasına girdiğin bildirdi.
İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî
Haklar Komisyonu Başkanı Av.
Burcu Aslan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından
sonra uygulama Yargıtay kararlarıyla şekillenmiş olsa da, uygulayıcılar olarak derli toplu bir
Sınaî Mülkiyet kanununa ihtiyaç
duyduklarını söyledi. Yeni Sınaî
Mülkiyet Kanununun 10 Ocak
2017 itibariyle yürürlüğe girmesini memnuniyet verici bulduklarını, ancak üzerinde tartışılması, konuşulması gereken çok
husus olduğunu belirten Aslan,
yönetmeliklerin de bir an önce
hazırlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini kaydetti. Burcu Aslan, Sempozyumun kayda
alındığını ve bu kaydın İstanbul
Barosu İnternet sitesinde BAROVİZYON’da yayınlanacağını,
Sempozyum bant çözümlerinin
ayrıca kitap dolarak da yayınlanacağını bildirdi.
Dört oturum halinde gerçekleştirilen Sempozyumun ilk oturu-

Sempozyumun üçüncü oturumunu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz yönetti.

Soruşturma Usulleri”, İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi,
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Hukuku ABD
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap
Keskin Kiziroğlu, “Sınai Mülkiyet Suçları” konulu bildiriler
sundular.
İkinci oturumu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Ceyda Süral yönetti.
Bu oturumda, Türk Patent ve
Marka Kurumu Yeniden İncele-

lerinin Uygulamalarına Getirdiği
Yenilikler” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun son oturumunu
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Şebnem Akipek Öcal yönetti.
Bu oturumda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Feyzan
Hayal Şehirali Çelik, “Önceki
Tarihli Hakların Etkisi”, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak
Yıldız, “Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Konusunda Getirilen Yenilikler”, Türk Patent ve Marka Kurumu Hukuk
Müşaviri Av. Âdem Sarıpınar,
“6769 Sayılı Kanunun Marka
Hakkının Kapsamı ve İstisnaları
Konusunda Getirdiği Yenilikler”
konusunu anlattı.
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Bu oturumda, Yargıtay 19. Ceza
Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, “Sınaî Hakların Ceza Hukuku
Açısından Korunması”, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri
Haklar Bürosu Savcısı İsmail Onaran, “Marka Suçlarında

me ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Elif Betül Akın, “Sınaî
Mülkiyet Kanununda Marka
Tescil Sürecine İlişkin Değişiklikler”, İstanbul 3. Fikri ve Sınaî
Haklar hukuk Mahkemesi Hâkimi Habibe Aslan, “Kullanmamaya dayalı İptal Davalarına ilişkin
Değerlendirmeler”, Emniyet Müdürü Gül Kabataş, “Sınaî Mülkiyet Kanununun Kolluk Kuvvet-
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munu İstanbul Barosu Fikri ve
Sınaî Haklar Komisyonu Başkan
Yardımcısı Av. Vehbi Kahveci
yönetti.

Bu oturumda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, “Sessiz Kalmak Sureti
ile Hakkın Kaybı”, Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Dural, “6769 Sayını Sınaî Mülkiyet Kanununun Tanınmış Markaya İlişkin Hükümleri”, Ankara
2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk
Mahkemesi Hâkimi Fethi Merdiven, “Sınaî Mülkiyet Kanunu
Sistemi, İlkeler ve İçtihat Hukuku” konusu üzerinde durdu.

LOJİSTİK YÖNETİMİ VE
HUKUKİ BOYUTU
liyete geçmesiyle üniversite
bünyesine alındığını söyledi.

GÜNCEL
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stanbul Barosu Lojistik
ve Taşıma Hukuku Komisyonu ve Beykoz Üniversitesinin
işbirliğiyle
düzenlenen ‘Lojistik Yönetimi
ve Hukuki Boyutu’ konulu panel 3 Mart 2017 Cuma günü
saat 10.00’da Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde
yapıldı.
Panelin açılışında konuşan
İstanbul Barosu Lojistik ve
Taşıma Hukuku Komisyonu
Başkanı Av. Egemen Gürsel
Ankaralı konunun önemine
değinerek düzenlenen panelin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Beykoz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Durman,
2008 yılında kurulan ve o
günden bu yana başarılı bir
eğitim faaliyetini sürdüren
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulunun 2016 yılında
Beykoz Üniversitesinin faa-

Üniversitenin hedefinin, ülkemizde mevcut üniversitelerden farklı olarak yeni yaklaşımları ülkemize, topluma
ve gençlere sunmayı amaçladığını belirten Durman, “Eğitimi sadece hayata hazırlık
olarak değil, hayatın bir
parçası olarak görüyoruz.
Öğrencilerimizin sadece bilmek için değil uygulamak
için öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerimize uygulama ağırlıklı bilgi
ve becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan pek çok disiplinlere açık, çok yönlü ve uluslararası standartlara sahip
bir eğitim programı sunuyoruz. Eğitimin yanı sıra
toplumun her kesimiyle yakın ilişki içersinde birlikte
çalışmak, projeler üretmek
ve bunların sonuçlarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi en önemli varlık nedenimiz sayıyoruz” dedi.

Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin
Özmen, Türkiye’nin stratejik
planlarına bakıldığında lojistiğin en önemli alanlardın
birini oluşturduğunu söyledi.

Dünyanın merkezî noktasında bulunan Türkiye’de lojistik
kavramının değişmesi ve Türkiye üzerinden mal sevkiyatının dünya ticaretinin dönmesi noktasında çok önemli
gelişmeler kaydedildiği bir
dönemin yaşandığını belirten Özmen, dünyada gelişen
sektörler arasında üçüncü
sırada bulunan lojistik sektörünün Türkiye’de de gelişen
bir sektör olduğunu bildirdi.
Türkiye’nin içinde bulunduğu bu konjonktürde lojistik
sektörünün gelişmesi adına
yapılan faaliyetlerin yanı sıra
hukuksal alt yapı sorunlarının da hızla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Özmen,
“Hukuksal alanda alt yapı
eksiklerin giderilmesi konusunda yeteri kadar hızlı
değiliz. Lojistik sektörünün
iç hukuk ve uluslar arası
hukuktan kaynaklanan sorunları var. Bu alanda iç
hukukla uluslararası hukukun örtüşmesini sağlamadan sorunların çözülmesi
mümkün değil” dedi.
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, Beykoz
Lojistik Yüksek Okulunun kurulmasında karınca kararınca
kendisinin de bir desteği bulunduğunu, bundan büyük
mutluluk duyduğunu, okulun
Beykoz Üniversitesi bünyesine alınmasında emeği geçen
herkesle bu mutluluğu paylaşmak istediğini söyledi.
Taşıma anlayışından, nakliyecilikten lojistiğe dönüşen

hukuka mezcedebilecek bir
konuma gelmemiz gerekiyor”.
Açılış konuşmalarından sonra panele geçildi. İki oturum
halinde düzenlenen panelin
ilk oturumunu Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy yönetti.
Bu oturumda, UTİKAD Genel
Müdürü Cavit Uğur, Lojistik mevzuatı ve uygulamalar
hakkında bilgi verdi.
İstanbul Barosu Lojistik ve
Taşıma Hukuku Komisyonu
Üyesi, Beykoz Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Av. Burcu
Çotuksöken, ‘Lojistik Sektöründe Asıl İşveren, Alt İşveren İlişkisi ve Bu İlişkiden
Doğan Davaların Yargıtay
Kararlarına Yansıması’ konulu bir bildiri sundu.

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi, Lojistik
ve Taşıma Hukuku Derneği
(LOTHED) Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Türkay Özdemir konuşmasında Montreal Konvansiyonunda hava taşıyıcısının
sorumluluklarını anlattı.
Panelin son konuşmacısı
Türk Ticaret Kanununu Hazırlayan Komisyonun Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer,
kara, deniz ve hava yoluyla
yapılan taşımalar hakkında
açıklamalar yaptı.
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algıyı fark edip onun eğitsel
yönüne ve özellikle sektöre
iş gücünün temin ettiği anlamı doğru anlamak ve yönlendirmek gerektiğine vurgu yapan Durakoğlu, şöyle devam
etti: “Bunu başarabildiğimizi
düşünüyorum. Bazı mal ve
hizmetlerin serbestçe dolaşımının artık mümkün olabildiğini, en azından teorik
olarak kanıtlandığı, ancak
bunların uygulamaya geçirilmesi bağlamında ciddi
çalışmaların
sergilenmesi
gerektiği bir aşamada bizim
sadece iç hukuk düzenlemelerinin yetmediği bir alandan s öz etiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Biz
istediğimiz kadar sorunun
boyutuyla ilgili olalım, konunun uluslar arası hukuku
da ilgilendirdiği bir alandan
söz ediyoruz. Hatta öylesine
bir alan ki, sadece ticaret
hukukunu değil, diğer hukuk alanlarını da ilgilendiren çok geniş bir alandan
söz ediyoruz. Lojistik hukukunun da uygulanmasında
çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizim de lojistik hukuku alanında oluşan yeni olgulara karşı hukuki düzenlemeler
öngörebilmemiz,
bunu başarabilmemiz gerekiyor. Bunu uluslar arası

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Barosu İdare ve Vergi
Hukuku Komisyonu Başkanı
Av. Mehmet Kaya yönetti.
Bu oturumda, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı, İ.Ü.
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Egemen Gürsel Ankaralı, CMR
Konvansiyonu ve CMR sorumluluk sigortaları hakkında bilgi verdi.

GÜNCEL

Oturumun son konuşmacısı
Beykoz Üniversitesi İşletme
ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ezgi Uzel Aydınocak konuşmasında tehlikeli maddelerin
taşınması ile ilgili kuralları
anlattı.
Aydınocak ayrıca,
uygulamadan kaynaklanan
sorunlar üzerinde durdu ve
Mevzuat ile ADR karşılaştırması yaptı.

LOJİSTİKTE HUKUKSAL
SORUNLAR, SÖZLEŞMELERİN
VE STANDARTLARIN ÖNEMİ
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Lojistik kavramı içinde en büyük
alanın taşımacılık olduğunu, bunun da dört tane taşıma modu
bulunduğunu, bunun yanına depolamayı, gümrüğü, paketleme,
ambalajlama işlerini de koymak
gerektiğini belirten Tanyaş, “Tedarik zinciri ise içinde iki lojistik bulunduran bir kelimedir.
Tedarik zinciri daha geniş kapsamlı bir faaliyettir. Türkiye’de
taşıma ve depolama standartları maalesef yok. Bu alanda
uluslararası standartları yakalamamız lazım. Standartlar olmadan sıkıntılar sona ermez”
dedi.
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stanbul Barosu Lojistik ve
Taşımacılık Komisyonu, LODER ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesince
düzenlenen ‘Lojistikte Hukuksal
Sorunlar, Sözleşmelerin ve Standartların Önemi’ konulu panel,
26 Nisan 2017 Çarşamba günü
saat 13.00’da Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonunda yapıldı.
Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Egemen Gürsel Ankaralı, “Komisyon olarak taşıma hukuku, depomla, gümrükleme gibi
alanlarda bir takım etkinlikler
yapıyoruz. Bu etkinliklerde
öncelikle sektörde çalışanların, meslektaşlarımızın mesleki alanda gelişmesini amaçlıyoruz” dedi. Ankaralı, LODER’le
yapyılan bu tür etkinliklerin

geleneksel olmaya başladığını,
LODER’in büyük bir açığı dolduran önemli bir kuruluş olduğunu
bildirdi.
Panelin ilk oturumunu LODER
Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Tanyaş yönetti.

LODER Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Lojistik Derneğinin iki
yıldır üzerinde çalıştığı, artık sonuçları görülmeye başlanan lojistik sistem standartlarıyla ilgili
bir sunum yaptı.

olan mal ve bu mala ilişkin hasar alıcıya ne zaman geçecek,
bu aradaki masraflar kime ait
olacak, bu konuda da incoterms’ler gündeme geliyor”.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Fakültesi Öğretim
Üyesi, LOTHED Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Turkay Özdemir,
Lojistik kavramının ilk kez karayolları işletmesi mevzuatında
görüldüğünü, Lojistik kavramı-

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Egemen Gürsel Ankaralı yönetti.
İstanbul Barosu İş Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hasan Erdem konuşmasında, iş hukuku,
işveren - alt işveren ilişkileri, alt
işveren ilişkisinin kurulması koşulları, yardımcı iş kolları, asıl
işveren ve uzmanlık gerektiren
işler gibi konularda bilgi verdi.
Erdem, işveren, alt işveren ilişkilerini lojistik sektörü açısından

değerlendirdi ve bazı Yargıtay
kararlarından örnekler verdi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim
Üyesi Dr. Fatih Aydoğan, İncoterms’lerin uluslararası alanda
alıcı ile satıcı arasındaki ilişkilerde geçerli olduğunu, İncoterms’lerin ne olduğunu, tarafları
nasıl bağladığını, taşıyıcıya etkisini, depolama yapıyorsa depocuya etkisini bilmek gerektiğini
söyledi. Aydoğan bu konuda
şöyle konuştu: “Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, bunlar uyulması zorunlu olan kurallar. Bunun dışında da bazı
model kanunlar örnek olarak
ülkelerin tercihine bırakılabiliyor. Ayrıca standart sözleşmeler ve davranış kodları var.
Bunlara ilave olarak bir de
incoterms’ler var. Sözleşmelere eklenen klozlar. Özellikle
alıcı ile satıcı arasında konu

nın yavaş yavaş mevzuatımıza
girdiğini, ancak Ticaret Kanununda böyle bir lojistik kavramının henüz yerleşmediğini söyledi. Özdemir şöyle devam etti:
“Ama uygulamaya baktığımızda
üç yıllık, beş yıllık sözleşmelerde
tacirler diğer tacirlerin yüklerini
taşıyorlar. Peki, taşıma sözleşmesi hangisi? Kanun açık: ‘Bir
yerden bir yere belli bir malın
taşınması ve bir başkasına teslim edilmesi taahhüdü içeren
sözleşmelere taşıma sözleşmeleri denir’ diyor. O halde lojistik
hizmet sözleşmesi taşıma sözleşmesi midir? Hayır. Taşıma
sözleşmesine uygulanacak hukuku koyan, kuralları koyan lojistik hizmet sözleşmesidir”.
Oturum sonlarında soru-cevap
bölümü uygulandı.
Panel sonunda konuşmacılara
birer Teşekkür Belgesi verildi.

49

MART NİSAN 2017 / 138

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Bölümü Lojistik Müdürü Kürşat Erdoğan, kendi kuruluşu
hakkında bilgi verdi. Erdoğan
sunumunda, sahada, pratikte neler yaptıklarını, sözleşme
standartlarının etkileşimlerinin
nasıl olduğunu ve pratikte neler
yaşandığını kendi deneyimlerine
dayanarak anlattı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Omsan Lojistik Genel Müdür
Danışmanı ve Hukuk Müşavirliği
Departmanı sorumlusu Av. Mahir Işıkay, OMSAN’ın asker kökenli OYAK’ın bir yan kuruluşu
olduğunu, asker kökenli olduğu
için de her şeyin talimatlandırıldığını, yönerge altına alındığını
ve yönetmeliklerle sınırlandırıldığını belirtti. Işıkay sunumunda, bu çerçevede risk haritasının
nasıl talimatlandırıldığını ve hali
hazırdaki risk haritasının nasıl
kullanıldığını anlattı.

EĞİTİM

AVUKATLIK
FARKLILIKTIR
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Başka baroların bu staj yükünü
kaldıramayacaklarını anlayınca
kota koyduklarını ifade eden
Mehmet Durakoğlu, “Ama biz
İstanbul Barosu olarak bize ne
kadar başvuru olursa olsun,
pek çok soruna rağmen bu sorunu
göğüsleyebileceğimizi,
bizim için meslektaşlarımızla birlikte olmanın sorunları
aşabilmekten çok daha önemli
olduğunu düşünerek, uzun bir
tartışmanın sonunda bu noktaya geldik. Sizin başka illerde
staj yapmanıza gönlümüz razı
olmadı” dedi.

S

taj Eğitim Merkezi yeni
eğitim dönemi açılışı, 18
Nisan 2017 Salı günü
saat 13.00’da İstanbul
Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

noktada stajyer sayısının yılda

Sunumunu SEM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Zafer İşeri’nin yaptığı toplantının açılış konuşmasını SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av. Seyit Usta gerçekleştirdi. Usta konuşmasında, genç
meslektaşlarına çeşitli öğütlerde
bulundu.

diği mezunular nedeniyle mes-

Dönemin ilk dersini ise İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu verdi. Durakoğlu
konuşmasında avukatlık mesleğinin önemi, staj döneminde
dikkat edilmesi gereken hususlar, toplumun avukatlık mesleğinden beklentileri konusunda
açıklamalarda bulundu.
8-10 yıl önce 600-650 kişiye eğitim verecek bir alan planladıklarını, ancak bugün geldiğimiz

4000’e ulaştığını belirten Durakoğlu, staja hak kazananların,
Üniversitelerin ve hukuk fakültelerinin denetimsiz bir şekilde
olağanüstü artışı ve onların verleğe ilişkin çok ciddi sorunların
bulunduğu bir evrede avukatlığa başladıklarını bildirdi.

Staj Eğitim Merkezinde ders veren meslektaşlarımızın tamamen
özveriyle, bunun hiçbir karşılığı
olmadan bu görevi yaptıklarını
kaydeden Durakoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Avukatlık
bir el verme işidir, el verilerek
yapılır, bilgi aktarılarak yapılır, böyle bir hizmetten söz
ediyoruz, bunun da bilincinde
olmanız gerekiyor. Staj öğrenilen dönemdir. Okulda öğren-

Yeni avukatlık modelinin bir
alanda mutlaka uzmanlaşmayı
zorunlu kıldığını, yanı sıra en
az bir yabancı dil öğrenmenin
gerektiğini vurgulayan Mehmet
Durakoğlu, konuşmasının son
bölümünde toplumun avukat-

EĞİTİM

Avukatlığı bir farklılık olarak niteleyen Durkakoğlu, bu bilgi ile

birleştirebilinirse eğer, çok şeyin
başarılabileceğini, o nedenle sürekli bilgi biriktirmek gerektiğini
anlattı.
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diklerinizden çok daha farklı
bir atmosfer içersine gireceksiniz ve o atmosferi bundan sonra da yaşayacaksınız. Stajınızı
mutlaka verimli geçirmeye çalışın. Kötü staj yoktur, kötüyü
öğrenmek vardır. Sanki sınava
girecekmiş gibi öğrenmeye çalışın”.

lardan beklentilerini değerlendirdi. Durakoğlu konuşmasını
şöyle tamamladı: “Evrensel hukukun kabulüne ulaşmış bir
sonuç yaratmak zorundayız.
Aksi takdirde bizim yaptığımız
avukatlık değildir. Bu mücadeleleri yapmak zorundayız, bunun adresi de barodur. Baronuza sahip çıkın. Burada yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
mücadelesi, bir hukuk devleti
mücadelesi yapılıyor. Topluma
bunları anlatmamız gerekiyor.
Bizim toplumumuz yargı bağımsızlığını, sadece avukatların, savcıların hâkimlerin bağımsızlığı gibi görüyor. Bunun
böyle olmadığını anlatmak
gerekiyor. Yargı bağımsızlığı
insanca yaşamak, onurlu yaşamak demektir. Bunun mücadelesini yapmalıyız ve bunun
mücadelesini avukatlar verebilmeli”.

EĞİTİM

Örgütlü bir mücadele için
baronuza sahip çıkıN
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stanbul Barosu Staj Eğitim
Merkezi yeni eğitim dönemi 22 Mart 2017 Çarşamba
günü saat 13.00’da İstanbul
Adalet Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen açılışla başladı.
Açılışta konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Muazzez Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği’nin 2001 yılında yayınladığı Avukatlık Staj Yönetmeliği
çerçevesinde eğitim verildiğini
söyledi. Staj döneminde 120 saatlik bir eğitim verilmesinin öngörüldüğünü, bu sürenin 80 saatinin avukatlık hukuku ve meslek ilke ve kurallarına ayrıldığını
belirten Yılmaz, eğitim programı
ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda
bulundu.
İlk derste konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, staj eğitiminde uygulanan sistemin dünyada bir eşi
bulunmadığını söyledi. Bu durumu sadece staj yapan avukatlar için değil avukatlığın özüne
ilişkin bir temel eksiklik olarak
değerlendirdiğini belirten Durakoğlu, staj eğitiminde görev

alan eğitmenlerin bu işi gönüllülük esasına göre yaptıklarını
ve meslektaşlarının iyi yetişmesi
için çaba sarf ettiklerini bildirdi.
Durakoğlu, “Bu meslek çok büyük oranda birbirinden el alan
insanların birbirlerine öğrettiklerinden oluşuyor. Bu meslek, deneyim denilen o kavramın gerçekten sindirilebilmiş
olması halinde başarılabilir ya
da hak edilebilir bir meslek olmaya dönüşüyor” dedi.
Avukatlık mesleğinde hatta sadece avukatlıkta değil, hâkimlikte ve savcılıkta da bir kalite sorunu konuşulmaya başlandığını
hatırlatan Mehmet Durakoğlu,
bunun kökeninin ihtiyaçtan fazla hukuk fakültesi kurulmasına,
orada eğitim veren öğretim üyelerinin yetersizliğine ve eğitim
sistemine dayandığını vurguladı.
Bu sorunun avukatlar için büyük bir handikap olduğunun altını çizen Durakoğlu, bir avukatın bilmemek gibi bir lüksü olamayacağını, bu nedenle bilgiye
tutunmak ve sürekli bilgi sahibi
olmaya çalışmak gibi bir zorunluluğun bulunduğunu kaydetti.

Genç meslektaşlarına bir konuda uzmanlaşmaları, mutlaka
yabancı dil öğrenmeleri, varsa
bunu geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Mehmet Durakoğlu
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sıra hak, hukuk mücadelesine geldiğinde, kuvvetler
ayrılığının üç bacağından biri
olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda, hukuk
devletini oluşturma aşamasında kol kola girebilmeliyiz. Bu
ayakta kalma mücadelesi için
çok önemlidir. Ancak bu mücadele bireysel değil, örgütlü
bir mücadeleyi gerektirir. Bu
örgüt barolardır. Barolar bir
mücadele alanıdır. Hangi görüşte olursanız olun, bu mücadele alanında yer alın. Örgütlü
bir mücadele için baronuza sahip çıkın”.

“KADIN HAKLARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET”
KONULU SERTİFİKA PROGRAMI
DEVAM EDİYOR

Sertifika programı, 21-22 Nisan
2017 tarihlerinde Çağlayan’daki
İstanbul Adalet Sarayı Büyük
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Prof. Dr. Nevzat Alkan
Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
İstanbul Barosu Saymanı / Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü
Adli Yardım Bürosunun İşleyişi
– İşleyiş Hakkında Soru ve Önerilerin Değerlendirilmesi
Av. Aylin Moralıoğlu
İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu Sorumlu Avukatı
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22 NİSAN 2017 CUMARTESİ
Şiddet Mağdurları ile Görüşme
Teknikleri
Neşe Yüksel Psikolog
İstanbul Aile Mahkemeleri
TCK Aile Düzenine Karşı Suçla

Medeni Kanunda Mal Rejimleri

TCK Cinsel Suçlar

Prof. Dr. Şükran Şıpka

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu

21 NİSAN 2017 CUMA

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Bahçeşehir Üniversitesi Dekanı

Adli Tıp Sistemi-Adli MuayeneGenital Muayenede Yasal Düzenlemeler ve Sorunlar

Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesi İle İlgili 6284 Sayılı Yasa

Prof. Dr. Nevzat Alkan

Av. Hale Akgün

Aile İçi Şiddette Disiplinler Arası
İşbirliğinin Değerlendirilmesi

İstanbul Barosu Kadın Hakları
Merkezi Başkanı

Programda ele alınan konular ve
konuşmacıları şöyle:

Boşanma Sebepleri -Nafaka- ve
Tazminat Hükümleri
Hâkim Gülay Berkay
İstanbul Anadolu 12.Aile Mahkemesi Hâkimi
15.00-16.00 Sertifika Dağıtımı
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Eğitim seminerine katıldığına
ilişkin sertifikası bulunmayan
meslektaşlarımızın, kadınların
aile hukukundan kaynaklanan
adli yardım istemlerinde (Boşanma, 6284 sayılı kanun gereğince
tedbir) görev alabilmeleri mümkün olamayacaktır. (Daha önce
bu seminerlerden geçmiş olan
meslektaşlarımızın yeni dönem
seminer çalışmalarına katılma
zorunluluğu bulunmamaktadır).

EĞİTİM

Adli Yardım Merkezimizden
görev alan meslektaşlarımızın,
özellikle “kadının aile hukukundan doğan ve şiddet içeren talepleri” konusunda açılan davalarda, başvuru tarihinden başlayarak alınması gereken tedbirler
ve savunma teknikleri açısından
bilgilendirilmeleri amacıyla İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
kararıyla Kadın Hakları Merkezince verilmekte olan eğitim seminerleri devam ediyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

EĞİTİM

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, siyasal tarih ve hukuk
tarihi açısından son derece
önemli bir süreçten geçildiğini,
önümüzdeki kırk günün hayatımızdaki çok önemli aşama olduğunu, 40 günün sonunda ulaşılacak noktanın hayatımızı çok
ciddi bir biçimde etkileyeceğini
söyledi.
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stanbul Barosu Kadın Hakları Merkezince 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
çerçevesinde
düzenlenen
‘Anayasa Değişikliği” konulu
toplantı, 8 Mart 2017 Çarşamba
günü saat 16.00’da İstanbul Barosu Kültür Merkezinde yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın ve Çocuk Hakları Merkezleri Koordinatörü Av.
Aydeniz Alisbah Tuskan, Tarih
boyunca kadınların eşitlik mücadelesi verdiklerini, bu mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini söyledi.
Tuskan, Kadın hakları mücadelesinde önümüzdeki yılların daha
çetin geçeceğine ilişkin işaretler
bulunduğunu, bunlardan biri ve
en önemlisinin durup dururken
gündemimize oturan ve 40 gün
sonra referanduma sunulacak
olan anayasa değişiklikleri olduğunu bildirdi.
İstanbul Barosu Kadın Hakları
Merkezi ve İKKB olarak 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Gününde anayasa değişikliklerini ele
alan etkinlikler düzenlediklerini

belirten Aydeniz Tuskan, “Bu
arada dünyadaki pek çok ülkeden önce kadına seçme ve
seçilme hakkını tanıyan, kadın
haklarında eşitlikçi bir anlayışla dünyaya örnek olan Atatürk’e saygı ve minnetlerimizi
sunuyorum. Onun sayesinde
bu haklara kavuştuk ve buralara kadar geldik. Kazanılmış
haklarımızın elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz”
dedi.

Dünya Emekçi Kadınlar Gününde böyle bir etkinliğin düzenlenmesini de son derece anlamlı
bulduğunu belirten Durakoğlu
şöyle konuştu: “ Hatırlarsanız
bundan birkaç ay önce çocuklara karşı cinsel istismarın ortaya çıktığı dönemde Türkiye
kadın hareketi hiçbir ayrım
gözetmeksizin çok büyük bir
‘isyan’ başlattı ve sonucunu
aldı. Bana göre Gezi Olaylarından sonra yaşanmış en büyük
başkaldırılardan birisiydi o.
Kadın hareketinin sonuç alabilme güdüsünün tılsımlı bir
şekilde çocuk olduğuna inanıyorum. Bu anlamda, bugün
yapılan mücadelede de kadınların kendi gelecekleri için,
cumhuriyet için, kendi kafa-

“İyi anayasa, kötü anayasa
diye bir şey yoktur. Anayasa
birine göre iyi anayasa olabilir, diğerine göre kötü anayasa olabilir. Bir anayasa ilke
olarak bir ülkede var olan ve
yine var olan çok değişik toplumsal sınıflara, tabakalara,
meslek gruplarına, ayrı din
ve mezhepten olan insan topluluklarına getirdikleri hak ve
güvence açısından birine göre
iyi, birine göre kötü olabilir”.
“Türkiye’de bütün kadınlar
emekçidir. Kadına karşı şiddetin bugünkü boyutlara vardığı
dünyada kadınlara seçme ve
seçilme hakkını en önce tanımış ülkelerden biri olmaktan
gurur duyduğumuz ülkemizde, kadınların siyasete katılımlının bu denli aşağılarda
kalması, bana göre Türkiye’de
yapılan bütün anayasaları iyi
anayasa olmaktan çıkartıyor”.
“Anayasanın yapılmasında etken olan faktörler iç dinamiklerse, hangi dinamiklerin etkin
olduğuna bakılır. 1982 Anayasası her halde iyi niyetlerle
yapıldı, ama yapan siyasal aktör tek olduğu için, toplumun
katmanları katılmadığı için o
anayasanın iyi olması mümkün değildi”.
“Anayasalar hafızalı belgelerdir. 15 yıldır tartışılanlara bir
bakın. Tartışılanlara hukuksal
çözümler ürettiğiniz anda o
anayasanın iyi olma şansı kötü
olmasından çok daha yüksektir”.

“Anayasa yapılırken sorulması
gereken üç soru: 1-Amacın ne?
2- yöntemin ne? 3- Bu amaca ulaşmak için hangi kurum,
kural ve ilkeleri yerleştiriyorsun? Yeni anayasa metninde,
2010’da da 2017’de de yöntem
olarak dünya üzerinde hiçbir
demokratik ülkede görülmeyen bir yöntemdir”.
Prof. Dr. Süheyl Batum konuşmasının ikinci bölümünde 18

maddeden oluşan ve 150’ye yakın maddenin değiştirilmesini
ön gören ve 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma sunulacak
anayasa değişikliklerini madde
madde ele alarak eleştirilerde
bulundu..
Batum, konuşmasını şöyle tamamladı: “Osmanlı İmparatorluğunun sonu dış dinamikler
açısından çok güzel bir yapıydı. Tek kişiyi ikna etmek, ona
baskı kurmak dünyanın dönüşüm noktalarında çok kolaydı.
Şimdi de küresel kukla oynatıcıları tarafından Ortadoğu ve
dünyanın şekilleneceği bugünlerde Türkiye’ye bu değişikliklerin önerildiğini düşünüyorum. Türkiye önemli bir ülkedir. 1 Mart tezkeresi sürpriziyle karşılaşmamak için Meclisi
etkisizleşen, devre dışı bırakan
bir sistem, yani tek kişi üzerinde duruluyor. Bu tam bir tek
adam rejimidir, tekrar Enver
Paşa’ya dönüştürme rejimi isteğidir. Madde düzenlemelerine bakıldığında da metnin İngilizceden Türkçeye çevrildiği
kuşkusu var”.
Prof. Dr. Sühleyl Batum konuşmasını tamamladıktan sonra
kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

EĞİTİM

Toplantıda, Önceki Dönem Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum,
anayasa yapımı konusunu bazı
örneklerle değerlendirdi. Prof.
Dr. Batum’un konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Cumhuriyet dönemi anayasalarına nasıl geldik: Egemenliği
kullanan tek adamla. Bu tek
adam, ister egemenliği kullanan padişah olsun, ister meclisteki parti çoğunluğunun lideri olsun, ya da siyasal gücü
esas itibariyle elinde bulunduran kişi olsun. Her şeye hâkim
olan tek adam düzeninden geldik biz. Başta Padişah vardı,
1876’dan sonra padişahın yerini siyasal partiler aldığı için
yavaş yavaş sistem değişti ve
sonunda Enver Paşa siyasal
iktidarın büyük çoğunluğunu
kendi üstünde topladığı için
Birinci Dünya Savaşına tek başına girme kararı verdi, kimseye sormadı ve Osmanlı battı.
Demek ki Türkiye Cumhuriyeti
tek adam rejiminin kötülükleri
üzerine kuruldu ve bugüne kadar geldik. Tek adam sisteminden Meclis sistemine geçtik”.
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larında oluşturduğu kutsallığı
buraya da yansıtabileceklerini
düşünüyorum. Katıldığım çeşitli toplantılarda kadınların
anayasa değişikliklerine daha
fazla duyarlı olduklarını görüyorum ve bu kararlılığın çok
ciddi sonuçlara ulaşacağına
inanıyorum”.

HERKES İÇİN EŞİT BİR DÜNYADA
BİRLİKTE VAR OLMA ÇALIŞTAYI
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle Kadıköy Evlendirme Dairesinde ‘Herkes İçin
Eşit Bir Dünyada Var Olmak’
konulu bir kadın Çalıştayı
düzenlendi.
Çalıştayda, Toplumsal Cinsiyet
ve Kadın, Kadın ve Medya, Şiddet ve Korunma Mekanizmaları,
Kadın ve Siyaset konuları ele
alındı.

EĞİTİM

Çalıştayda üzerinde durulan
konularla ilgili sonuçlar düzenlenen bir panelde açıklandı. Panele, İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Serap
keskin Kiziroğlu, Av. Süreyya
Turan, Prof. Dr. Pervin Somer,
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Emekli Yargıç İzzettin
Doğan katıldı.
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DEMOKRASİ YOKSA KADIN HAKLARI DA YOKTUR

8

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın
Kuruluşları Birliği ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklama
şöyle:

ratikleşmesine katkısı olacağını
dile getirir, mücadeleye devam
derdik. Son yıllarda kadınları
Birey olarak görmeyen zihniyete karşı, yasal haklarımıza sahip
çıkmaya, geri gidişe dur demeye
çalışıyorduk.

8 Mart, Emekçi Kadınların haklarını elde etmek uğruna can
verdikleri bir mücadeleyi simgeler. Bu nedenle, 8 Mart bir
kutlama günü değil, kadınların
hak mücadelesini anma, ayrımcılığa, şiddete karşı çıkma günüdür.

Ancak, bu yıl Türkiye’de 8
Mart’ın anlamı geçtiğimiz yıllardan çok farklı.

Her yıl Kadın Hakları yolunda
atılacak olumlu adımların, ülkenin kalkınmasına ve demok-

Çünkü Cumhuriyetimizi temelinden sarsacak bir Anayasa
değişikliği girişimi ile karşı karşıyayız.
Ülkede yönetimin, kanun yapma yetkisinin, yargının her kim
olursa olsun bir kişiye teslim
edileceği, ama onun millete sa-

dece beş yılda bir sözde (!) hesap vereceği bir rejimde demokrasiden söz edilemez.
Demokrasi yoksa kadın hakları da yoktur. Bu nedenle, bu
yıl kayıtsız şartsız milletin olan
egemenlik hakkımıza sahip çıkıyoruz. Atatürk ilke ve devrimlerinin değerini bilen, kararlılıkla
koruma mücadelesi veren kadınlar olarak Referandumda bu
girişime HAYIR denilmesi için
var gücümüzle çalışıyoruz.
İSTANBUL BAROSU KADIN
HAKLARI MERKEZİ
İSTANBUL KADIN
KURULUŞLARI BİRLİĞİ (İKKB)

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ KUTLU OLSUN
Değerli Meslektaşlarım,
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların hakları uğruna, canları pahasına mücadele
verdikleri günün simgesidir.
Kadın hakları mücadelesi, bir demokrasi mücadelesidir, ülkenin kalkınmasına destek oluşturma mücadelesidir.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan kadın erkek eşitliğinin yasalarla düzenlenmesi, yasaların yaşama geçirilmesi; kadına yönelik ekonomik, fiziksel, sözel, cinsel ve psikolojik her
tür şiddete son verilmesi için emek veren tüm kadın meslektaşlarımın mücadelesi kutlu olsun.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İçinde bulunduğumuz dönemde demokrasiden, laiklikten geri adımlara geçit vermeyen, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve Cumhuriyetin bekası adına her alanda mücadele eden
kadın meslektaşlarımızın yanındayız.

SOSYAL ETKİNLİKLER

ULUSLARARASI KADIN VE
HUKUK SEMPOZYUMU
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T

ürkiye Barolar Birliği,
Gazi Üniversitesi ve
TBB Kadın Hukuku Komisyonunca düzenlenen “Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu” 10-11 Mart
2017’de Türkiye Barolar Birliğinin ev sahipliğinde Litai Otel’de
yapıldı.

dınları anarak başlayan Başkan
Metin Feyzioğlu şunları söyledi:

Sempozyumun açış konuşmalarını; TBB Başkanı Av. Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
Mehmet Ersoy, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kadir Arıcı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Süheyla Suzan
Gökalp Alıca ile Türk Metal
Sendikası Genel Sekreteri Av.
Taliphan Kıymaz yaptı.

Bu arada birde yeni bir hassasiyet ortaya çıkmış bazı kişilerde.
Kadına karşı şiddete hayır diyoruz. Siyaset yapıyorsun diyorlar.
Kadınların cinsel istismarına hayır diyoruz. Siyaset yapıyorsun
diyorlar. Kız çocukları evlendirme adıyla sapkın kişilerin istismarına uğratılmasın diyoruz.
Siyaset yapıyorsun diyorlar.

Konuşmasına 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da yapılacak olan etkinliğe
gelmek üzere Bursa’dan yola çıkan ancak bindikleri otobüsün
devrilmesi nedeniyle hayatlarını
kaybeden Türk Metal Emekçileri
ile kadına yönelik şiddet sonucu
kaybettiğimiz tüm emekçi ka-

“Türk kadınına hakları altın tepside verilmemiştir. Türk kadını,
başka hiçbir milletin kadınının
vermediği bir mücadele sonucunda, Milli Mücadele’de bu
haklarını kazanmıştır.

Kadın ve çocuk istismarıyla mücadele partiler ve hükümetler
üstü bir meselesidir. Ancak milli
bir seferberlik ilan edersek çözebiliriz. Kadını, insanca yaşama
hakkından koparıp; kocasına,
ailesine, topluma feda eden zihniyeti ıslah etmediğimiz sürece
bu konuları daha çok konuşacağımız aşikârdır”.

Açış konuşmalarının ardından
konuşmacılar ve Sempozyuma
katılan konuklar Ata’nın huzuruna çıktı. Feyzioğlu, Anıtkabir
Özel Defterini imzaladı.
Anıtkabir ziyaretinin ardından
üç salonda dörder oturum gerçekleştirildi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi, Türk Kadın Hukukçular
Derneği Başkanı Av. Süreyya
Turan, üçüncü Salonda yapılan
birinci oturumda çocuk evliliklerin yol açtığı sorunlar üzerinde
durdu. Sinop Barosu Başkanı
Av. Hicran Kandemir’in yönettiği oturumda, ayrıca, Araştırma
Görevlisi Fatma Umay Genç,
Türk Ceza Hukuku açısından çocuk gelinler sorununu ele aldı.
Oturumun son konuşmacıları
olan Araştırma Görevlileri Tülay Demir ve Gamze Küçükoba, dini nikâhlı birlikteliklerde
kadının hakları; Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Şerife Yiğit/
Türkiye davası üzerine değerlendirmede bulundular.

Somer, çalışan kadının toplumdaki yeri üzerinde durarak, “Kadın çalışmazsa, işsizlik olmaz”
tabirinin yanlış olduğunu dile
getirdi. İstatistiklere göre çalışıp eve para getiren kadınların
erkeklerden şiddet gördüğünü
belirten Somer, şiddet gören kadının bu durumu aklileştirdiğini
yani eşinin yaptığı bu davranışı
akla uygun kılmak için çaba sarf
ettiğini ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp
Fakültesi Adli Tıp Uzmanı Prof.
Dr. Nevzat Alkan, “Dünyada
ve Türkiye’de Erkeklerin Kadınlara Yaptığı Kötülükler” adlı
sunumunda, şiddet türlerinin
ekonomik, psikolojik, fiziksel ve
cinsel olmak üzere 4 kategoride
incelendiğini belirterek, örnekler verdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
Gülçin Çam ise “Kadına Yönelik
Mobbing” konulu sunumunda
mobbingi, bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik
düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik bir terör olarak tanımladı. Çam, sunumunda
mobbinge sebep olan kişilerin
özellikleri, mobbing oluşturan
davranışlar ve türleri konularında detaylı bilgiler aktardı.
Panel, soru cevap bölümün ardından Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nuri Erişgin tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi sunulması ile son buldu.

59

MART NİSAN 2017 / 138

L

efke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Hukuk Fakültesi
tarafından düzenlenen
“Kadın İçin Adalet” konulu panel 10 Mart 2017 Cuma
günü saat 10.30’da Fakültenin
Büyük Konferans salonunda
gerçekleşti.
Paneli, LAÜ Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk
Günuğur kısa bir konuşmayla
açtı. Günuğur, “Kadın, adaletin
simgesidir” diyerek, kadın haklarının önemine vurgu yaptı.
Panelin ilk konuşmacısı Türkiye
Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler “Toplumda ve Siyasette Kadının Yeri”
konulu bir sunum yaptı. Dünya
Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu,
Ekonomik Kalkınma ve işbirliği
Örgütü raporlarının sonuçlarını
katılımcılarla paylaşan Besler,
Anadolu’da kadının Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren verdiği
mücadeleyi ve çıkarılan kanunlar ile kadınlara verilen haklar
konusunda bilgiler aktardı.
“Erkek Egemen Dünyada Kadın”
konusunda sunum yapan Okan
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan, “Toplumsal
Cinsiyet, Toplumda Kadına Biçilen RolIer-Çözümleri ve Kadınların Adalete Erişiminde İstanbul
Barosu’nun Rolü” konulu sunumunda kadının doğurganlık
özelliği ile erkekten farklı ve çok
özel olduğunu söyledi. Tuskan,
ancak tarih boyunca kadının bu
üstün özelliğine rağmen horlandığını, ezildiğini, sömürüldüğünü ve cinsel kimliğinin istismar
edildiğini belirtti.

SOSYAL ETKİNLİKLER

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİNDE
“KADIN İÇİN ADALET” PANELİ
DÜZENLENDİ

SOSYAL ETKİNLİKLER

KADINLARIN TOPLUM
ÜZERİNDEKİ KONUMU
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8

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasınca (İSMMMO) düzenlenen söyleşide kadınların Türk
toplumu üzerindeki konumu ele
alındı.

sorunları ve kadın cinayetlerine
değindiler.

İSMMMO
Saymanı
Cemile
Kuzu, Yönetim kurulu Üyesi
Gülgün Öztürk, Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı Sezer
Asiye Karan ve TÜRMOB Genel
Sekreteri Yahya Arıkan, yaptıkları açılış konuşmalarında kadın

Söyleşide, Sanatçı Yeliz Eker,
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av. Süreyya Turan, Cumhuriyet Gazetesi
Eğitim Yazarı Figen Atalay kadınların kazanılmış haklarını yi-

İ

Açılış konuşmalarından sonra
İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi üyesi Aynur Koçulu’nun
yönetiminde bir söyleşi düzenlendi.

tirme tehlikesiyle karşı karşıya
olduklarını, kadının birey olarak
kabul edilmediğini, giderek artan kadın cinayetlerinin önlenemediğini vurguladılar.
Söyleşinin kapanışında konuşan
İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, toplumsal gelişmede kadınların çok önemli bir rol üstlendiklerini belirtti ve tüm kadınların kadınlar gününü kutladığını
bildirdi.
Söyleşinin ardından konuşmacılara birer plaket ve çiçek sunuldu.

GEÇEN YIL ADLİ YARDIM BÜROLARINA
15.000 KİŞİ BAŞVURDU

stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın ve Çocuk
Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah
Tuskan, şiddet gören kadınların
Adli Yardım Bürolarına yaptıkları başvurunun her yıl arttığını,
geçen yıl 15.000’e yakın başvurunun tespit edildiğini söyledi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle 8 Mart 2017
Çarşamba günü NTV’de yayınlanan GÜNE BAŞLARKEN programına katılan Tuskan, İstanbul’un

ihtiyaç duyulan yörelerinde baronun 8 Adli Yardım Merkezinde şiddete uğrayan ve koruma
talep eden kadınlara ücretsiz
hizmet verildiğini söyledi

geliyor. Bu koruma talepleriyle ilgili yaptığımız istatistiklerde, koruma kararlarına hâkimlerin matbu olarak baktığını
görüyoruz” dedi.

Çağlayandaki İstanbul Adalet
Sarayında hizmet veren Şiddeti Önleme Merkezine geçen yıl
5.000 dolayında başvuru yapıldığını, bunların çoğuna avukat
atandığını belirten Aydeniz Tuskan, “Bunların 2500’ü şiddetle
ilgili, bazen hem şiddet, hem
de boşanma için koruma talebi

Baroda meslek içi eğitime de
önem verdiklerini belirten Tuskan, özellikle kadın davalarına
bakacak meslektaşlarımızın sertifika programlarıyla bilgilendirildiğini, sadece sertifika almış
meslektaşlarımızın kadın davalarında görevlendirildiğini hatırlattı.

İ

stanbul Kültür Üniversitesi
Ceza Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile Türkİtalyan Dostluk Derneğince
düzenlenen ‘Çocuğa Yönelik Şiddet’ konulu Uluslararası Sempozyum 28 Mart 2017 Salı günü
Kültür Üniversitesinde yapıldı.
Sempozyuma, 6 farklı ülkeden
bilim insanları, hukukçular ile
basın mensupları katıldı.
Sempozyumda gerek Türkiye’de
gerekse Dünya’da giderek önem
kazanan çocuğa şiddet konusu
tartışıldı. Yapılan konuşmalarda bu konunun çok boyutlu bir
alan olduğu, çocuğa yönelik şiddet konusunun psikolojik, sosyolojik, pedagojik ve hukuksal
açılardan ele alınması gerektiği
vurgulandı.
Özellikle ülkemizde son yıllarda
gündeme gelen çocuğa yönelik şiddetin oranları ile şiddetin
önlenmesi için alınması gereken
tedbirler ele alındı ve CEHAMER’in 6 yıldır Türkiye’nin çe-

şitli illerinde yürüttüğü “Okulda
Şiddetin Önlenmesi” amaçlı çalışmalar ve sonuçları hakkında
bilgi verildi.
Sempozyumda İstanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk
Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av. Süreyya Turan da ‘Erken Yaşta Evliliklerin Çocuklar
Üzerinde Yaşattığı Fiziksel ve
Psikolojik Şiddet’ Konulu su-

Sempozyumda ayrıca, Tunus
Kartaca Üniversitesinden Prof.
Dr. Amel MAMLOUK, Vania
CIRESE- Prof. On. Vincenzo
SCOTTI, Link Üniversitesi, Fabio
AMENDOLARA (Gazeteci, İTALYA), Av. Fatima MERTAD (Milano ve New York Barosu), Yrd.
Doç. Dr. Münevver MERTOĞLU,
İKÜ CEHAMER, Bintu MBAYE,
Senegal, Av. Neomi LANDAU
(İsrail), Av. Liisa KIIANLINNA
(Finlandiya), Dr. Nariman ABDELKADER (Mısır) konuyla ilgili
bildiriler sundular.
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num yaptı. Turan, sunumunda,
yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini anlattı.

SOSYAL ETKİNLİKLER

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET

15 MART DÜNYA
TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ

1

SOSYAL ETKİNLİKLER

5 Mart 1962 yılında dönemin ABD Başkanı John F.
Kennedy’nin
Temsilciler
Meclisinde yaptığı konuşmasında “Tüketici Hakları” kavramını
kullanarak, tüketici haklarının
yasal güvencelerle korunmasını istemiş olması nedeniyle ve
Birleşmiş Milletlerin 1985 yılında aldığı bir kararla tüm dünyada 15 MART, DÜNYA TÜKETİCİ
HAKLARI GÜNÜ olarak kutlanıyor.
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Aynı yıl Birleşmiş Milletlerin
kabul ettiği TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ;
temel gereksinmelerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenliğin
korunması hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı, bilgilendirilme hakkı, eğitilme hakkı, tazmin edilme hakkı, temsil
edilme hakkı, sağlıklı bir çevrede
yaşama hakkı olmak üzere tüketicinin 8 temel hakkını içeriyor.
Ülkemiz ise özel bir tüketici mevzuatı ile 1995 yılında 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tanıştı. Öncesinde
genel hükümlerin getirdiği yasal olanaklardan yararlanmakta
olan tüketiciler, daha hızlı çö-

züm üreten ve daha geniş haklar
tanıyan bir sisteme kavuştular.
Hızla ilerleyen ekonomik ve teknolojik değişimler doğrultusunda, 4822 sayılı kanunla esaslı
değişikliklere uğramış olan bu
Kanun, son olarak yerini Mayıs
2014 tarihinde yürürlüğe giren
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a bıraktı.
Bu gelişmelerle birlikte, gerek
tüketici mevzuatının kapsadığı hukuki ilişkilerin oldukça
genişletilmesi gerekse hakem
heyetlerinin parasal görev sınırının yükseltilmesi, tüketici
yargısında yer alan Tüketici Hakem Heyetlerinin önemi iyice
artırdı. Tüketicilerin kolayca ve
harç ödemeksizin başvurusu ile
hızlıca sonuca ulaşmasını hedefleyen Tüketici Hakem Heyetleri,
iş yükü ve donanımsal eksikliklerine rağmen her yıl binlerce
tüketicinin haklarına ulaşmasını sağlıyor. Bu heyetlerde çoğu
kez yegâne hukukçunun Baro
temsilcileri olduğu dikkate alındığında, gönüllülük esasına dayanan çalışmaları kapsamında
meslektaşlarımız adeta bu sistemi omuzlarında taşıyor.

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi
olarak, tüketicilerin haklarına
kavuşmalarını
kolaylaştırmak
için cansiperane çalışan meslektaşlarımıza minnet duyuyoruz. Bunun yanı sıra biliyoruz
ki sistemde de birçok aksaklık
bulunmakla birlikte, bir sistem
ne kadar iyi olursa olsun, ihtiyacından fazlasını sorgulamadan tüketen ve maruz kaldığı
sorunlarda başvuracağı haklarını bilmeyen tüketicileri korumak
mümkün olmayacaktır.
Bu bilinçle, bu sene yine 15 Mart
günü tüketicilerle bir araya geleceğimizi, tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımıza
ara vermeden devam edeceğimizi belirterek, 15 Mart Dünya
Tüketici Hakları Gününüzü kutluyor, tüketicilerin bilinçli birer
tüketici olarak haklarını en üst
seviyede koruyabildikleri, sağlıklı bir çevrede umutla yaşayabilecekleri günler diliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile sunarız.
İSTANBUL BAROSU TÜKETİCİ
HAKLARI VE REKABET
HUKUKU MERKEZİ

KADIKÖY ADLİ YARDIM BÜROSU YENİ YERİNDE
HİZMETE DEVAM EDİYOR
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan Kadıköy Adli Yardım Bürosunu yeni yerinde ziyaret etti. Başvurucularla da görüşen Tuskan, sığınmaevinden gelen kadınların sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.
Görüşmede, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Aydeniz Alisbah Tuskan, Kadıköy Adli Yardım Bürosu
çalışanları Demet İlter, İnci Akgün, Nöbetçi Avukatlar
Filiz Yağız Mert, Yalçın Bingöl, Zeynep Tor ve Stajyer
Avukatlar Özgen Dil, Şerife Durdaş yer aldı.

3 MART TARİHLİ 3 DEVRIM YASASININ
93. YILINDA LAİK, BİLİMSEL EĞİTİMDEN
GERİYE GİDİŞE HAYIR!

3 Mart tarihli ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu

Yurttaşların din bilgilerini doğru
öğrenmesine özen gösterilmiş
ve Tevhidi Tedrisat Kanunu 4.
maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler bakımından
yüksek uzmanlar yetiştirmek
üzere Üniversitede bir İlahiyat
Fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin
yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı
okullar açacaktır” hükmüne yer
verilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.

3 Mart tarihli üçüncü kanunla
Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, 3 Mart tarihli
3 Devrim Yasası “Türkiye’yi laikleştiren yasalar” olarak anılmaktadır.
İstanbul Barosu Kadın Hakları
Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Atatürk
ilke ve devrimlerine sahip çıkıyor; Laik ve Bilimsel Eğitimden
ödün verilmesine; kadını BİREY
olarak görmeyen zihniyete; gerici, bölücü girişimlerle Türkiye’nin geleceğinin karartılmasına; kayıtsız şartsız millete ait
olan ulusal egemenliğimizin her
kim olursa olsun BİR KİŞİYE bırakılmasına HAYIR diyoruz.
İSTANBUL BAROSU
HAKLARI MERKEZİ

SOSYAL ETKİNLİKLER

3 Mart 1924 tarihli 429 sayılı
birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını
sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf
ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye
Vekaletleri kaldırılmış, yerine
Diyanet İşleri Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel
Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. Kanunun 1. maddesinde
“Türkiye Cumhuriyetinde halkın
işleri ile ilgili yasaları yapmaya
ve yürütmeye yalnız TBMM ile
hükümet yetkilidir” denilerek
milletin egemenlik hakkının sadece yetkili organlarca kullanılabileceği vurgulanmıştır.

kanun ile yurttaşlar arasında
duygu, düşünce ve kültür birliğinin, dayanışmanın sağlanması
amaçlanmıştır. İlkokuldan başlayarak “eğitim birliği” ilkesine
bağlı kalmak, kadın erkek ayrımı
yapmadan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kuşakların
yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

KADIN

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRKLİĞİ (İKKB)

AYŞEGÜL TERZİ DAVASINDA SANIĞIN DURUŞMALARA
ZORLA GETİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI
Otobüste yolculuk yaparken şort giydiği için Hemşire Ayşegül Terzi’ye tekme atan ve çıkarıldığı ilk
duruşmada tahliye edilen Abdullah Çakıroğlu’nun, duruşmalara mazeret bildirmeden katılmadığı
gerekçesiyle hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Mart 2017’de görülen duruşmaya sanık Çakıroğlu yine katılmadı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin müdahil olarak katıldığı duruşmayı Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Hale Akgün ve Merkez üyeleri, İzmir Barosu Başkanlığı ve
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de izledi.
Mahkeme, ara kararında, mağdur Ayşegül Terzi ve sanık Çakıroğlu hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporlarının beklenmesine, Çakıroğlu hakkındaki adli kontrolün devamına ve duruşmalardan vareste tutulma talebini reddine, ayrıca sanığın gelecek duruşmaya zorla getirilmesine
hükmetti.
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3

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

ULUSAL EGEMENLİK
ve ÇOCUK BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN!
23 Nisan; Türk Milletinin en zor dönemde bir Meclis açarak,
egemenliğini küresel güçlerden, kişilerden, saltanattan
ve hilafetten kayıtsız şartsız kazanmasının miladıdır.
97 yıl önce, saltanattan Cumhuriyete geçerek, millet
egemenliğinin, ulus devletin, çağdaş demokrasinin yolunu açan
Mustafa Kemal Atatürk ‘ü rahmet ve şükranla anıyoruz.

O’na, söz veriyoruz ki;
•

Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı olan ulusal
egemenliğimize sahip çıkacağız.

•

Pahası ne olursa olsun, hukuk devleti için mücadele
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vereceğiz.
•

Seçmen iradesi yok sayılarak, cebren ve hile ile sandıklara
girilmiş olsa da, ulusal egemenliğimizi devretmeyeceğiz.
Ulusun egemenliğinin devredilmesine karşı direnç
merkezi olacağız.

•

Şekli meşruiyetten dahi mahrum bulunan sonuçlardan
egemenlik devşirilmesine izin vermeyeceğiz.

•

onların gerçek iradesine, yani millet egemenliğine saygı
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duyularak mümkün olacağını daima haykıracağız.
•
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Tüm yurttaşların hakkını ve hukukunu korumanın, ancak

Gerçekten bağımsız ve tarafsız olabilen, siyasallaşmamış
bir yargı için uğraş vermeyi, halkın onurlu yaşamasının
gereği olarak görüp, gözeteceğiz.

•

Kendisine “seçim güvenliği” teslim edilen yargı
kurumlarının anayasal görevlerini yerine getirmekten
uzak ve suç teşkil eden kararlarını, hukuk tarihinde
tescil edeceğiz.

Kısaca, “O iş” bitmiş değildir!
Hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ki, köklü bir geçmişe,
demokrasi deneyimine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ve Türk Milleti; varlığına, rejimine, egemenliğine yönelik tüm
saldırıları püskürtecek, tüm olumsuzlukları aşacak güce,
kudrete, azim ve kararlılığa sahiptir.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
ve ÖYLE KALACAKTIR!

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMINI KUTLADIK

23

Kuruluşlar adına Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenklerin konulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
izledi. İstanbul Barosu adına
Başkan Yardımcısı Av. Necmi
Şimşek anıta çelenk bıraktı. Taksim’deki kutlamalara Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı
ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan,
İstanbul Barosu Baro Meclisi
Başkanı Av. İrfan Akyürek ve
çok sayıda avukat katıldı.
Resmi törenden sonra geleneksel giysileriyle ilkokul öğrencileri
çeşitli halk oyunları sergilediler.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ
TUVALLERE DÖKTÜLER

Özgürlüğünden yoksun bırakılan
çocuklarla bir araya gelinen günde, Kurum içerisinde bulunan ve
çocukların kullanımında olan spor
salonunda; 100 tuval, renk renk boyalar, fırçalar ve paletler çocukları
bekliyordu. Çocuk Hakları Merkezi
üyeleri avukatlar; Gizem ATAR, Burcu UÇURAN, Ezgi ULUDÜZ, Melike
BAHÇE, Jale Nur AKTAŞ, İpek ERTUĞRAL, Hülya ERARSLAN, Cem
DEMİRAYAK ve Şener TACİROĞLU
ayrıca ulaşım konusunda destek
sağlayan Vahit YURTSEVER’in katkı-

larıyla gerçekleşen etkinlikte, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nden ressamların da desteği ile 100
çocuk hayallerini tuvallere döktüler.
Çocuk Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin amacı: “15 Nisan Dünya Sanat Günü”
dolayısıyla çocukları sanatla buluşturmak ve yeteneklerini keşfetmelerine aracı olmak, farklı paylaşımlar
yaşamalarına ve gelişmelerine katkı
sağlamak, çocuklara kendilerini ifade etme olanağı yaratmak ve Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı çocuklarla birlikte coşkuyla kutlamak olarak belirtildi.
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 23 Nisan vesilesi ile bir de kutlama mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
“Çocukların; haklarının ve esen-
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liklerinin
korunduğu,
yüksek
menfaatlerinin gözetildiği, suça
karışmalarının ve suç mağduru
olmalarının önlenebildiği, özgürlüğünden yoksun bırakılmalarının
gerçekten en son çare olarak uygulandığı ve bayramlarını coşkuyla kutladıkları yarınlar dileğiyle
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.
Bu vesile ile bir kez daha, tüm kişi
ve kuruluşlara, çocuklara karşı
olan yükümlülüklerini hatırlatıyor, çocukların maruz kaldığı tüm
hak ihlallerinin sonuna kadar takipçisi olduğumuzu belirtiyor ve
meslektaşlarımızı Çocuk Hakları
Merkezi çalışmalarına katılmaya
davet ediyoruz.”
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İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukatlar, geçmiş yıllarda
da yapılan ve artık gelenekselleşmiş
bir çalışmayı tekrar ederek, 20 Nisan 2017 Perşembe günü Maltepe
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda keyifli ve sanat dolu
bir etkinlik gerçekleştirdi.
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Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramını Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde
yapılan törenle kutlandı.

LAİKLİK İLKESİ DEMOKRASİNİN ve KADIN
HAKLARININ GÜVENCESİDİR

İ

stanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın
Kuruluşları Birliğince yayınlanan ortak açıklamada, 1924
Anayasasının 2. Maddesinde
yer alan ‘Türkiye Devletinin dini
İslam’dır’ hükmünün değiştirilerek ‘dini İslam’dır’ ibaresinin
çıkarılmasıyla, yurttaşların dini
inançlarına dayalı ayrımcılık yaşamalarının önlendiği ve laiklik
ilkesinin çağdaş yaşamın temel
öğesi haline getirildiği belirtildi.

HABERLER

Açıklamada şöyle denildi:
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“89 yıl önce 10 Nisan 1928 tarihinde Anayasada yapılan değişiklikle ilk adımı atılan laiklik
ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarımızda da devletin değiştirilemez

temel nitelikleri arasında yer almıştır.
1924 Anayasasının 2. maddesinde yer alan “Türkiye Devleti’nin
dini İslam’dır” hükmü değiştirilerek “Dini İslam’dır” ibaresi çıkarılmıştır. Böylece, yurttaşların
dini inançlarına dayalı ayrımcılık
yaşamaları önlenmiştir.
Laiklik, din ve devlet işlerinin
birbirinden ayrılmasını öngören
bir ilke olmasının yanında, aynı
zamanda eğitimde, yönetimde,
hukukta laiklik ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve
vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir.
Ülkemizde hukuk birliğinin ve

demokrasinin olmazsa olmaz
koşulu olan laiklik ilkesi, kadın
haklarının da güvencesidir.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler göz önünde
tutulduğunda laikliğin korunmasına bugün her zamandan
çok ihtiyaç olduğuna inanıyor,
çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için özellikle laik
ve bilimsel eğitimden ödün verilmemesi gerektiğini kamuoyuyla
paylaşıyoruz”.
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi
Nazan Moroğlu
İKKB Koordinatörü

ÖMER AKBAYRAK HAKKINDA SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNULDU
11 Nisan 2017 tarihinde Facebook tan “SEVGİLİ DOSTLAR! CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta
elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis’te başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleriyle EVET’cilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan Günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve
kızları GANİMET olarak EVET’cilere HELALDİR. “ şeklinde paylaşımda bulunan, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Haller Müdürlüğü’nde gece amirliği yaptığı bildirilen Ömer Akbayrak hakkında “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık” suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulunuldu.

İSTANBUL’DA İKİ YENİ AĞIR CEZA
MAHKEMESİ KURULDU
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin bazı yer adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 02.03.2017 tarih ve 309 sayılı kararı ile İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi ve
İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesinin kuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden verilen bilgiye göre, İstanbul Adalet Sarayında mevcut kalem odalarından C3-249 nolu oda İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesine, C1-Z42 nolu oda ise İstanbul
27.Ağır Ceza Mahkemesine tahsis edildi.

ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine
bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini
seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” düzenlemesine aykırılığı iddiası ile açılan
iptal davasında, Danıştay 8. Dairesinin yürütmenin durdurulması
isteminin reddi kararına karşı yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu’nun 02.02.2017
gün ve 20162/1703 YD İtiraz No’lu
kararı ile kabul edilmiştir.
İtirazın kabul edildiği kararda;
“Anayasamızın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk
Devletini ve Milletini ebediyete
kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve

öncüsü yapacak Türk Milletinin
bütün fertlerinin, Atatürk inkılâp
ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin
temel amacıdır” denilen kararda“bu amacın gerçekleştirilmesi
bağlamında özel öğretim faaliyetinin, Atatürk ilke ve inkılâpları
doğrultusunda evrensel hukuka,
demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine
getirilmesi ekseninde özel öğretim kurumlarında yer alacak olan
“Atatürk Köşesi’nin” bu amaç ile
bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği, bu durumda davaya konu Yönetmelik maddesi ile “Atatürk Köşesi’nin” Türk
Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir
kompozisyon oluşturacak şekilde
düzenlenmemesinin, Anayasa ve
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna dayanan Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır” denilerek “Atatürk Köşesi”ne ilişkin
eksik düzenlemenin yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir.

102. YILINDA ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Emperyal güçlere karşı 18 Mart
1915’de büyük bir zafer kazanarak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yol açan kahramanlarımız
ve şehitlerimiz, İstanbul’da Edirnekapı Şehitliğinde yapılan resmi
törenle anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılı dolayısıyla 18 Mart 2016 Cuma günü
saat 10.00’da düzenlenen törene, İstanbul Valisi, Türk Silahlı
Kuvvetleri temsilcisi, Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Temsilcisi,
İstanbul Barosu Temsilcisi, İstanbul Emniyet Müdürü, siyasi parti
temsilcileri, şehit aileleri, İdare
Mahkemesi Başkanları, Başsavcılar, STK ve çeşitli kamu kurumları
temsilcileri katıldılar.
Törende Edirnekapı Şehitliği anıtına Harp malulü Gaziler, Şehit Dul
ve Yetimleri, İstanbul Valiliği, Türk
Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Barosu

ve diğer kuruluş temsilcileri adına
çelenk bırakıldı. Törende İstanbul
Barosunu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Şahin Erol temsil etti.
Daha sonra saygı duruşu yapıldı
ve İstiklal Marşı söyledi. Bunu İstanbul Valisinin anıt özel defterini
imzalaması izledi.
Törenden sonra kabristan ziyareti
yapıldı ve şehit kabirlerine kırmızı
karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Av. Süreyya Turan resmi törenin tamamlanmasından sonra
İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’un kabrini ziyaret etti.
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20.03.2012 gün ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin özel öğretim kurumu binalarının idari birimlerinde, bir önceki yönetmelikte olduğu gibi Anayasa, Cumhuriyetin
kuruluş felsefesi ve kanunlarda
düzenlenen amaçla, bu ruh halini yansıtır bir “Atatürk Köşesi”ne
yer verilmemesi, yine bu köşenin
zeminden yüksek olması, Atatürk
büstü ve maskının konulması,
Atatürk’ün fotoğrafı, Türk bayrağı, İstiklal Marşı, Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesi’nin uygun biçimde asılması, madalyon, gravür,
Atatürk’ün eğitimle ilgili sözlerine
yer verilmesine ilişkin hükümlerin
bu köşelerde bulunmasına dair
hiçbir düzenlemeye gidilmemesi,
özel okulların da amaçları arasında yer alan 1739 sayılı Milli Eğitim
Temel Kanunu’nun, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının sayıldığı 2. maddesinin 1. fıkrasında
yer alan; “Türk Milli Eğitiminin
genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve
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ÖZEL OKULLARDA
“ATATÜRK KÖŞESİ” ZORUNLU

HABERLER

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
102. YILINDA BÜYÜK DESTANIN
YARATICILARINI SAYGIYLA
ANIYORUZ
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.Dünya Savaşı çoğu tarihçilerce 1. Paylaşım Savaşı
olarak adlandırılır. Gerçekten savaşın nedeni Batı
emperyalizminin
mazlumlar
coğrafyasındaki zengin enerji ve
doğal kaynakları sulhen paylaşamamasıdır.

mutabıktırlar. O dönemde Osmanlının siyasi coğrafyası içinde
olan Arabistan, Yemen, Filistin,
Sina, Lübnan, Şam, Halep, Basra, Bağdat, Musul ve Anadolu’yu
masa başında paylaşmışlardır!

Emperyalizmin paylaşım projesi geçen yüzyıl başında ŞARK
MESELESİ (DOĞU SORUNU)
olarak adlandırılmaktadır. Doğu
sorunun çözülmesi için Osmanlı Devleti’nin tasfiyesini zorunlu
görmektedirler.

Diğerlerinden daha sonra emperyalist aşamaya geçen Almanya da mazlumlar coğrafyasındaki hakkını (!) ısrarla istemektedir. İtilaf devletleri ise Almanya’yı paylaşım masasından
uzak tutmakta kararlıdırlar. Bu
durumda 1.Dünya Savaşı kaçınılmaz hale gelmiştir.

İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’ sının başını çektiği bağlaşıklar (İtilaf devletleri) Hasta Adam
adını verdikleri Osmanlı’nın mirasının paylaşımı konusunda

Bizim açımızdan işin garip tarafı
hangi blok kazanırsa kazansın
ödülün Türk coğrafyası ve köleleştirilecek Türk milleti olmasıdır! Osmanlı devleti savaşa

Almanya, Avusturya Macaristan
bloğunun yanında zoraki sürüklenmiştir.
İngiliz-Fransız bloğu savaşın başında Çanakkale’den geçip saltanat ve hilafet merkezi İstanbul’u
işgal ederek Osmanlıyı saf dışı
bırakmak, Almanya karşısında
zorlanan Çarlık Rusya’sının Karadeniz üzerinden yardımına
koşmak düşüncesindedirler.
Kasım ayından beri süren yoklama
bombardımanlarından
sonraki asıl saldırı 18 Mart 1915
sabahı başlar. Dünyanın o tarihe
kadar görmediği tonaj ve silah
kapasitesine sahip savaş gemileri Çanakkale önlerinde Gelibolu
ve Anadolu yakasındaki Türk siperlerine ölüm kusmaktadırlar.

Çanakkale’de Mehmetlerin karşısında yalnızca İngiliz, Fransız,
Anzak ( Avustralya - Yeni Zelanda ) birlikleri değil, sömürgelerinden devşirdikleri çok sayıda
savaşçı vardır. Mehmet Akif Ersoy’un söylemiyle -Eski Dünya,
Yeni Dünya, bütün Akvam-ı Beşer ( değişik milletler ) Mehmetlerin karşısındadır!
Çanakkale için Milli Mücadele’nin önsözüdür denir, doğrudur. Çanakkale için askerlerine
taarruzu değil, ölmeyi emreden
19.Tümen Komutanı Mustafa

İngiliz Donanma Bakanı Çörçil, 19 Tümen Komutanı Yarbay
Mustafa Kemal için <ı>“Kaderin
adamı” derken, İngiliz resmi
tarihi; <ı>“25 Nisanda durumu
çabuk kavrayışıdır ki, Anzak Kolordusu’nun karaya çıkışının ilk
gününde hedeflerine ulaşmasını
önlemiştir. 9 Ağustosta ani olarak Kuzey bölgesinin komutanlığına atandığı sırada gösterdiği
çetin harekettir ki, İngiliz 9.Kolordusunun ilerlemesini durdurmuş ve onu yenmiştir. Ve 24
saat sonra O’nun şahsen bir keşifte bulunduktan sonra parlak
bir karşı saldırısıdır ki, Türkleri
Sarıbayır’ın başlıca tepesi olan
Conkbayır’ın kesin egemeni kılmıştır. Herhangi bir tümen komutanının hareketlerinin yalnız
bir muharebenin değil, belki bir
seferin ve hatta bir milletin kaderi üzerinde bu derece derin
bir tesirde bulunduğunu tarih
nadiren kaydetmiştir” sözleriyle emperyalistlerin Çanakkale
bozgununun nedeni olarak O’nu
göstermektedirler.
Türkiye, büyük zaferin 102.yılında Çanakkale destanını yaratan
iradenin ve direncin yeniden hatırlanması ve değerlendirilmesi-

nin elzem olduğu bir süreçten
geçmektedir. 1. Dünya savaşından yenik çıkan, Osmanlı’nın
geniş coğrafyasını kaybeden,
anayurdu işgale uğrayan bir milletinin mucizevi direncinin, yok
oluş sınırından var oluşa ulaşmasının nedenleri üzerinde düşünülmelidir.
Çanakkale, kibirli ve güçlü, uzun
sürecek bir harbin insan ve mali
kaynaklarına fazlasıyla sahip
hasımlara karşı haklılıktan, mazlum olmaktan, tutsaklık yerine
gözünü kırpmadan ölümü tercih
etmekten doğan bir destandır.
Destanın yaratıcıları Türk Milleti
ve onun üniformalı kimliği olan
Mehmetlerdir.
Günümüzde tarihsellikten uzak
bir fanteziyle Çanakkale’nin
centilmenler savaşı olduğu söylemiyle emperyalizmin tetikçilerini mazur gösterme, hatta
kutsama saçmalığı artık son
bulmalıdır.Yine Çanakkale’nin
göklerden inen ilahi varlıklar sayesinde kazanıldığı safsatasıyla,
Mehmetlerin kanıyla, canıyla,
sarsılmaz imanıyla, sınırsız vatan sevgisiyle, olağanüstü fedakarlığıyla yarattığı destana sanal
ortaklar yaratmaya da bir son
verilmelidir.
Çanakkale zaferi, ezelden ebede hür yaşamak isteyen mazlum
bir milletin topyekun destanıdır.
Günümüzde, Çanakkale destanıyla, Milli Kurtuluş Savaşıyla
ulaşılan bağımsızlığın ürünü
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne
karşı ülkemizin bazı yörelerinde
provaları yapılan etnik kalkışmaların emperyalizmin güncellediği Şark Meselesinden başka
bir şey olmadığı bilinmelidir.
Çanakkale destanını yaratan direnç ve kararlılığa bu gün her
zamandan daha çok ihtiyacımız
vardır. İstanbul Barosu 102. Yılında büyük zaferin kahramanlarını minnet ve şükranla anmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
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Denizden Mehmetlerin yol vermediği bağlaşıklar Türk siperlerini söküp Gelibolu yarımadasını düşürerek karadan İstanbul’a
ulaşmayı deneyeceklerdir. 25
Nisan sabahı zıhlıların cehennemi bombardımanından sonra
beş bölgede başlayan çıkartma
kısmen başarılı olur. Mehmetlerin çetin direnişiyle fazla ilerlemeyip kıyı şeridine sıkışan düşmanın yıl sonuna kadar süren
çabaları boşunadır! Kolay bir
zafer umuduyla 25 Nisanda karaya çıkan düşman, İstanbul’u
fetih, Türkiye’yi işgal düşlerini
de Gelibolu yarımadasında bırakarak 1915 Aralığının sonunda
Çanakkale’yi terk edecektir.

Kemal Bey’in yeniden doğduğu
yer denir, doğrudur. Çanakkale, İngilizlerin tanımıyla kaderin
adamı Mustafa Kemal’in askeri
dehasının, komuta yeteneğinin,
toplum liderliğinin kan ve ateş
içinde sınanıp kanıtlandığı yerdir.
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Saatler süren bombardımandan sonra boğaza giren düşman
zırhlılarını Türk sürprizi beklemektedir. Yenilmez armadanın
batırılamaz sanılan kimi zırhlıları birbiri ardına boğazın serin
sularına gömülmektedir!

ANADOLU ADALET SARAYINDAKİ BARO
ODASINA Av. EKREM ERDAL ÜNER
DİNLENME ODASI” ADI VERİLDİ

HABERLER

etmeli. Onun bize bıraktığı dersi
bu odaya her girişimizde yeniden alabilmeliyiz diye düşünüyorum. Onun isminin bu odaya
verilmesi sadece bizim açımızdan bir hakşinaslık değil, belki
de kimdi bu adam sorusunun
sorulmasına imkân verecektir.
Onun hakkında anlatılacak çok
şey var. Onu anlatacak çok kişi
var, gerçekten de birbirimize anlatmalıyız Erdal ağabeyi”.
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stanbul Barosu Yönetim
Kurulunca Anadolu Adalet
Sarayındaki Baro Odasına 29 Mart 2016 tarihinde
yitirdiğimiz Av. Ekrem Erdal
Üner’in adı verildi. Buna ilişkin
“AV. EKREM ERDAL ÜNER
DİNLENME ODASI” plaketi ve
Üner’in bir fotoğrafı ölüm yıldönümü olan 29 Mart 2017 Çarşamba günü düzenlenen törenle
odanın girişine konuldu.
Törende konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, aslında Erdal Üner’in
baroyla var olduğunu ve baroyla
yaşadığını söyledi.
Onun yaşadığı süre içersinde
ondan çok şey öğrendiklerini,
onun bıraktıklarıyla kendilerini
daha güçlü hissettiklerini belirten Durakoğlu şöyle konuştu:
“Onun değerlerini baromuzda
yaşatabilmek, bir avukat olarak
onun özellikle yetişmesine özen
gösterdiği gençleri onun değerleriyle büyütebilmek hepimiz
için çok değerli bir anlam ifade

Törende konuşan Av. Ekrem Erdal Üner’in eşi Av. Emel Üner de
İstanbul Barosunun cumhuriyetin temel değerlerini, cumhuriyetin tüm ilkelerini iliklerinde
yaşayan bir baro olduğunu be-

lirtti. Üner, baroyu, bu ilkelerin
yanı sıra evrensel tüm haklar
için, İnsan hakları için, insanlık
var oldukça tüm değerleri hem
ulusal, hem de uluslararası platformlarda savunun muhteşem
bir insan topluluğu olarak niteledi. Üner, eşine gösterilen vefa
duygusu için Baro yönetimine
ve meslektaşlarına teşekkür etti.
Av. Ekrem Erdal Üner, 19921994 yılları arasında İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği,
1995-1996 yılları arasında Saymanlık, 2006 - 2016 yılları arasında da Türkiye Barolar Birliği
Delegeliği görevlerinde bulunmuştu.
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ESKİ YÖK BAŞKANI
PROF. DR. TEZİÇ,
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, törende yaptığı
konuşmada, Teziç’in, Galatasaray Lisesinin Türkiye’nin en üstün oklu seviyesine getirilmesinde büyük katkısı olduğunu,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesini “Türkiye’nin en iyi
hukuk fakülteleri” arasına soktuğunu söyledi.
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak

ve Rektör Yardımcısı ve Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu da, Teziç’in bilim
insanı olarak yaptığı hizmetleri
anlattı.
Törende eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ,
Galatasaray Kulübü Başkanı
Dursun Özbek ve tarihçi İlber
Ortaylı da Teziç’le ilgili görüş ve
düşüncelerini paylaştılar.
Törenin ardından Prof. Dr. Erdoğan Teziç’in naaşı, cenaze
aracına konularak, Ortaköy’deki
Büyük Mecidiye Camisi’ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan
cenaze namazından sonra Erdoğan Teziç’in naaşı Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.
Teziç için düzenlenen törenlere
ailesi, yakınları, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski
Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Sabih Kanadoğlu, Galatasaray
Eğitim Vakfı Başkanı inan Kıraç, Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak,
Prof. Dr. Mehmet Haberal, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun
Özbek, sanatçı Müjdat Gezen,
Beşiktaş Belediye Başkanı Av.
Murat Hazinedar’ın yanı sıra çalışma arkadaşları, öğrenciler katıldı. Yurt dışında bulunan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu da cenazeye çelenk
gönderdi.

MART NİSAN / 138

T

edavi gördüğü İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 23 Nisan 2017 Pazar günü vefat eden eski Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı,
anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç 25 Nisan 2017 Salı
günü kurucuları arasında bulunduğu ve 2000-2003 yılları
arasında rektörlüğünü yaptığı
Galatasaray Üniversitesinde düzenlen törenle son yolculuğuna
uğurlandı.

SEN ÇÜRÜMENİN RESMİNİ
YAPABİLİR MİSİN ABİDİN ?
Av. HÜSEYİN ÖZBEK

Y

GÖRÜŞ

akup Kadri Karaosmanoğlu, Mütareke İstanbul’undaki çürümeyi Sodom ve Gomore
romanında işler. İstanbul sokaklarında İngiliz, Fransız askerleri
devriye gezmekte, işgalci çizmeleri her gün Arnavut kaldırımlarıyla birlikte halkın onurunu da
çiğnemektedir. Yenilginin utancı ve umutsuzluk bir karabasan
gibi Dersaadet’e çökmüşken,
vatansız elitler hiç vakit kaybetmeden işgali kazanca dönüştürecek işbirliğine başlamışlardır!
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Mütareke İstanbul’unda Boğaz’ın iki yakasındaki yalıların,
kasırların, köşklerin ayrıcalıklı
sakinleri için uğruna ölünecek
bir vatan yoktur. Sadece her
dönem tabi olunacak velinimet,
kazanılacak servet, edinilecek
makamlar vardır. İstanbul’un
vatansız kreması, işgalci subayları yalılarında ağırlamak, onur
konuğu olarak başköşeye oturtmak, bırakın selamlığı, haremlerini de açmak için birbirleriyle
kıyasıya rekabet halindedirler.
İşgalcilere sunulan hizmet, yapılan işbirliği, siyasi ve ahlaki düşkünlük karşılıksız kalmamakta,
kendilerine servet olarak geri
dönmektedir.
Ahlaksızlık, düşkünlük, geleceğe
güvensizlik, toplumsal çöküşü,
manevi yıkımı inanılmaz ölçüde artırmakta, ihanet, işbirliği,
karaborsa, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu, her türlü sefahat İstanbul’u geçmişin Sodom ve Gomore’sine
dönüştürmektedir.
Bütün bu olumsuzluklar içinde
vicdan sahibi, vatan duygusunu ve onurunu yitirmemiş, Esir
Şehir’ de kurtuluşun kıvılcımını
yakmaya çalışan bir avuç insan,
zifiri karanlıkta boğulan toplumun umut ışıklarıdır.
Yazarlar, yaşadıkları dönemlerin sosyolojik, psikokültürel fotoğrafçıları gibidirler. Yaşanılan
sürecin bireysel ve toplumsal

tomografisini gelecek kuşaklara sanat prizmasından aktaran
soylu insanlardır. Kalemini ve
yeteneğini dönemin efendilerinin buyruğuna verenler elbette
ki bu tanımın dışındadırlar. Onlar, sermayenin dolma kalemliğine soyunarak iktidar sahiplerinin mızrağı olmayı tercih etmişlerdir. Biz mazlumların savunma
kalkanı olan erdemli insanlardan bahsediyoruz.

sorunun 15 yıllık uygulamasının
test edilmesi ve somut sonuçlarının ortaya çıkması açısından
çarpıcı verilere sahiptir. Türkiye,
dinin siyasal ve ekonomik gücün
kaldıracına, dönemsel çıkarların
zırhına dönüştürülmesi halinde
ortaya Asr-ı Saadet yerine Asr-ı
Rezaletten başka bir şeyin çıkmayacağını göstermesi açısından araştırmacılar için laboratuar ülke özelliğini taşımaktadır.

Karl Marx, emeğin sömürüsüne işçinin ürettiği artık değere
el koymaya dayalı kapitalist
sistemde her şeyin meta olduğunu söylemişti. Ürettiğine yabancılaşan işçinin yarattığı artık
değerin kapitalistin sermayesine dönüşmesi, üretim araçlarının mülkiyetinin üretenin değil
sermayedarın elinde bulunması
Marksist Kuramın temelini oluşturur. Kurama göre kar dürtüsü,
her türlü insani ve ahlaki zenginliği yok etmekte, kapitalist
sistemin değerleri insanlığın evrensel değerlerini ortadan kaldırmaktadır.

Teolojik alandan, ideolojik alana geçişle birlikte metalaştırılan
din, egemenlerin belirlediği yoz
sistemin sorunsuz sürdürülebilmesinin dayanağına dönüşmektedir. Bir başka söylemle ezilenlerin ezenlere, yönetilenlerin yönetenlere itaat etmesinin teolojik dayanağına dönüştürülen bir
din algısıyla sömürünün sonsuza kadar sorunsuz sürdürülebilmesi mümkün hale gelmektedir.
Kısacası dinin bireylerin inanç
ve iman dünyasının dışına çıkarılarak, siyasi iktidarın çıkarları
doğrultusunda ekonomik ilişkilerin, toplumsal hayatın yeniden
tanziminin payandası yapılması
durumunda yozlaşma ve çürümenin kaçınılmaz hale geldiği
görülmektedir.

Asrı Saadet, Hz.Muhammed
döneminde yaşanan İslam anlamında kullanılır. Mutluluk Çağı
olarak tanımlanan bu zaman kesitinde toplumsal düzenin iman,
inanç, hak ve hakkaniyet üzerinde seyrettiği kabul edilir. İslam’ ın tebliğ ve kurumsallaşma
dönemi uygulaması her zaman
ve dönem için değişmez model
olarak düşünülür. Özlem duyulan ve değişmez yönetim sistemi
olarak kabul gören Asr-ı Saadet günümüzde sıkça gündeme
getirilmekte ve tüm sorunların
bu modelin esas alınmasıyla çözümlenebileceği hararetle savunulmaktadır.
Sözün burasında işin esasına
dönüp sormanın zamanıdır: İktidara ve güce ulaşmak için dinin
metalaştırıldığı bir dönemi Asr-ı
Saadet olarak kabul etmek doğru
mudur? Günümüz Türkiye’si, bu

Ekonomik ve toplumsal sistemin
dümeninde bulunan iktidar sahiplerince yeniden kurgulanan
biçimiyle dinselleşme, çürüme
ve yozlaşmadan başka bir sonuç
vermemektedir. Evlerde bulunan para sayma makinelerinin,
ayakkabı kutularının, izah edilemeyen servet patlamalarının,
kaynağı belirsiz Karunlaşmanın
hızlı çürümesi ahlaki çöküşü baş
döndürücü hale getirmektedir.
Bu durumda ortaya mutluluğun
resmi yerine çürümenin altı dokuzluk fotoğrafı çıkmaktadır.
Sokulduğumuz postmodern Sodom ve Gomore girdabından bir
an önce kurtulamazsak tarih her
zaman olduğu gibi yine tekerrür
edecektir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARI HİZMET
VERMEYE BAŞLADI

İstanbul Barosu Başkanlığına,
Ülkemizde son yıllarda yaşanan
adalet sistemindeki değişim ve
dönüşüm sürecinde, kırılgan
grupların adli süreçte korunmalarına yönelik uygulamalarda önemli ilerlemeler sağlanmış,
mevzuat güçlendirilmiş, örgütlenmede değişikliklere gidilmiş
ve çocuk koruma uygulamala-

Bu kapsamda; Bakanlığımız tarafından özel ortamlarda ifade
ve beyanının alınması gerektiği
ve ya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte
yer alan diğer kırılgan grupların
ifade ve beyan alma işlemlerinde etkin kullanılmak üzere. 23 il
ve 26 adliyede uygun görüşme
koşullarını içeren teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu 32 adet
“Adli Görüşme Odası” kurulmuş
ve gerekli hazırlık çalışmaları
tamamlanarak 03.04.2017 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.
Ayrıca adli görüşme odalarının
yönetimsel işleyişini, iş akışını,
çalışma standartlarını düzenlemek amacıyla Başkanlığımızca
Adli Görüşme Odaları Yönet-

meliği hazırlanmış ve yürürlüğe
girmiştir.
Bu itibarla; kırılgan grupların
adalete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen
bu uygulamanın başarıya ulaşması ve etkin kullanılması için,
adli görüşme odalarının kullanılmaya başlandığı hususunun
Baronuz bünyesindeki Çocuk
Hakları Merkezi, Kadın Hakları
Merkezi, İnsan Haklan Merkezi,
Gelincik Merkezi gibi yerlerde
görev alan avukatlar başta olmak üzere tüm avukatlara duyurulması ve avukatlar tarafından
talepte bulunulmak suretiyle
anılan odaların etkin şekilde
kullanılmasına katkı sağlanması
hususunda bilgi ve gereğini rica
ederim.
Muhittin ÖZDEMİR
Hâkim /Başkan a. /
Daire Başkanı

ATGV ARAÇ ÜCRETLERİNDE KARTLI
SİSTEME GEÇİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından verilen bilgiye göre, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Başkanlığınca 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Vakıfbank POS cihazlarının kullanımına geçildi.
Bu tarihten itibaren ATGV şoförleri tarafından keşif ve icra işlemlerinde düzenlenecek fatura bedelleri
nakit olarak elden alınmıyor. Bunun yerine Türkiye genelinde tüm bankaların kredi kartları ve banka
kartları ile tahsilât işlemi yapılıyor.

BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞINA
İLİŞKİN İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI
Yargıtay Hukuk Dairelerinin bozma sonrasında ıslah yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş farklılıklarının İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca giderilmesi, bozmadan sonra ıslah yapılamayacağına ilişkin
04.02.1948 gün ve 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının değiştirilmesinin gerekip gerekmediğine
ilişkin yapılan inceleme neticesinde Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 06.05.2016
gün ve 2015/1 E. 2016/1 K. no’lu kararı ile bozma kararı sonrasında ıslah yapılamayacağı ve 1948 tarihli
İçtihadı Birleştirme Kararının değiştirilmesinin gerekmediğine oy çokluğu ile karar verildi.
Karar, 23.03.2017 gün ve 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

HABERLER

Söz konusu daire başkanlığının 17 Nisan 2017 tarih ve
E.367/27068 sayılı konuya ilişkin yazısı şöyle:

rında kalite standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar
yapılmıştır.
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dalet Bakanlığı Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları
Daire
Başkanlığından verilen bilgiye göre, Adli
Görüşme Odalarının 23 il ve 26
adliyede 3 Nisan 2017 tarihinde
faaliyete geçtiği, ayrıca Adli Görüşme Odaları Yönetmeliğinin
hazırlanarak yürürlüğe girdiği
bildirildi.

İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ
HUKUKA AYKIRI

HABERLER
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stanbul Barosu Başkanlığının, Adalet Bakanlığınca
yayınlanan ve müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim
yerindeki
telekomünikasyon
araçlarının tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınmasına da olanak veren Ceza Muhakemesi
Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan
İletişimin Denetlenmesi, Gizli
Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı
maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada, Danıştay 10. Dairesi
tarafından 22.02.2010 gün ve
2007/2795 E. 2010/1399 K. sayılı kararı ile bazı maddelerin
“kanuna aykırı olduğu” gerekçesi ile iptaline karar verilmişti.
Adalet Bakanlığı ve Baromuzca
karşılıklı olarak kabul ve reddedilen kısımlarla ilgili temyiz
başvurusunda bulunulmuştur.
Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun 04.11.2010 gün ve
2010/2072 E. 2010/1467 K. sayılı kararı ile;
- Adalet Bakanlığı’nın temyiz
başvurusu reddedilerek “Ceza
Muhakemesi Yasası’nın 135 ila
140. maddelerinde düzenlenen

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
ve gizli soruşturmacı ve teknik
araçlarla izleme konularında
Adalet Bakanlığının düzenleme
yetkisi olmadığından, Yönetmeliğin dava konusu hükümlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı”
gerekçesi ile Yönetmeliğin iptal
edilen 7. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesinin, aynı maddenin 5. fıkrasında yer alan “suç
şüphelisi olmayan” ibaresinin,
12. maddesinin 4. fıkrasının, 28.
maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “Gizli soruşturmacı olarak kullanılacak kişi,
soruşturmayı yürüten kolluk
kuvvetinin talebi üzerine bu konuya ilişkin görevlendirilen birimi tarafından saptanır.” ve aynı
maddenin 3. fıkrasında yer alan
“Gizli soruşturmacıya ilişkin tüm
bilgi ve belgeler ilgili kolluk biriminde saklanır” ibarelerinin
onanmasına;
-Yönetmeliğin iptal edilmeyen
hükümleriyle ilgili Baromuzun
başvurusu, “Ceza Muhakemesi
Yasası’nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin
denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme
konularında Adalet Bakanlığının

düzenleme yetkisi olmadığından, Yönetmeliğin dava konusu
hükümlerinde hukuka uyarlık
bulunmadığı” gerekçesi ile kabul edilerek davanın reddedilen
kısımlarının bozulmasına karar
verilmişti.
Bu karara karşı Adalet Bakanlığınca karar düzeltme yoluna
gidilmiş, Danıştay İdare Dava
Daireleri Kurulu’nun 06.12.2012
gün ve 2011/1237 E. 2012/2623
K. no’lu kararı ile karar düzeltme
istemi reddedilmiştir.
Bunun üzerine Danıştay 10.
Dairesinin 24.12.2014 gün ve
2013/3791 E. 2014/8138 K. no’lu
kararı ile Yönetmeliğin iptal istemi reddedilen 5. maddesinin 1.
fıkrası, 10. maddesinin 4. fıkrası, 22. maddesi, 28. maddenin 6.
fıkrasının birinci tümcesi ve 30.
maddesinin 2. fıkrasının bozma
doğrultusunda iptaline karar verilmiştir.
İptal kararının Adalet Bakanlığınca temyiz edilmesi üzerine
Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulunun 24.11.2016 gün ve
2015/2131 E. 2016/3097 K. no’lu
kararı ile temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına karar
verilmiştir.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANINA GİREN
SUÇLAR YÖNÜNDEN YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ BELİRLENDİ
HSYK 1. Dairesinin 12.02.2015 gün ve 224, 04.05.2016 gün ve 744 ve 30.06.2016 gün ve 1111 no’lu kararlarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara İstanbul’da 13, 14 ve 22.
Ağır Ceza Mahkemesinin bakmasına karar verilmişti. Daha sonra bu mahkemelerin iş yoğunlukları,
görülen davaların nitelikleri ve kapsamı gözetilerek İstanbul’da 22., 23. 24. ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerinin de bu suçlara bakmasına karar verilmiştir.
Bu sefer Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesinin 07.03.2017 gün ve 30000 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 02.03.2017 gün ve 307 no’lu kararı ile İstanbul 26. ve 27. Ağır Ceza Mahkemelerinin de bu suçlara bakmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF İNCELEMESİ İÇİN GİDEN
DOSYALARDA İLK DERECE MAHKEMESİNDE
GÖREVLİ BULUNAN MÜDAFİ VE
VEKİLLERİN GÖREVİ DEVAM EDECEK

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin

“Bu itibarla;
1- İlk derece mahkemesinde görevlendirilen müdafi veya vekilin istinaf kanun yolu aşamasında da görevinin devam ettiği,

ması ya da katılmayacağını bildirmesi durumunda mahkeme
tarafından o yer barosundan bir
müdafi veya vekil görevlendirileceği ihtaratını içeren meşruhatlı
davetiye gönderilmesinin uygun
olacağı,

2- İlk derece mahkemesinde
görevlendirilen müdafi veya
vekilin, istinaf kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi
veya vekil gerektiren hâllerde
görevlendirmenin, kanun yolu
incelemesini yapacak mahkeme
tarafından o yer barosundan istenebileceği,

4- Meşruhatlı davetiyede belirtilen süre içerisinde müdafi veya
vekilin duruşmaya katılmayacağını bildirmesi ya da herhangi
bir bildirimde bulunmaması hâllerinde kanun yolu incelemesini
yapacak mahkeme tarafından
o yer barosundan müdafi veya
vekil görevlendirilmesinin istenebileceği,

3- İstinaf mahkemesince duruşma tarihinden önce ilk derece
mahkemesinde görevlendirilen
müdafi veya vekile; duruşmaya
katılıp katılmayacağını bildirmesi, verilen süre içerisinde duruşmaya katılıp katılmayacağına
ilişkin bir bildirimde bulunma-

5- İstinaf kanun yolu incelemesinde görevlendirilen müdafiin, sadece istinaf duruşmasıyla
sınırlı görevinin bulunması sebebiyle, asıl mahkemede görevlendirilen müdafiinin görevinin
devam edeceği değerlendirilmektedir”.

ALİ TEZEL ALEYHİNE AÇILAN DAVA
SONUÇLANDI
İstanbul Barosu tarafından, Ali Tezel’in www.alitezel.com web sitesinde “İş Hukuku Alanında Rehberlik Hizmeti Vermek” şeklinde açıkladığı faaliyet şeklinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/1. maddesinde yazılı “Kanun işlerinde ve Hukuki meselelerde mütalaa vermek’” şeklinde tavsif edilen yalnız
avukatların yapabileceği işler kapsamına dahil olduğu hususunun tespiti ve bu ibarenin kaldırılmasına
yönelik İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/166 E. no’lu dosyası ile açılan topluluk davasının 04.04.2017 tarihli duruşmasında, davalının internet sitesinde iş hukuk alanında rehberlik hizmeti
vermek şeklinde belirttiği faaliyetinin 1136 sayılı yasanın 35/1 maddesinde belirtilen nedenle yalnızca
avukatların yapacağı iş kapsamında olduğunun tespitine ve bu ibarenin kaldırılmasına karar vermiştir.
Mahkeme ayrıca davalının, Avukatlık Kanunu’nun 35/1. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasını ciddi
görmeyerek Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmamasına karar vermiştir.

HABERLER

Türkiye
Barolar
Birliğinin
01.12.2016 tarih ve 2016/75 sayılı duyurusu üzerine İstanbul Barosu Başkanlığının Türkiye Barolar Birliğine yazdığı 12.12.2016
tarih ve 97651 sayılı yazıyla, Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf
incelemesi için giden dosyalarda
İlk Derece Mahkemesinde görevli bulunan müdafi/vekilin görevinin devam edip etmeyeceği,
Bölge Adliye Mahkemelerinden
vaki talepler karşısında yeni görevlendirmenin mümkün olup
olmayacağı hususlarına açıklık
getirilmesi istenmişti.

yaptığı değerlendirmenin sonuç
bölümü şöyle:
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dalet Bakanlığı Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bölge
Adliye Mahkemelerine istinaf incelemesi için giden
dosyalarda İlk Derece Mahkemesinde görevli bulunan müdafi/vekilin görevinin devam edeceği bildirildi.

ADALET BAKANLIĞI, AVUKAT
PORTALINDAKİ SINIRLI DÜZENLEMELERE
İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

A

vukat Portalında yapılan
sınırlı düzenlemelere ilişkin İstanbul Barosu Başkanlığının Adalet Bakanlığı Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığına yazdığı 24.02.2017 tarih ve 326 A.B
sayılı yazısını Bakanlık yanıtladı.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığının İstanbul
Barosu Başkanlığına yazdığı
13.03.2017 tarih ve 307/2404
sayılı yazı şöyle:

HABERLER

İstanbul Barosu Başkanlığına,
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İlgi: 24.02.2017 tarihli ve 326
A.B. sayılı yazınız.
İlgi yazı ile Baronuz mensuplarından alman dilekçelerde fiziki
olarak değişik iş dosyalarının
görüntülenebilmesine rağmen
UYAP Avukat Portal üzerinden
erişimin kısıtlandığı. Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararların temyizi halinde UYAP
üzerinden temyiz harcı yatırılabilmesine rağmen temyiz dilekçesinin gönderilemediği, Bölge
Adliye Mahkemesi dosyaları evraklarının ve safahatinin görülemediği, dosyanın tarafı asillerin
adres bilgilerinin görülemediği, hukuk davalarında yatırılan
avansların taraflara göre ne
miktarda olduğu, hangi tarafın
gider avansı fazlası yahut eksiği
olduğunun görülmediği belirtilerek bu hususların erişime açılması talep edilmiştir.
İdarenin sunduğu hizmetleri
muntazam bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli önlemleri
alması gerekmektedir. Avukat
Portal servisinin hizmete sunulma amacı yukarıda dile getirdiğiniz hizmetlerin daha kolay yerine getirilmesidir. UYAP
Avukat Portal Bilgi Sistemi yak-

laşık 65.000 avukat tarafından
aktif olarak kullanılmakta olup
her gün yaklaşık 5 milyon işlem Avukat Portal üzerinden
yapılmaktadır. Bununla birlikte
Bakanlığımızca ihtiyari olarak
hizmete sunulan Avukat Portal
uygulamasının kesintisiz hizmet
sağlaması ve sistem güvenliği
için sorgularda kısıtlamalara gidilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Zira Portal üzerinden verilen
taraf ve safahat bilgileri sorgulama hizmetlerinin avukatlar
tarafından yazılım firmalarından satın alınan korsan (robot)
yazılımlar ile otomatik şekilde
çekilebildiği, saniyeler içinde
birden fazla sorgu yapıldığı, bu
durumun ise anlık istek sayısını
arttırması ile sunuculara aşırı
yük getirdiği, bilgi güvenliği açısından sadece dosyadaki vekilin
görmesine izin verilen bilgilerin
üçüncü bir yazılım sayesinde
farklı firmalarca depolanabilmesine fırsat verildiği nazara
alınarak bu şekilde bir sınırlayıcı
düzenleme yapılmıştır. Belirtilen
düzenlemeler yapılırken Avukat
Portalda işlemi yapacak olanın
otomatik bir yazılım değil insan
unsuru olması durumu dikkate
alınarak (avukatların işlem yapmasını engelleme amacı taşımadan) getirilmiştir.
Bilindiği üzere hukuk değişik iş
dosyalarının büyük çoğunluğu
karşı tarafın önceden haberdar
olmasında can ve mal güvenliği
gibi sakınca ve yasal engel bulunan ailenin korunması, ihtiyati
tedbir ve ihtiyati haciz taleplerine ilişkindir. Her ne kadar değişik iş dosyalarına ait evrak tür
tipleri sistemde ayrı gözüküyorsa da, özellikle ihtiyati tedbir ve
ailenin korunmasındaki adres

gizleme gibi karar türlerinin kullanıcılar tarafından genel müzekkere şablonundan yapılması
halinde karşı taraf için öngörülemeyen sakıncalara ve telafisi
imkânsız zararlara neden olabileceği gibi değişik iş dosyalarının
tür sayısının çokluğu nedeniyle
teknik açıdan sisteme getirdiği
yükle birlikte değerlendirildiğinde değişik iş evrak tür tipleri
UYAP sisteminde ayrılamamaktadır. Bundan dolayı tarafların
karşılıklı olarak hak kayıplarına sebebiyet verilmemesi ve bu
yönde bir mağduriyet oluşmaması için dosya ve taraf bilgileri
ile evrak görüntüleme işlemleri
yapılamamaktadır.
Bölge Adliye Mahkemeleri nezdindeki dosyalarda da ilk derece
mahkemelerindeki düzenlemelere benzer kısıtlamaya gidilmiştir. Ancak söz konusu dosyalara
ilişkin işlem yapılması (evrak
gönderme, evrak görüntüleme,
safahat vs.) yönündeki talebiniz
doğrultusunda çalışmalar devam etmekte olup önümüzdeki
süreçte yapılacaktır.
UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi’nde hukuk davalarında yatırılan avansların taraflara göre ne
miktarda olduğu, hangi tarafın
gider avansı fazlası veya eksiği
olduğunun gösterilmesi yönündeki çalışmalar ise devam etmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.

Servet GÜL
Hâkim / Başkan

DOSYA
DOSYA
ANA HATLARIYLA TAŞINMAZDA
KULLANMA YARARLANMA HAKLARI
ve BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ
Doç. Dr. Herdem BELEN

ANA HATLARIYLA TAŞINMAZDA KULLANMA
YARARLANMA HAKLARI ve BİRBİRLERİYLE
İLİŞKİLERİ (II)1
Doç. Dr. Herdem BELEN2

6. (Nisbi) Kullanma Yararlanma Hakları

DOSYA

a) Genel olarak12
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Önceki başlıkta taşınmaz malikinin eşyası üzerinde tanıyabileceği mutlak nitelikteki ayni haklara ilişkin açıklamalar yapmıştık. Haklar, sınırlı sayı
ilkesinin geçerli olduğu eşya hukuku alanındaki
seçeneklerle sınırlı değildir. Kullanma yararlanma
yetkileri, irade özgürlüğü ilkesinin geçerli olduğu
borçlar hukuku alanında da tanınabilecektir. Hakların kaynağı ilişkilerin bir kısmı tipik, bir kısmı
isimsiz sözleşmeleri akla getirecektir. Bu bağlamda haklar, taşınmaz kirası, ürün kirası, ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmeleriyle; içeriği veya tipi
bütünüyle taraflarca oluşturulmuş isimsiz sözleşmelerle tanınabilecektir.
Kanunda ayrıntılı düzenlenen isimli (tipik) sözleşmelerde de, içeriği ve tipi bütünüyle tarafların
oluşturduğu isimsiz (atipik) sözleşmelerde de sağlanan hak nisbi niteliktedir. İlişkiler, kural olarak
taraflar arasında ileri sürülebilecek haklar, kural
olarak taraflarca aykırı davranılabilecek borçlar
doğuracaktır. Taraflar dışındaki (üçüncü) kişiler ilişkiye yabancıdır. İstisnai olanaklar dışında,
üçüncü kişilere ileri sürme seçeneği bulunmayacaktır. İsimsiz sözleşmelerden, tarafların özgürlüğü bütün yönleriyle değerlendirdiği sui generis
sözleşmelerde de kanunda kapsamlı şekilde düzenlenmiş sözleşmelerde de (örneğin kirada) -istisnalar dışında- hükümler tarafların iradesinden
sonra gelecektir. Çünkü borçlar hukuku düzenlemeleri çoğunlukla yedek niteliktedir.

hukukundaki sınırlı sayı, tipe bağlılık ilkeleri uyarınca bunlar tapu sicilinde yer alamayacaklardır.
Örneğin kat mülkiyetine konu bağımsız bölümde,
kira-oturma karışımı bir hak yaratılıp, tapuya tescil edilemeyecektir. Dahası oturma hakkı sahibi,
yanına kiracı alamayacaktır. Çünkü onun sahip
olduğu, zorunlu kişiye bağlı bir haktır; sadece hak
sahibinin yararlanması zorunludur. Birden fazla
kişiye (müşterek) oturma hakkı tanımak olasıdır.
Bu durumda nisbi-ayni hak karışımı yoktur, aynı
şeyde birden fazla hak sahibinin varlığı esastır,
buna engel bulunmamaktadır3.
b) Olağan kira sözleşmeleri
Nisbi nitelikteki kullanma yararlanma haklarının kaynağı olarak ilk akla gelecek tipik sözleşme,
kullandırma borcu doğuran, karşılıklı borç yükleyen kiradır4. Kiraya verenin, kiralananın kullanımını/ondan yararlanılmasını kiracıya bırakma
edimi ile kiracının, kira bedelini ödeme edimleri
değişim ilişkisi içindedir (BK m. 299)5.
Hemen başta kira sözleşmesi türleri hakkında
kısa açıklama yapmak yararlı olacaktır. Kira sözleşmesi, kiracıya ya aslen şeyi kullanma (ve kullan3

En geniş yararlanma yetkisi tanıyan mülkiyet hakkına
ilişkin hükümler, evleviyet ilkesine götürecektir bizi. Paylı mülkiyet gibi, paylı sınırlı ayni hak sahipliği de olasıdır.
(MK m. 683, 688 vd, m. 795/II, 823/III).

4

Eşya Hukuku hükümlerinde aslen, hakkın konusu eşyada,
hak sahibi kişiye tanınan yetkiler açıklanır (Örneğin MK m.
683, 794, 726, 826, 837, 838), kazandırmanın karşılığından
söz edilmez. Kuşku yok ki çoğu sınırlı ayni hak ivaz beklentisiyle tanınır, mülkiyet hakkı ivazlı işlemlerle devredilir.
Öte yandan Borçlar Hukukunda günlük yaşamın yaygın
hukuki işlemi sözleşme türleri, borç kavramı ekseninde,
aslen borçlandırıcı işlem temelinde, borç altına giren taraf
vurgusuyla düzenlenir (Örneğin BK m. 207/I, 285/I, 299/I,
379/I).

5

Karşılıklı edimler hakkında şu açıklama daha yerindedir:
Kiraya verenin, kiracının kira bedeli ödeme borcuyla değişim ilişkisi içindeki asli edimi, kiralananın kullanılmasını/
ondan yararlanılmasını, sözleşme süresince kullanıma elverişlilik içerecek şekilde kiracıya bırakmaktır (BK m. 299,
301).

Öte yandan nisbi nitelikteki haklar, eşya hukukunda düzenlenen mutlak haklarla bir araya
getirildiği takdirde, bu, bir yönüyle özgürlüğün
değerlendirilmesi anlamı taşıyacaktır. Ancak eşya
1

Metnin ilk (I) bölümü, Bültenin Kasım-Aralık 2016, 136. Sayısında (s. 44-48) yayımlanmıştır.

2

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana
Bilim Dalı öğretim üyesi.

Olağan kira sözleşmesinin konusu taşınmazlar: Kiralananın taşınmaz olduğu kira sözleşmeleri
irdelenirken, olağan kira sözleşmeleri hakkında da
kısa bir açıklama gerekmektedir. Kanundaki tanım hükmünün yeterli olduğu (BK m. 299) olağan
kira sözleşmeleri, kullanma yetkisi tanınabilecek,
kullanılabilecek (eşya) taşınmazları kapsayacaktır.
Tapuya taşınmaz olarak kaydedilebilecek hak konularını tek tek değerlendirelim.
Monet gibi, farklı saatlerde sürekli aynı manzaranın resmini yapmaya meraklı ressam, bir araziyi sadece resim yapmak üzere kiralayabilecektir.
Manzarayı görmeye hizmet etme, kullanma kabul
edilmelidir. Yine yazılarını kent dışında yazmak isteyen edebiyatçı, yaptıracağı kulübede (taşınır yapısında) çalışmak üzere arazi kiralarsa, karşımızda
bulunan olağan kira sözleşmesidir. Aynı şekilde tapuya taşınmaz olarak kaydedilmiş üst ve kaynak
hakları, sahiplerine kira sözleşmesi yapma yetkisi
tanımaktadır. Üst irtifakı sahibi, maliki bulunduğu
yapıyı, yapının bağımsız kullanmaya elverişli bölümlerini kiraya verebilecektir7. Kaynak hakkı sahibi suyu alıp akıtma yetkisinı kira sözleşmesine
konu edebilecektir. Bütün bu sözleşmeler olağan
taşınmaz kirası sözleşmeleri olacaktır.
Diğer irtifak hakları için aynı şey söylenemeyecektir. Yararlanma örnekleriyle açıklayalım. Arazi6

7

Ürün kirası sözleşmesinin konusu ürün getiren hak da olabilecektir (BK m. 357). Konumuz taşınmazda tanınan haklarla sınırlıdır, hak konusu olarak haklara ilişkin açıklama
yapılmayacaktır.
Taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları ayırımındaki,
üst hakkına ilişkin ilk hükümde, arazideki yapının mülkiyetinin irtifaka konu olabileceği belirtilmiş (MK m. 726/I),
yapıdaki bağımsız bölümlerde üst hakkı kurulamayacağı
şeklindeki ikinci fıkrada, ilk fıkranın zıt anlamıyla, buyurucu nitelik pekiştirilmiştir. Yapıdaki bağımsız yararlanmaya
elverişli yerler hakkında (ayni nitelikte) üst hakkı kurmayı
yasaklayan hüküm, (nisbi nitelikte hak tanıyan) kira sözleşmesi yapmaya engel değildir.

Kanunen devredilemeyen diğer irtifak hakkı,
yedek hüküm uyarınca taraf anlaşmasıyla aksi kararlaştırılarak bağımsız da kurulabilecektir (MK m.
838/II). Bağımsızlığın yanına otuz yıl ya da daha
uzun süreli kurulma da eklenip hak sürekli kılınınca (MK m. 998/II), diğer irtifak hakkı tapuya taşınmaz olarak kaydedilebilecektir. Böylece örneğin,
serbest bölgeye taşınmış banka merkezindeki çalışanların, yakındaki deniz manzaralı arazide öğlen
aralarında, iş çıkışlarında, yeme-içme-spor yapma
ihtiyaçları için tanınan hak bağlamında açılmış
mekanın yenilenmesi amacıyla alınacak kredinin
güvencesi olarak diğer irtifak üzerinde ipotek kurulabilecektir.
Her durumda (eşyaya bağlı, bağımsız, bağımsız-sürekli) diğer irtifak sahibi, başkasına kullanma
hakkı tanıyacak kira sözleşmeleri yapamayacaktır.
İçerik hakkındaki, sahibinin olağan ihtiyaçlarına
göre belirlenme ilkesi (MK m. 838/II), başkasına
nisbi nitelikte kullanma hakkı tanımayı kapsamayacaktır. Kapsama ilişkin bu sınırlama, topluluk
lehine de kurulabilme dolayısıyla hak sahibi çevresini bir nebze genişletme olanağı verecektir (MK
m. 838/I). Bu olasılıkta da yetki sahibi, diğer irtifak hakkı ilgilileridir. İrtifak sahibinin başkasına
tanıyamayacağı yetkiyi, arazi sahibinin (malikin)
tanımasına engel yoktur. Böyle bir içeriğe, olağan
(arazi) kira(sı) sözleşmesiyle kavuşulabilecektir8.
Bağımsız bölümler hakkında da olağan kira
sözleşmesi yapılabilecektir. Kitap sevgisi evinin sı8

Bu tür bir kullanma için dolaysız zilyet olmak gereklidir
(MK m. 973/I, 975). Büyük bir arazinin yeri belirlenmiş bir
sathını olağan ihtiyaçlar için kullanma yoluyla nisbi yararlanma yetkisi tanımak hukuken ve de fiilen olasıdır (MK m.
683/I, 974). Böylelikle asli zilyet taşınmaz maliki, kiracıyı,
konu nesnenin (arazinin) bir kısmından yararlanacak şekilde fer’i zilyet kılabilecektir (MK m. 974/II).

DOSYA

Ürün kavramı bir yana bırakıldığında iki kira
türünün konusu da eşya, bu bağlamda taşınır ya
da taşınmaz olabilecektir. Taşınmaz türlerini, 2.
Taşınmaz Kavramı başlığındaki bilgileri özetleyerek sıralarsak bunlar arazi; bağımsız ve sürekli
üst, kaynak, diğer irtifak hakları; kat mülkiyetine
konu bağımsız bölümlerdir. Sayılan değerleri iki
sözleşme türüne konu olmaları açısından ayrı ayrı
değerlendirelim.

de top oynama, piknik yapma, (güzel havalarda)
hamakta sallanma (kitap okuma, şekerleme yapma), araziyi geçit olarak kullanma örneklerindeki
yararlanmalar, diğer irtifak hakkının içeriğini oluşturabilecektir. Diğer irtifak hakları, kişiye ya da
eşyaya bağlı kurulabilecektir (MK m. 838/II, 838/
III atfıyla 779/I). Eşyaya bağlı irtifakta özellik, hak
sahibinin belirlenmesindedir. Tapuda, yüklü taşınmazın sayfasındaki irtifak sütununa yazılan parsel
numarası, (yararlanan) taşınmazın maliki değiştikçe (mülkiyet hakkı devredildikçe) hak sahibi
kişinin de değişeceğini ifade etmektedir. Bağımsız
diğer irtifak hakkında ise (bağımsızlık devredilebilirlik anlamı taşıdığı için) ayni hakkın devri, hak
sahibinin değişmesini sonuçlandıracaktır. İki olasılıkta da kapsam, sahibinin olağan ihtiyaçlarıyla
sınırlıdır, yararlanmanın yetkilisi hep irtifak hakkının sahibi olacaktır.
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manın sağlayacağı yararlanma, BK m. 299) yahut
kullanımla ürün de elde etme (ürünlerin sağlayacağı yararlanma, BK m. 357) hakkı tanımak amacıyla yapılmaktadır6. İlki olağan kira, ikincisi ürün
kirası sözleşmesidir.

nırlarını zorlayan bir okuma meraklısı, kitaplarını
koymak üzere; eşya atmaya kıyamayan eski biriktirir kişi sırf fazla eşyasını koymak üzere bağımsız
bölüm kiraladığında, sözleşme olağan kiradır (BK
m. 299 vd).
Özetle, taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturan (MK m. 704), tapuya taşınmaz olarak kaydedilebilen (MK m. 998) her unsur, olağan kira
sözleşmesinde kiralanan olamayacaktır.

DOSYA

Kanundaki ayırım adından yararlanarak belirleyebileceğimiz bir amaç, olağan kira sözleşmelerinin bir kısmını farklı statüye sokmaktadır. Kiracıya
nisbi nitelikte kullanma hakkı tanınan kiralanan,
konut ve çatılı işyeri ihtiyacını karşılamaya hizmet edecekse (eşya spesifik bir amaçla kiralanmışsa) ilişkiye kira sözleşmesi ikinci ayırımındaki
özel hükümler uygulanacaktır (BK m. 339 vd). Bu
durumda, konut ve çatılı işyeri niteliği taşıyabilecek taşınmazları belirlemekte de yarar bulunmaktadır9.
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Konut ve çatılı işyeri olarak kullanılabilecek
taşınmaz, bütünleyici parça yapıdan (kat mülkiyetine geçilmemiş, geçilemeyen bina), üzerinde üst
hakkı tanınan bazı yapılardan10, kat mülkiyetine
konu bağımsız bölümden oluşabilecektir. Olmayacağı söyleyelim: Arazinin, (bağımsız ve sürekli)
kaynak hakkının, taşınmazda olağan ihtiyaçlar için
kurulabilecek (örneğin geçit olarak kullanma, piknik yapma, top oynama) diğer irtifakların sunduğu
yararlanma, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesiyle sağlanamayacaktır.
İkinci ayırıma adını da veren konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi hükümlerinin epey bir kısmı
kiracıyı korumak amacıyla getirilmiştir11. Birkaç örnek verelim: Kiralananın ayıpları dolayısıyla kiraya
verenin sorumluluğunu kaldıran anlaşmalar buyurucu hükümle yasaklanmıştır (BK m. 301, aykırı
davranış kesin hükümsüzlük getirir [BK m. 27]);
sürekli ifalı ilişkide, sonraki yıllardaki kira bedellerinin belirlenmesi hakkında sınırlayıcı hükümler
getirilmiştir (bazen artışlar üretici fiyat endeksini geçemez, [BK m. 344], üst sınırı aşan oranlara
9

Kısa bir açıklama yapalım. Konut ve çatılı işyeri belirlemesi,
taşınmaz kavramından geniş kapsamlıdır. Örneğin taşınır
yapı niteliğindeki (MK m. 728) bir prefabrik yapı, konut
olarak kullanılabilecek, ilişkiye ayırımdaki özel hükümlerin
uygulanması gerekecektir.

dair belirlemeler kesin hükümsüzdür, [BK m. 27]);
sözleşmenin sona ermesi konusunda taraflar eşit
durumda değildir (BK m. 347), ilişkiyi dava yoluyla
sona erdirme sebepleri sınırlayıcıdır (BK m. 354),
sıkı kayıtlara bağlanmıştır (BK m. 350, 351)12. Sadece ihtiyaç yeterli değildir, nitelikli ihtiyaç aranır;
konut ve çatılı işyerinin maliki (kiraya veren) mülkiyeti devretse de koruma devam eder. Nisbi hak
sahibi kiracı, mutlak hak sahibi malike karşı dahi
belli ölçüde korunmuştur (BK m. 351). Bütün bu
hükümler buyurucudur, ratio legisleri, çoğunluğu
ekonomik açıdan zayıf konumdaki konut kiracısını
korumaktır.
Taşınmaz kira sözleşmeleri hakkında bir noktaya daha değinmek gerekir. Kira sözleşmesinin tanıdığı hakkın nisbi nitelikte olduğunu belirtmiştik.
Nisbi sözünün geçtiği hak ayrımı ölçüsünü anımsayarak değineceğimiz noktaya varalım. Haklar,
ileri sürülebileceği çevre açısından nisbi ve mutlak
haklar olarak, nisbi haklar da alelade ve etkisi kuvvetlendirilebilen nisbi haklar olarak alt başlıklara
ayrılmaktadır. İki taraflı hukuki işlem niteliğindeki
kira sözleşmesinden doğan haklar, eğer bir taşınmaz üzerinde kullanma yetkisi tanıyorsa, istisnai,
etkinin kuvvetlenmesi olanağı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki nisbi hakların bir kısmı (kira
da), kanunun verdiği yetkiyle şerh edilebilmektedir (MK m. 1009). Şerh ile hak, eşyaya bağlı borç
etkisi ve munzam etki kazanmaktadır. Olağan taşınmaz kirası sözleşmesindeki şerh anlaşması devamında (taraflar şerh konusunda görüş birliğinde
olmalı) tapu siciline şerh edilen kullanma hakkı, taşınmazın sonraki maliklerine, taşınmazda kiradan
sonra kiracının hakkı ile bağdaşmayan hak kazanan kişilere (sınırlı ayni hak sahiplerine) karşı ileri
sürülebilecektir (BK m. 312, 1009/I)13.
c) Ürün kirası sözleşmeleri
Kira sözleşmesi türlerinden ikincisi ürün kirasına gelince: Bunun için taşınmaz ve ürün verme
(devşirme) kavramını birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Nitelik açısından tek taşınmaz değer
olan araziden başlayarak açıklayalım. Arazi mülkiyeti madde itibarıyla yapıları, bitkileri, kaynakları
da kapsamakta idi (MK m. 718/II). Sayılanlar aynı
zamanda kanunen bütünleyici parçalar idi. Kanunun arazinin bütünleyici parçalarını ayrıca, açıkça
belirlemesi dolayısıyla, genel nitelikteki bütünle-

10 Tekrar edelim, yapı, bina kavramından geniştir; konut olarak kullanılamayacak teleferik tesisi, stadyum, hipodrom
gibi yerler yapıdır, bina değildir.

12 Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarının özellikleri
esaslı incelemede, yürürlüğü ertelenen hükümlere değinilmemiştir.

11 İnceleme kapsamı dışında kalmakla birlikte, korunma ihtiyacı, konut kiracılarının çoğu için geçerlidir, çatılı işyeri
kiracılarının çoğu için geçerliği tartışılır.

13 Biraz aşağıda hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sırasında görüleceği üzere, BK m. 310 karşısında, şerhle ilgili
açıklamalar teorik düzlemde kalacaktır.

Sayılan değerlerden bitkiler, ürün devşirmenin
ilk akla getireceği bütünleyici parçadır. O halde
arazi, bitkilerin kullanılması, onlardan ürün elde
edilmesi (meyve-sebze yetiştirilmesi) amacıyla
kiralandığında, nisbi nitelikteki kullanma yararlanma yetkisi tanınmış olur. Yapı, ürün verecek
nitelik taşıyorsa, kazanç elde edilebilecek bir uğraş için kullanılıyorsa (örneğin otel, kongre merkezi, hastane, alışveriş merkezi olarak işletiliyorsa)
ürün kirası sözleşmesine konu edilebilecektir. Bu
demektir ki yapı da ürün sözleşmesinin nesnesi
olabilecektir.
Kaynak hakkında duraksamadan aynı şey söylenemeyecektir. Bunun nedeni ürün kiracısının
borçlarından biridir: “Kiracı, kiralananı özgülendiği amaca uygun ve iyi bir biçimde işletmekle,
özellikle ürün vermeye elverişli bir durumda bulundurmakla yükümlüdür” (BK m. 364/I). İrtifak
hükmü sözleriyle anarsak (MK m. 837/I), kaynağın
suyunun alınması, akıtılması ürün devşirme olarak
nitelendirilebilecektir. Aynı içerik iyi biçimde işletme, ürün vermeye elverişli bulundurma sözleriyle
anlatılamayacaktır. Yararlanan kişiden kaynağın
temizliğinin, bakımının yapılması beklenebilecektir. Ne var ki -bitkilerdeki gibi- yararlananın davranışlarının, faaliyetinin, ürünün miktarına etkisi bulunmayacaktır. Bahçe (bitkiler), çapalanıp,
gübrelenip, ilaçlanıp, nadasa bırakıldığında, tarım
faaliyetleri özenli, doğru sürdürüldüğünde; yapılar, bakım, onarım, yenileme faaliyetleri gereğince

Öte yandan kaynak, arazinin kanunen bütünleyici parçaları içinde belki de en doğal maddedir.
Yapı, (aslında tabiatın eşyası) bitki (doğanın, doğalın katledildiği) günümüzde çoğu kez arazi malikinin emeği, uğraşıyla var olacak, miktarı belirlenecek bütünleyici parçalardır. Kaynaksa doğanın
parçasıdır. Uğraş gerekmeksizin, kaynağı kurumadıkça su sağlayacaktır. O halde ürün kirasını kaynak hakkında da kabul etmek, eşyanın tabiatına
uygun davranmaktır denebilecektir. Bir arazide
suyu şifalı bir kaynak bulunsun. Suyun belli metreküpü paketlenmek, belli metreküpü de arazideki
bir tesiste kullanılmak üzere taşınmaz ürün kirası
sözleşmesi yapılabilecektir.
Araziden sonra gelen, taşınmaz olarak kaydedilen şeyler, kanunen bağımsız üst, kaynak; sözleşme hükmüyle bağımsız kurulabilecek diğer (hepsi
sözleşmeyle sürekli nitelikte tanınabilecek) irtifak
haklarıdır. Üst hakkının eşyası (konusu), arazinin
üzerindeki ya da altındaki yapıdır. Arazinin bütünleyici parçası yapı hakkındaki açıklamalarımız burada da geçerlidir. Bazı yapılar ürün kirası sözleşmesine konu edilebilecektir. Üstelik burada konut
ve çatılı işyeri kirasındaki sınırlama yoktur. Üst
hakkı konusu yapı, (örneğin) teleferik sistemiyse,
ürün kirası sözleşmesinin kiralananı olabilecektir. Tapuya kaydedilme gereği taşınmaz gibi işlem
görme olanağına kavuşan kaynak hakkında, suyu
alma-akıtma yetkisinin nesnesi kaynaktır; bu yetki
ürün kirası sözleşmesiyle de tanınabilecektir. İçeriği hak sahibinin olağan ihtiyaçları uyarınca belirlenen diğer irtifak hakları, işletme sözüyle bir arada
bulunamayacağı için kanımızca bu içerikler ürün
kirası sözleşmesine konu edilemeyecektir.
Taşınmaz mülkiyetinin konularından sonuncusu kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerdir.
Bağımsız bölümler ürün getirecek işletmelerse (lokanta, kafe, mağaza, atölye) haklarında ürün kirası sözleşmesi yapılabilecektir. Üstelik bu noktada
bir ilginçlik, kimi zaman çatılı işyeri ve ürün kirası
sözleşmeleri bir arada bulunacaktır. (Bunlara çatılı

DOSYA

İçeriğiyle başlığı örtüşmeyen anılan hükümde
ürünlerin de mülkiyet hakkı kapsamında yer aldığı
belirtilmiştir (MK m. 685/I). Ürün, ağacın meyvesi gibi doğal paranın faizi gibi hukuki olabilir. Bizi
ilgilendiren, türlerden doğal olanıdır. Kural olarak
dönemsel elde edilen şeyler (araziden örnekleyelim, bahçedeki ağaçların meyveleri, topraktan elde
edilen çavdar, arpa) kadar özgülendiği amaç doğrultusunda şeyden elde etmenin uygun olduğu
(kap-kacak yapımına uygun toprak, heykel için
kullanılabilecek taş gibi) değerler de doğal üründür. Bu durumda akla gelecek, acaba arazi mülkiyetinin madde itibarıyla kapsamında sayılan üç
şey de ürün kirasına konu olabilir mi sorusu yanıtlanmalıdır.

yürütüldüğünde; elde edilen ürünün(/miktarının)
belirlenebileceği; haklarındaki faaliyetlerin ürün
devşirme olarak adlandırılabileceği bütünleyici
parçalardır. Oysa kendiliğinden yeryüzüne çıkan
kaynağın suyunun sağlayacağı yararlanma için
tereddütsüz aynı şey söylenemeyecektir. “İyi biçimde işletme”, “işletmeye elverişli bulundurma”
sözlerinin anlamı, kaynaktan yararlanmadan daha
geniştir; kaynaktan yararlanma kadar daraltılmamalıdır. Dolayısıyla kaynak hakkında ürün kirası
sözleşmesi yapılamayacağı düşünülebilecektir.
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yici parça ilkesine gitmeye gerek bulunmamakta
idi (MK m. 684). Ancak kira sözleşmesi türlerinden birisindeki anahtar sözcük ürün kavramının
anlamını netlikle ortaya koyabilmek için mülkiyet
hakkının kapsamı düzenlemelerindeki (bütünleyici
parça devamındaki) ürünlerle ilgili hükme gitmekte yarar bulunmaktadır (MK m. 685).

işyeri ürün kirası sözleşmeleri adı verilebilecektir.)
Görüşümüzce ilişkiye konut ve çatılı işyeri kirası
özel hükümleri (de) uygulanabilecektir14.

DOSYA

Olağan-ürün taşınmaz kirası sözleşmeleri arasında farkın bulunmadığı bir noktayı anımsayalım
(BK m. 358). Şerh, her iki kira türü için hakkın ileri
sürülebileceği çevreyi genişleten olanaktır. Başka
deyişle olağan taşınmaz kirası sözleşmesi de (arazi
kirası da konut kirası da) ürün taşınmaz kirası sözleşmesi de (tarım faaliyeti yürütülecek arazi kirası
da çatılı işyeri niteliğinde bağımsız bölüm kirası
da) tapuya şerh edilebilecek; kiracı hakkını sonraki malike, sonraki sınırlı ayni hak sahibine karşı
da ileri sürebilecektir. Elbette nisbilik ilkesini bir
yana iten, yeni maliki (taşınmazda sınırlı ayni hak
kazanan kişiyi) kira sözleşmesinin tarafı haline getiren, şerhten hemen önceki buyurucu hükümler
sonrasında, şerhin yararlarını vurgulamaya gerek
yoktur (BK m. 310, 311).
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Şerhle ilgili hüküm, nisbi-ayni hak karşılaşmasında, ibrenin nisbi hak sahibine döndüğü -şerh
kurumunun kökleşmiş işlevinden- başka bir işlev
yerine getirecektir. Katıldığımız görüşle, tapuda
kiracının şerhedilmiş hakkını gören (kiraya veren
konumuna terfi eden) sonraki ayni hak sahipleri, sıkı kayıtlarla açıklanmış sebepler gerçekleşse
de kira sözleşmesini sona erdiremeyecektir; şerh
süresince nisbi hakka katlanmakla yükümlü olacaktır (MK m. 1009/II). Örneğin, üzerindeki yapının bağımsız bölümlerinde kiracıların bulunduğu
arazinin yeni maliki, yapı üzerinde mülkiyet hakkı
tanınan üst hakkı sahibi, konut kiracısını tahliye
edemeyecektir, ihtiyaçları, şerhin eşyaya bağlı borç-munzam etkilerinin gerisinde kalacaktır (BK m.
351).
d) Ariyet sözleşmeleri
Taşınmazda kullanma yararlanma hakları başlığı altında irdelenecek bir başka sözleşme ariyettir.
(Yeni kanun terminolojisiyle kullanma ödüncüdür
14 Bir noktaya dikkat çekelim. Bulunduğumuz aşamada sözleşme konusu, bağımsız bölümlerdir. Dolayısıyla içerik işyeri kavramından dardır. Özel hükümler bağlamında işyeri,
anlamı pek netlikle ortaya konulamasa da çatılı ve çatısız
şeklinde ikiye ayrılmıştır. İkinci ayırımdaki özel hükümler
(BK m. 339-356) çatılı işyeri ürün kirası sözleşmelerine uygulanabilecektir. Öte yandan çatısız işyerleri hakkında da
ürün kirası sözleşmesi yapılabilecektir. Taşınır yapı bile denemeyecek bir bekçi kulübesi dışında aslen beton zeminden oluşan otoparklar, yazın çeşitli etkinliklerin yürütülebileceği, güneşten-yağmurdan koruyacak düzeneğin çatı olarak nitelendirilemeyeceği (devasa büyüklükte şemsiyeleri
bulunan) yerler, sinemalar (çatısız sözüne en iyi örnektir,
dört yanı kapalıdır, üstleri açıktır), “özel gün etkinliği” (!)
yürütülecek oturma alanları örnek verilebilecektir.

[BK m. 379-385].) Kullanma borcu doğuran ariyet,
eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir.
Ariyet veren, ariyet konusunu karşılıksız (ivazsız)
kullanma için ariyet alana bırakma, ariyet alan da
kullandıktan sonra geri verme borcu altına girer
(BK m. 379).
Taşınmaz mülkiyetinin konusu olacak değerlerin biri dışında hepsi hakkında ariyet sözleşmesi
yapılabilecektir. Araziyi, tapuya taşınmaz olarak
kaydedilmiş üst, kaynak, haklarını, kat mülkiyetine konu bağımsız bölümleri kullanma hakkı; ariyet
sözleşmesiyle ariyet alana tanınabilecektir (BK m.
379). Bir tek diğer irtifak hakları için aynı şey söylenemeyecektir. Örneğin geçit hakkı sahibi, hakkını ariyet sözleşmesiyle bir başkasına tanıyamayacaktır. Daha önce vurguladığımız üzere bu tür
bir içerik, hak sahibinin kişisel ihtiyaçları için yetki
vermektedir. Taşınmaz olarak tapuya kaydedilebilen diğer irtifak hakkıyla tanınan yetkide de durum
değişmeyecektir; bu olasılıklarda da yararlanma
aslen-esasen hak sahibinedir.
Taşınmazda tanınabilecek kullanma yararlanma yetkilerinin en zayıfının (hak sahibine en az
koruma sağlayanının) ariyet olduğu söylenebilecektir. (Ariyet alana yapılan kazandırmanın ivazsız
olması dolayısıyla, aslen ariyet verenin korunmasının çıkarlar dengesine uygun olduğu teslim edilecektir.) Bir kere ariyetin verdiği yasal yetki, ariyet konusunu, niteliği veya özgülendiği amaç için
kullanmakla sınırlıdır (BK m. 380/I). Alanın temel
ilkesi irade özgürlüğü olduğu üzere, konunun özgülendiği amaç belirlemesi, sözleşmede kararlaştırılan kullanımla belli ölçüde genişletilebilecektir.
Her durumda yararlanma kişisel kullanımla sınırlıdır15. Buyurucu hüküm başkasına kullandırmaya
izin vermemektedir (BK m. 380/II). Ahde vefa ilkesini rafa kaldıran bir hükümle, kişisel kullanımın
anlamı hayli daraltılmıştır. (Hükmün, tanınan hakkı, kullanmanın sağlayacağı yararlanma sözündeki
açık anlamın bile gerisine düşürdüğü söylenebile15 Diğer irtifak haklarıyla, ariyetteki yararlanmanın birlikte
değerlendirilmesiyle şunlar da söylenebilecektir: İrade özgürlüğü ilkesinin geçerli olduğu alanda düzenlenmiş ariyet
sözleşmesinde tanınan yetkide ölçü kişisel kullanım, sınırlı
sayı ve tipe bağlılık ilkelerinin geçerli olduğu eşya hukuku
alanında tanınan yetkide ölçü olağan ihtiyaçlardır. Ariyet
nisbi hak tanır, diğer irtifak hakları (sınırlı da olsa) ayni hak
tanır. Aykırı davranışta savunma olanağının çevresi ilkinde tarafla sınırlıdır, diğerinde hak sahibi dışındaki herkes
olarak (hayli) geniştir. Aradaki fark buradadır, tanınan
yetkilerin içeriği neredeyse birbirinin aynıdır. Öte yandan
ariyetteki kazandırma ivazsızdır. Diğer irtifak hakkı ivazlı
da olabilecektir. Ancak kazandırmanın karşılığı, yasadaki
kapsama ilişkin buyruğu değiştirmeyecektir. Hasılı, kazandırma-karşılık (ivaz) ilişkisi de nitelememizi değiştirmeyecektir.

Görüldüğü üzere ariyet alana tanınan hak, alelade kullanmadan da dardır. Kira sözleşmesinde
tanınan şerh olanağı ariyet sözleşmesinde yoktur.
Nisbi hakkın üçüncü kişilere (yeni malike, taşınmazda sonradan ayni hak kazanan kişilere) ileri
sürülmesi olanaksızdır.
e) İsimsiz sözleşmeler
Nisbi haklar konusunda son söylenecekler,
isimsiz (atipik) kullanma yararlanma sözleşmeleri
hakkındadır. İrade özgürlüğünün alt başlıklarından sözleşme özgürlüğünün; alt başlıklarından
16 Oysa kira sözleşmesinde, evlilik birliği, kiraya verenin iradesinden önce gelmektedir. Kiralanan aile konutunda, kira
sözleşmesini eşlerden birisi yapmışsa, diğer eş kiraya verene bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelmekte, eşler müteselsil sorumlu olmaktadır (BK m. 194/IV). Eş, tek taraflı
irade beyanıyla sözleşmeye katılmamış olsa da onun rızası
bulunmadıkça, sözleşme tarafı eş, aile konutu kira sözleşmesini feshedememektedir (BK m. 194/I).

Çifte tipli karmalarla, birleşik sözleşmelerde
hakkın ileri sürülebileceği çevrenin genişleyebileceği düşünülebilecektir. Örneğin çifte tipli karmada (bağımsız bölümü konut olarak kullanma [kira],
karşılığında kiracıya İspanyolca dersi verme [vekalet]) taraflardan birisinin asli edimi, taşınmaz
kirası sözleşmesindeki kiraya verenin edimi ise yahut edim karşı edim ilişkisindeki gibi birleştirilen
iki sözleşmeden birisi taşınmaz kirası sözleşmesi
ise şerh değerlendirilebilecektir. Bu durumda çifte tipli karmada kullanma-yararlanma hakkı sahibi
olağan ya da ürün taşınmaz kiracısının; birleştirilen sözleşmelerden kiradaki kullanma, yararlanma
hakkı sahibi olağan ya da ürün taşınmaz kiracısının
nisbi hakkının şerhedilebileceği söylenebilecektir.
Bu bağlamda eşya hukukunda bir nebze manevra
kabiliyeti tanınan tip özgürlüğüyle borçlar hukukundaki içeriği ve tipi belirleme özgürlüğünün birlikte uygulandığı ileri sürülebilecektir.
Yazık ki mevzuat buna engeldir. Kural, nisbi
hakkın ilgilisine ileri sürülebilmesidir. Etki alanının
genişlemesi istisnadır. İstisnalar ancak kanunla
yaratılabilir; istisnai hükümler dar yorumlanır. Dolayısıyla bu akıl yürütmeler de lege ferenda dileklerden ibaret kalacaktır.

DOSYA

Taşınmazlardan örneklerle açıklayalım. Ariyet
sözleşmesinin konusu arazi, ancak ariyet alanın
kişisel ihtiyaçları için kullanılabilecektir; bahçe,
onun ihtiyaçlarını karşılayacak oranda ekilip biçilebilecektir; ihtiyacın üzerinde üretim sözleşmeye aykırıdır. Ariyet verilen bağımsız bölüm, konut
ise sadece ariyet veren orada kalabilecektir. Belki
amaçsal yorum uyarınca konuklarının, kimi zaman
yakınlarının kalabileceği kabul edilebilecektir. Bekarken bağımsız bölümde ariyet alan olarak kalan
kişi, evlendiğinde eşini yanına alamayacaktır. Aksi
davranış kanuna aykırı olacaktır. Kişisel yararlanma sözü, bir başka kişiyle birlikte kullanma hakkı
vermeyecektir. Sorun çözümsüz değildir elbette.
İçeriği belirlemenin, devam eden ilişkide (sürekli ifalı ilişkinin herhangi bir aşamasında) içeriği
değiştirme biçiminde değerlendirilmesi olasıdır.
Ariyet veren sakınca görmez, “eşiniz de kalabilir”
derse karşımızda bulunan birlikte ariyettir. Böylece sözleşme taraflarından birisinde kişi sayısı ikiye
çıkacaktır; eş, ariyet verenin iradesiyle (kendi iradesi de bu yöndeyse elbette) sözleşmeye katılmış
olacaktır (BK m. 206)16. Ariyet alanlar birden fazladır, sorumlulukları müteselsil olacaktır (BK m. 382,
206/II).

içeriğin oluşturulması, tipin belirlenmesi, tip yaratılması yollarıyla değerlendirileceği bu seçenekte
tanınacak hak, çoğu zaman alelade nisbi haktır.

7. Ayni-Nisbi Kullanma Yararlanma
Haklarının Birlikte Değerlendirilmesi
Önceki (5 ve 6 numaralı) başlıklarda, taşınmazda tanınan ayni ve nisbi nitelikteki kullanma yararlanma haklarına ilişkin genel açıklamalar yaptık. Değerlendirmelerde bazen aynı, bazen farklı
türdeki hakların birbirleriyle ilişkilerine temel kavramlar açısından değindik. Bu başlık altında, farklı
hak türlerinden seçtiğimiz bazı kanun hükümlerini
hakların ilişkisi bağlamında irdeleyeceğiz. İrdelemede kimi zaman nisbi hakkı güçlendiren kimi
zaman ayni hakkı zayıflatan düzenlemelerden örnekler vereceğiz.
Sınırlı ayni hakların, yararlanma yetkisi veren
türünü oluşturan irtifak haklarından, en geniş yararlanma yetkisi içeren intifa hakkıyla başlayalım (MK m. 794). İntifa hakkının sahibine verdiği
yetkinin, malike (sadece) kuru mülkiyet kalacak
kadar geniş olduğunu belirtmiştik. Değineceğimiz
ilk maddede “yararlanılamayacak derecede harap
olan intifa konusu malı yararlanılacak hale getirmekle yükümlü değildir” (MK m. 798/I) hükmüyle,
kanun koyucu tercihini malikten yana yapmıştır.

83

MART NİSAN 2017 / 138

cektir.) Ariyet alan kişisel kullanım sınırlamasını
aşar, ariyet konusunu başkasına kullandırır, (hatta
bu tür aykırılıklar bulunmadan) ariyet verenin önceden bilinmeyen ivedi gereksinimi ortaya çıkarsa
söze sadakat beklenmeyecektir. Ariyet veren, ariyet konusunu geri alabilecektir (BK m. 383/II). Kanun, ona, kararlaştırılan süreden önce tek taraflı
irade açıklamasıyla sözleşmeyi sona erdirme hakkı
tanımıştır.

Ayni kullanma yararlanma hakları açıklamalarındaki taşınmaz örneğini anımsayarak hükmü irdeleyelim: Büyük bir arazi, üzerinde üç katlı bir (bina)
ev, bir köşede meyve bahçesi, bir köşede kaynak,
bir köşede(n) kap-kacak yapımına uygun kırmızı
toprak (elde edilebilsin), bir köşede göl, gölün devamında da dağ manzarası olsun.

DOSYA

Fay hattı üzerindeki arazide, yoğun kar yağışı
sırasında yaşanan depremin ardından çıkan fırtınada bina hasara uğramış, suyun alınıp-akıtılması için (intifadan önce malik tarafından) yapılmış
tesisat çökmüş, meyve bahçesindeki ağaçların bir
kısmı fırtınada devrilmiş, bir kısmının dalları biriken karlar yüzünden kırılmış olsun. Arazi malikinin binayı tamir etme, tesisatı yenileme, yeni fidan
dikme yükümlülüğü yoktur. İntifa hakkı çoğu durumda bir bedel karşılığı tanınacak olsa da, malikin sürekli biçimde intifaya elverişli bulundurma
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür bir hüküm,
hakkın ayni niteliğiyle, malik-intifa hakkı sahibi
arasındaki borç ilişkisiyle bağdaşmaz görünebilecektir. Söylenecek söz yoktur, kanun koyucu maliki korumuştur.
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Oysa kiracıya tanınan hakkın nisbi nitelikte
olduğu kira sözleşmesinde durum farklıdır. Kanun koyucu bu farklılığı, kiraya verenin borçları
harf başlığındaki ilk hükümde, asli edim yükümlülüğünde açıkça dile getirmiştir. Kiraya veren,
“kiralananı sözleşme süresi boyunca sözleşmede
amaçlanan kullanıma elverişli bulundurmakla yükümlüdür” (BK m. 301 tümce 1). Madde başlığıyla
“teslim borcu”nda, nitelikli teslim gereği vurgulanırken, elverişliliğin sürekliliği de aranmaktadır17.
Kullanıma elverişli bulundurmamanın, başka deyişle elverişsizliğin hukuki adı ayıptır. Gerçi kiraya
verenin ayıptan sorumluluğu hükümleri, sözleşme
ile hafifletilebilecek, hatta kaldırılabilecektir. Yalnız kiralanan, konut veya çatılı işyeri ise bu olanak
yoktur. Bu demektir ki konut ve çatılı işyerini kiraya verenin ayıptan sorumluluğu sınırlanamayacak,
ortadan kaldırılamayacaktır (BK m. 301 tümce 2).
Diğer kira ilişkilerinde ise genel işlem koşullarıyla
kiracı aleyhine bu tür hükümler getirilemeyecektir. Örneğe dönelim: Kiracı, ayıptan sorumluluk
uyarınca sahip olduğu yenilik doğuran haklardan
onarımı seçtiği takdirde, kiraya veren malik; kiralanan binayı, kaynağın tesisatını onarmakla, yeni
fidanlar dikmekle yükümlü kılınabilecektir (BK m.

17 Hüküm bir yönüyle de sürekli ifalı sözleşme nitelemesindeki sürekli kavramının anlamını, karakteristik edim borçlusu
kiraya veren yükümlülüğüyle ortaya koymaktadır.

306/I)18. Ayrıca kiraya veren, kiracının ayıp yüzünden uğradığı zararı gidermekle de yükümlüdür (BK
m. 308).
Kira sözleşmesinden doğan nisbi hakkı, bir yönüyle, aynı eşya üzerindeki diğer bütün hakların
ön sırasına yerleştiren bir başka hükme gelelim:
Yeni kanunda, eski kanundaki “bey ile icar infisah
eder” ilkesi yoktur (EBK m. 254). Malik kiraya veren, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kiralananın
mülkiyetini devrettiğinde, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olmaktadır (BK m. 310). Çoğun içinde az da vardır ilkesi uyarınca gerek olmamasına
rağmen, başka bir hükümle açıkça kaleme alındığı
üzere, kira sözleşmesinin yapılmasından sonra kiralanan üzerinde mülkiyet dışında(ki sınırlı) ayni
hak kazanan kişiler de kira sözleşmesiyle bağlıdır
(BK m. 311).
Konumuzla ilgisini kurmak üzere bazı bilgileri
birleştirelim. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla
hakkın varlığı durumunda, içeriklerin ilişkisini belirleyen kıdeme itibar ilkesi (rehin hakkında geçerli
olan derece sistemiyle gündeme gelen istisnalar
hariç) çoğunluğun katılamadığımız görüşüyle, birden fazla sınırlı ayni hak arasında geçerli kabul
edilmektedir. Başka deyişle şerh edilmiş bir kişisel
hak, sıranın belirlenmesinde göz önünde tutulmamaktadır. Kira sözleşmesindeki bu yeni hüküm,
ilkenin kapsamına şerhedilmemiş kira sözleşmelerini bile koymuştur. Kiracının hakkı, sözleşmeden
sonra kazanılan mülkiyet hakkından da diğer sınırlı ayni haklardan da önce gelecek, kıdemine itibar edilecektir.
Açıklamaları örnekle birleştirelim: Taşınmazda
kira sözleşmesinden sonra tanınacak intifa, üst,
kaynak, diğer irtifak hakkı sahipleri, kiracının yararlanmasına katlanmakla yükümlüdür. Tarih sırasıyla kiradan sonra geçit, kaynak, üst, intifa hakları tanınmış olsun. Bütün bu hakların sahipleri,
kiracının yararlanması bitene kadar bekleyecektir.
Kira sözleşmesi sona erdikten sonradır ki içerikleri
bağdaşan haklar, aynı anda birden fazla hak sahibine yararlanma sağlayabilecektir.
18 Boşluk bırakmamak için şunları da belirtelim: Kiralananın
örnekteki taşınmaz olduğu ilişkide, aynı metinde birden
fazla sayıda ve türde kira sözleşmesi bulunabilecektir. Örneğin bina konut veya çatılı işyeri olarak kullanılmak amacıyla (BK m. 339 vd), bahçe ürünlerinin kullanılması ve
devşirilmesi (BK m. 357/I) için -ürün vermeye elvirişliliğin
sürdürülmesi haklı beklentisiyle (ki bu kiracının borcudur
[BK m. 364/I])- kiralandığı takdirde; bina hakkında yapılan
konut veya çatılı işyeri (olağan taşınmaz) kirası, bahçe hakkında yapılan ürün kirası, diğer içerik (kaynak, toprak…)
hakkında yapılan olağan taşınmaz kirası sözleşmesidir. Kiraya verenin nitelikli teslim borcunun kapsamı da bu içeriğe göre belirlenecektir.

İntifa hakkındaki bu hükmü üst hakkına ilişkin
süresinden önce devir talebi hükümleriyle karşılaştıralım. Anımsayalım, üst hakkında, arazinin
altında ya da üstündeki yapının mülkiyeti arazi
mülkiyetinden soyutlanıp irtifak sahibine tanınmaktadır20. Büyük arazilerde yol kıyılarında benzinlikler, kentlerden uzakta kimi tatil seçenekleri
için kurulacak teleferik hatları, kamu malı araziler19 Burada farklı niteliklerdeki haklarla ilgili başka bazı hükümleri de analım. İntifa hakkı sahibi, sözleşmede aksine
hüküm bulunmadıkça, intifa konusunda başkalarına kişisel yararlanma hakkı tanıyabilecek, örneğin binanın kendi
oturmadığı kısımları hakkında kira sözleşmeleri yapabilecektir (MK m. 806/I). Bu yetki tam yararlanma kapsamındadır (MK m. 794/II, 803/I). Bina hakkında, konut ve çatılı
işyeri kirası sözleşmesi yapılmış olsa, kiraya verenin yazılı
rızası bulunmaksızın kiracı bu tür alt sözleşmeler yapamayacaktır (BK m. 322/II). Aksi borca aykırılıktır, kiracının sorumluluğunu doğurur.
20 Arazideki yapıda başkasına üst hakkı tanınmışsa (MK m.
726), üst arza tabi değildir, irtifak hakkı sahibine aittir (MK
m. 718/II hükmü geçerli değildir, istisnai 726/I hükmü geçerlidir). Üst hakkı varken, superficies solo cedit ilkesi yoktur.

İşte arazideki yapının mülkiyet hakkını (usus,
fructus, abusus yetkilerini) içeren üst hakkı, ahde
vefa ilkesi uyarınca, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan süre boyunca geçerlidir. Ancak kanunda belirtilen bazı durumlarda, arazi maliki,
üst hakkının süresinden önce kendisine devrini
isteyebilecektir. Buyurucu nitelikteki özel hükümde, devrin koşulları açıklanmıştır. Üst hakkı sahibi “haktan doğan yetkilerinin sınırını ağır şekilde
aşar” veya “sözleşmeden doğan yükümlülüklerine
önemli ölçüde aykırı davranırsa” malik bu yola
başvurabilecektir (BK m. 831).
Üst hakkını kuran resmi senette örneğin benzinliğin yapılacağı yer, binanın büyüklüğü, bina
dışında otopark, benzinliğin içindeki kafenin
önünde oturma yeri olarak kullanılabilecek alanlar
belirlendiği halde, üst hakkı sahibi bunlara uymazsa süresinden önce devrin koşulları gerçekleşmiş
demektir. Örneğin otel faaliyeti de yürütmek üzere benzinliğin üzerine kat çıkarak binayı büyütür,
binanın yerini-yönünü değiştirir, otoparkı genişletir, kafenin önündeki alanı, ağaçlara hamaklar da
asacak şekilde genişletirse, süresinden önce devir
gündeme gelebilecektir. Anımsatalım, üst hakkının
temelindeki resmi senette yer alan içeriğe ilişkin
bu tür hükümler, üst hakkı sahibini bir yana bırakalım, üçüncü kişileri bile bağlamaktadır. Aslında
tarafları bağlayacak (nisbi) sözleşme hükümleri,
açık hükümle ayni etkiye kavuşmuştur, herkese
karşı ileri sürülebilecektir (MK m. 827)21.
Arazi maliki koşulların gerçekleşmesiyle doğan
yenilik doğuran hakkını kullandığı takdirde, bütünleyici parça ilkesi uyarınca kendisine kalacak
yapılar için uygun bir bedel ödemek zorundadır.
Önce arazi maliki bedeli ödeyecek veya güvence gösterecek, ondan sonra hak devredilecektir
(borçların kaynağı kanunda borçların ifa sırası da
belirlenmiştir, [MK m. 831, 832]).

21 İçerik ve kapsam başlıklı maddedeki, üst hakkı sözleşmesi
hükümlerinin üçüncü kişilere de ileri sürülmesini sağlayan
hükme gerek olmadığı da söylenebilecektir. Tapu sicil işleyiş ilkeleri uyarınca, taşınmazlarda tanınan hakların içerikleri, tescilin sınırları içinde dayandığı belgelere göre belirlenecektir (MK m. 1022/III). Atıf hükmü uyarınca ilgililer için
bu hususlar da alenidir, bilmediklerini ileri süremeyecekleri
içeriklerdir (MK m. 1020/II, III). Her durumda açık hüküm
tereddütleri ortadan kaldıracaktır.

DOSYA

Oysa intifa hakkında ayni nitelik bir yönden
hayli güçlüdür. İntifa hakkı sahibinin intifa konusunu hukuka aykırı ya da niteliğine uygun düşmeyen biçimde kullandığını varsayalım. Örneğin konut olarak kullanılan binada önemli değişiklikler
yapmış (kapı-pencere doğramasını, mutfak-banyo
tesisatını gerekmediği halde bütünüyle yenilemiş),
alt katta kendisi yaşayıp, diğer katları banyo-mutfak ortak kullanılacak şekilde birden fazla aileye
konut olarak kiralamış bulunsun19. Malike tanınan
olanak bu duruma itiraz etmek, haklarının tehlikeye düştüğünü kanıtlayarak intifa hakkı sahibinden
güvence istemektir (MK m. 807, 808/I). Tanınan
uygun sürede (ayni ya da şahsi) güvence göstermeyen yahut itiraza rağmen hukuka aykırı kullanıma devam eden intifa hakkı sahibine karşı yapılabilecek şey, hak sahibinin zilyetliğine son verip,
hak konusunu kayyıma tevdi etmektir (MK m. 810,
803/I, 426). Başka deyişle intifayla yükümlü taşınmazın maliki, intifa hakkını sona erdirememektedir. Mutlak nitelikteki hakkın sahibi, malike karşı
da korunmaktadır.

de (dağlarda, deniz kıyılarında) inşa edilecek turistik tesisler (MK m. 999, 715) üst haklarıyla kurulabilecektir. Üst hakkı hem özel mülkiyete elverişli
arazilerde hem kamu malı taşınmazlarda tanınabilecektir.

85

MART NİSAN 2017 / 138

Değineceğimiz bir başka nokta, hakları niteliklerine uygun hizada tutan iki hükümdür. Nisbi hak sahibi ariyet alan, ariyet konusunu aslen
kendisi, özgülendiği amaç doğrultusunda kullanabilmekte idi. Tanınan yetkiyi aşması, ariyet verene,
sözleşmeyi tek taraflı sona erdirme hakkı tanımakta idi (BK m. 379, 380/I, II). Dahası “ariyet verenin önceden bilinmeyen bir durum yüzünden ivedi
gereksiniminin” doğması durumunda dahi bu hak
kullanılabilmekte idi.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ1

A

vukatlık sözleşmesi ve
avukatlık ücretine ilişkin
Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Disiplin Kurulu
kararları uyarınca;

MESLEK HUKUKU

• Hakkında aciz vesikası verilmemiş bulunmak, belirli suçlardan mahkum olmamak gibi avukatlığa kabul için başta aranan
şartların sonradan yitirilmesi,
baro levhadan silinmeyi gerektirir.
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• Levhadan silinme ile bir daha
yazılmamak üzere levhaden silinme farklı kavramlardır. Levhadan silinmeyi gerektiren haller sona ererse, yeniden levhaya
yazılmak mümkündür. Bir daha
yazılmamak üzere levhadan silinme halinde ise kural olarak
yeniden levhaya yazılmak mümkün değildir.
• Meslekten çıkarma ile levhadan silinme farklı kavramlardır.
Meslekten çıkarma bir disiplin
cezası olup avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın
adının baro levhasından silinmesi ve avukatlık ünvanının kaldırılmasıdır. Levhadan silinme
ise bir Yönetim Kururulu işlemidir.
• İşten çıkarma ile işten yasaklanma farklı kavramlardır. İşten
çıkarma bir disiplin cezası olup
3 ay-3 yıl arası avukatın mesleki faaliyetinin yasaklanmasıdır.
İşten yasaklanma ise hakkında
meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek bir işten dolayı
disiplin kovuşturması yapılan
avukatın, avukatlara ait yetkileri
kullanamaması sonucu doğuran
disiplin kurulunca verilen tedbir
mahiyetinde bir karardır.
• Yetki belgesi ile muvafakatname farklı kavramlardır. Yetki
belgesi, vekaletnamesinde tevkil
yetkisi bulunan avukatın başka

bir avukata vekaletname yerine
geçmek üzere verdiği bir yetkidir. Muvafakatname ise stajyer
avukatlara verilir.
• Yetki belgesine baro pulu yapıştırılmalıdır. Muvafakatnameye ise baro pulu yapıştırılmaz.
• CMK kapsamında Baro tarafından atanan müdafi/vekil, haklı
mazereti halinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak
başka bir avukata yetki verebilir.
Adli Yardımdan görevlendirilen
avukat ise yetki belgesi veremez.
Yetki, Baro tarafından verilebilir.
• Meslekte en az 5 yıl kıdemi
olan ve bağımsız bürosu olan bir
avukat yanında staj yapılabilir.
Bankalar yahut özel hukuk tüzel
kişilerin hukuk departmanlarında avukatlık stajı yapılamaz.
• Holding bünyesindeki tüm şirketler sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlüdürler.
• Sulh Ceza Mahkemelerinin
kapatılması üzerine stajyer avukatlar, Asliye Ceza Mahkemelerindeki duruşmalara katılabilirler.
• Baro levhasında kayıtlı her avukat, aktif kabul edilerek büro
edinmekle yükümlüdürler. Baro
levhasındaki kaydı 20 yıl dolan
avukat bürosunu kapatarak vergi kaydını sildirmesi, sigortalı
çalışıyor ise sigorta kaydının
sonlanması halinde durumu baroya bildirerek ve aidat ödeme,
genel kurullara katılma gibi baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla
levhada yazılı kalmaya devam
ederek sadece avukatlık ünvanını kullanabilirler. Bunun dışında
fiilen avukatlık yapamazlar.
• Avukatlığın bir kamu hizmeti
olması nedeniyle Borçlar Kanununda düzenlenen vekilin özen

borcuna göre ağırlaştırılmış
özen borcu bulunmaktadır.
• Avukatın özen borcu “objektif sorumluluk” olup “işlerin
yoğunluğu”, “adliyenin geniş ve
mesafeli olması”, “duruşma saatlerinin çakışması” gibi subjektif
nedenler sorumluluğunda dikkate alınmaz.
• Vekalet akdi sona erse dahi
avukat kendisine gelen tebligatı mahkemeye iade etmeli, doğru adrese tebliğini sağlamalıdır.
Müvekkiline kararın fakslaması
sorumluluğunu kaldırmaz
• Sahte olarak düzenlendiği belirgin bir şekilde anlaşılan belge,
yeterince araştırma ve değerlendirme yapılmadan dosyaya sunulmamalıdır.
• Vekille temsil edilen birden
fazla davalı varsa, davanın reddi
halinde kararda yazılmasa dahi
bir davalı vekili, vekalet ücretini
paylaştırmaksızın tümünü talep
edemez.
• Haczin kaldırılması, davadan
feragat etme, aleyhe kararı temyiz etmeme, davayı müracaata
bırakma gibi bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde
müvekkilin yazılı muvafakatinin
alınması gerekir.
• Haricen tahsil edilen paralar
makul sürede icra dosyasına bildirilmelidir.
• Adli Yardım ve CMK Kapsamında Baro tarafından görevlendirilen kişinin özel avukatlığı
yapılamaz.
Av. Atilla ÖZEN
1 Avukatlık Hukuku, Av. Atilla ÖZEN,
Güncellenerek Genişletilmiş ve Gözden
Geçirilmiş 2. Baskı, Legal Yayınevi, Ocak
2017 kitabından özet alıntıdır.

KÜLTÜR SANAT

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROMUZUN
BAHAR KONSERİ
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İ

stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Türk
Halk Müziği Korosu’nun Bahar
Konseri, 14 Nisan 2017 Cuma
günü saat 20.00’da Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonunda
gerçekleşti.
Şef A. Tekin Kumaş yönetimindeki THM Korosu’nun konse-

rinde Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirildi.
Koronun ve genç meslektaşlarımızın yaptıkları sololar coşkuyla karşılandı ve uzun süre
alkışlandı. Bahar Konserinin bu
kez sürprizi TRT Sanatçısı Elvan
Sevim’di. Sevim, bilinen ve çok
sevilen türkülerle dinleyicileri
coşturdu. Konserin sunucusu
Av. Gülçin Aru Cantürk Elvan

Sevim’e bir buket çiçek sundu.
Konser koronun seslendirdiği
türkülerle devam etti.
Konserin bitiminde İstanbul Barosu eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Av. Gültekin Sezgin
sanatçıları kutlayan bir teşekkür
konuşması yaptı ve tüm sanatçılar adına koro şefi A. Tekin Kumaş’a bir buket çiçek verdi.

KÜLTÜR SANAT

TSM KOROMUZUN
BAHAR KONSERİ
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stanbul Barosu Kültür ve
Sanat Kurulu bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Türk
Sanat Müziği Koromuzun
geleneksel ‘Bahar Konseri” 27Nisan 2017 Perşembe günü saat
20.00’da Kadıköy Belediyesi
Nikâh Salonunda gerçekleştirildi.
Şef Caner Bakır yönetimindeki
koromuzun konserini Av. Mehmet Zeki Karan sundu.
İki bölümden oluşan konserin
ilk bölümü, Nihavent Peşrev
ve Segâh eserlerden oluştu.
12 eserden oluşan ilk bölümde koro Nihavent makamındaki şarkılardan oluşan bir fasıl
yaptı ve arka arkaya 6 eser seslendirdi. Daha sonra 6 eserin
sunulduğu bu bölümde Segâh

eserlere geçildi. Bu bölüm koro
ve solo sunumlardan oluştu. Av.
Sibel Füsun Görsan İpekten,
Av. Önder Seçgin, birer solo
şarkı okudular, Av. Gökçen Kapusuz-Av. Gültekin Sezgin düo
yaptılar. Konserin ilk bölümü
koronun seslendirdiği Sadettin
Kaynak’ın bestesi ‘Leyla Bir Özgecandır’ adlı eserle sona erdi.
Konserin ikinci bölümü Hüseyni
makamındaki şarkılardan oluşmuştu. 12 şarkının yer aldığı bu
bölümde koro 5 eser sundu. Kalan 7 şarkının dördü Av. Mehmet Güler, Av. Enis Aygen, Av.
Mehmet Zeki Karan, Av. Nevzat Yağız, Av. Necla Şekerci
tarafından solo, iki şarkı da Av.
Rukiye Bilgiç-Av. Erdoğan Şengezer, ile Av. Birsen Eren-Av.

Mehmet Fatih Aktaş tarafından
düo olarak seslendirildi. Konser
program dışı sürpriz bir marşla
sona erdi. Udi Şef Caner Bakır’ın
utla çaldığı İzmir Marşı dinleyicilerin ve sahnedeki sanatçıların
katılımıyla coşku seline dönüştü.
Konser sonunda İstanbul Barosu Baro Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve Delegasyon Üyesi Av.
Nizar Özkaya tüm sanatçılar ve
katılımcılar için teşekkür konuşması yaptı ve Şef Caner Bakır’a
bir buket çiçek sundu. Türkiye
Barolar Birliği Eski Yönetimi Kurulu Üyesi Av. Ali Şen de, konserin sunumunu gerçekleştiren
Av. Mehmet Zeki Karan’a birer
buket çiçek verdi.

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ
2017-2 MART-NİSAN SAYISI ÇIKTI

Baromuzun iki ayda bir yayınladığı İstanbul Barosu
Dergisi, yine zengin bir içerikle çıktı. Dergide
her zaman olduğu gibi çeşitli hukuki alanlarda
yazılmış bilimsel makale ve yargı kararları dergi
sayfalarından okurla buluşuyor.

Dergi İstanbul Barosu üyelerine ücretsiz dağıtılıyor.

KÜLTÜR SANAT

Dergide, 13 bilimsel makalenin yanı sıra, Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu Kararları, İcra Hukukuna
ilişkin Özel Daire Kararları, Yargıtay 12 ve 19. Daire
kararları, yararlı bilgiler, yitirdiklerimiz, nakiller,
ayrılmalar ve kavram dizini bölümleri yer alıyor.

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2014 yılı toplantıları
kitaplaştırıldı.

İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

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

İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK
HUKUKU
2014 Yılı Toplantıları

2014 Yılı Toplantıları

Kitapta, sendika genel kurulları, Türkiye’de sendika içi demokrasi, sendikal güvenceler, sendikal
örgütlenmenin düzeyi, toplu iş sözleşmesi yetkisi,
toplu iş sözleşmesinin türleri ve çerçeve sözleşmeler ve toplu iş uyuşmazlıkları konuları uzmanlar tarafından ele alınıp irdeleniyor.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Komisyonu ile Üniversitesi Hukuk Fakültesince
birlikte 6-7 Haziran 2014 yılında düzenledikleri İş
Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu toplantıların 19.su kitap haline getirildi.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu

İSTANBUL BAROSU YAYINLARI
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RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 6.4.17
57014 Av. CEMREYAZ ÖZDOĞAN
56742 Av. ŞULE TUTUMLU
56757 Av. ERMAN EKİNGEN
56934 Av. ERDİ ŞİRİN
56941 Av. TUĞBA SEMERCİ VURALOĞLU
56949 Av. CANER SEVİNÇ
56950 Av. MUSA ABBAS KURU

56954 Av. ÜMMÜHAN YILDIZOĞULLARI
56958 Av. SAMET GÜLAYDIN
56967 Av. İRFAN ÖZBAŞ
56970 Av. ERCAN TOPDEMİR
56983 Av. ÖZGÜR BARAN SATILMIŞ
56984 Av. SÜLEYMAN ÖZGÜN
56985 Av. EMRAH HACIHÜSEYİN
56988 Av. ZENFİRA ALİYEVA
56990 Av. GİZEM NUR DOĞRU

56991 Av. HASAN SAİD ŞAZ
56995 Av. ZEMZEM HALİME YILMAZ
56997 Av. AYTEN KARABABA
56999 Av. İLKNUR İYİK
57000 Av. ERSİN İYİSAN
57002 Av. BÜŞRA ÇAKMAK
57004 Av. SEDAT CAN
57005 Av. AYŞE MERVE ER
57008 Av. DURSUN UZUNÖZ

56721 MUHAMMET EMİN ÇELİİK
56593 MEHMET YSUF TUZ
56640 ADNAN PADIR

56684 ÖZLEM YALÇIN
55346 İBRAHİM AKIN
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RUHSAT 9.3.17
55364 ELİF MELİKE KÖKSAL

54786 Av. SEMİHA MELİS AKCEN
54794 Av. HALE AYBÜKE ŞENER
54799 Av. GÖKSU TERZİBAŞIOĞLU
56197 Av. MİRAY ÇİFTÇİ
56214 Av. GİZEM SEZGİNKURT
56732 Av. AHMET TARIK BAYER
56750 Av. AHMED CİHAD ERGÜN

56775 Av. GİZEM ÜNSAL
56780 Av. NİZAMETTİN YALÇIN
56790 Av. MUHARREM ÇİNPOLAT
56822 Av. SAİME GÜN
56853 Av. ÖZCAN HAZAR
56866 Av. MURAT AKYOL
56867 Av. NURİ KAYA
56883 Av. HÜSEYİN YAMA
56927 Av. YUSUF ZİYA ULUTAŞ

56945 Av. NAİLE SARIKAYA
56948 Av. SEDA SAĞLAM
56963 Av. UMUT KAYA
56987 Av. AYŞENUR KÖLGESİZ
56993 Av. BARIŞ ALPASLAN
57011 Av. ESRA YAĞLICA
57026 Av. İBRAHİM ÜLKAR
57029 Av. HARİKA ŞAHİN
57034 Av. SONER BAŞKALE

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 13.4.17

RUHSAT, 20.3.17
56530 RECAİ ÖZTEKİN
56706 VEDAT KILIÇ
56727 TANSU GÜNGÖR
56729 SEDAT OLACAM
56730 BARIŞ KIŞO
56731 TURAN DARĞIN
56739 SERDARHAN KOÇU
56740 SILA YURTSEVER
56743 İBRAHİM GÖNCÜ
56744 FATMA TUĞBA GÜZEL
56746 OĞUZHAN İLHAN
56748 DERYA ADIGÜZEL
56755 SEREN KARAKAŞ
56756 ZEYNEP DAĞDELEN
56769 ÖZNUR ÖZALLI
56770 GİZEM ÜNER AKMAZ
56771 ALPEREN MEMİŞOĞLU
56772 SEVGİ TEKTAŞ
56776 CEMRE NUR KEÇİCİ

56777 YASEMİN YILMAZ
56778 HAMZA DURMUŞLAR
56786 YELİZ PEKEL
56787 ŞEBNEM ÇERÇEL
56789 ARİF AYDIN
56829 HÜSEYİN AKKUŞ
56837 EBRU ÖZTÜRK
56842 ASLI YETGİN
56846 OĞUZHAN KALKAN
56847 DENİZ YALÇINKAYA
56854 BURAK TEMİZER
56865 MUTTALİB ÖZDEMİR
56868 MURAT KIZILKAYA
56881 TAMER ÇELİK
56906 FATMA CEYDA KAÇAR
56907 EREN BAKİ
56910 KADİR KARABAL
56919 NAZLICAN CEREN
DİLER
54544 BÜŞRA YILMAZ
56368 ALEV İSTANBULLU
56398 GİZEM ATAY DELİ

56673 HÜSEYİN ENES AĞIR
56728 SÜLEYMAN TORUN
56741 ELİF KOÇ
56747 ZEYNEP AKIN AKSU
56749 GİZEM MELEK UZUN
56751 ADNAN DOĞAN
56759 SERCAN ÖRSOĞLU
56768 MUHAMMET FURKAN
DEMİRTAŞ
56773 HALİL SUAT KARA
56779 MEHMET KORKMAZ
56781 NİSAN DOĞAN
56785 MUSTAFA ŞIK
56813 FATMA MERVE KAYA
56815 MERVE ELKANSU
56816 İBRAHİM KARACA
56817 MESUT DEMİR
56820 SEREN TATAR
56832 TARIK İLDAN
56833 BİRTEN GÜVEN
56834 EFSER ÖZTÜRK
56838 BETÜL HAMİDE CAN

56839 SİBEL GÜNGÖR
56840 METEHAN AYDIN
56843 NURULLAH TETİK
56848 MERVE ŞİMŞEK
56849 HAMİ ÖZTÜRK
56851 ZİBA AYŞEGÜL ABACI
56857 EMİR SEYDİ KAYA
56870 CENGİZ GÜMÜŞTAŞ
56889 EGE SELÇUK
56890 MELİS DEMİRLİ
56892 YAŞAR YAVAŞ
56897 İSMAİL YILMAZ
56908 AFRA ÇELİK
56924 HATİCE ENESOĞLU
56925 BETÜL ZAĞLI
56926 HALE GÜNDÜZ
56928 BENAL KARAÇAY
56929 SEVDE NUR YILMAZ
56931 MUHAMMED ÜNSAL
56932 ABDULKERİM BUNSUZ
55988 BERRİN MERT
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RUHSAT ALANLAR

RUHSAT 18.4.17
Av. ANIL TUNÇAY
Av. FATİH HAKAN DURMAZ
Av. KASIM DOĞAN
Av. HATİCE YILDIRIM
Av. AYNUR B.BAYRAK
Av. ASLI METİN
Av. TAHA ENES ÇAĞLAR
Av. COŞKUN SEVEN
Av. MAİDE KOŞAR
Av. BENGİSU SAYGILI
Av. SEHER ELİF KÖSE
Av. RAMAZAN YILDIZ
Av. MUTLU FURTANA
Av. TOLGA ALTUNTAŞ
Av. HÜSEYİN DENİZ
Av. ÖMER SEYFİ ÇITAK
Av. CEMRE ARI

Av. VEYSEL ONUR KAYNAR
Av. DAMLA TAHILLIOĞLU
Av. NİZAMETTİN EKİCİ
Av. MERYEM ŞOTİK
Av. ÖZGE ÇAĞLAYAN
Av. UFUK CAN KURŞUN
Av. YUSUF TURAN
Av. MALİK EFEHAN KAYA
Av. ZİYNET ÇOLAK
Av. AZİZ BİNGÖL
Av. NUR KALDIRIM
Av. BUSE UYGUN
Av. MUSTAFA POLAT
Av. KUBİLAY DEMİRTAŞ
Av. MURAT KARAGÖZ
Av. HİLAL TERZİ
Av. YUNUS İSMET ERDOĞAN
Av. TUBA BİTEN
Av. ŞAHBANU ŞAHİN

Av. İMREN ÇAVUŞOĞLU
Av. HAKAN USLANMAZ
Av. ENES AYDOĞDU
Av. NESLİHAN PİLİÇ
Av. SANÇAR SEFER SÜER
Av. AZAD METE
Av. ÖZGÜR ŞİMŞEK
Av. GİZEM YILDIZ
Av. EMRE SOYSAL
Av. NUR MEŞE
Av. M.TEVFİK ATAKUL
Av. EMİNE YENİGÜL
Av. YAŞAR MÜEYYİTOĞLU
Av. ELA SANİYE ÖZDEMİR
Av. İMGE MEHVEŞ ALTUNBAŞ
Av. DİDEM ERDOĞAN
Av. AYLİN KARADENİZ
Av. EMİNE TAŞKIRAN
Av. ABDURRAHİM KONUKPAY

Av. BEHİCE ADALI
Av. SELİN YILMAZ
Av. ESİN SARI
Av. GÖKÇE BAL
Av. RESUL KÜRKAN
Av. DENİZ GÖKTAŞ
Av. HÜMEYRA TEKİR
Av. HALİL İBRAHİM YILMAZ
Av. EMİNE GÜLİN BOZOĞLU
Av. MEHMET ZENGİN
Av. MAŞALLAH MARAL
Av. PELİNSU DEMİRCAN
Av. EDA BOĞA
Av. YASİN TAŞCI
Av. GİZEM NUR AKÇA
Av. ALPARSLAN TURAN

Av. TAYLAN ÇALIŞKAN
Av. TUĞBA BETÜL ÖZSOY
Av. CENGİZ AKAY
Av. GÜLAY FIRAT
Av. BURAK ŞAHİN
Av. AYŞE URUCU
Av. MAZHAR ELDEN
Av. SERDAR AKDENİZ
Av. MÜCAHİT YİĞİT
Av. ELİF BÜŞRA KORKMAZ
Av. DAMLA BAŞKIR
Av. SALİH ÜZGÜL
Av. CİHANGİR ULUDAĞ
Av. SERHAT ÇAKIR
Av. SALİH B.MURATBEYOĞLU
Av. AYBARS ADIGÜZEL

Av. DENİZ KAL
Av. İREM TAŞÇIOĞLU
Av. RAMAZAN ÇÖREKCİ
Av. ELİF TAĞ
Av. ALMILA MARAŞ
Av. BETÜL İDRİSOĞLU
Av. HASAN YILDIRAY KARAYEL
Av. DAMLA TOSUN
Av. MEHMET ALPER GÜNCAN
Av. SÜMEYYE KILIÇTAŞ
Av. İDRİS HAZER
Av. SELMAN OK
Av. ADEM MELETLİ
Av. ÖNDER BARAN TUNÇ
Av. GÜLCEBAŞAK YAVUZ
Av. EDA MERVE SEPİN

Av. SEVİL KARGIN
Av. HATİCE TÜRKAY ŞENGÜL
Av. SERKAN ÖZKAN
Av. DAMLA KARABULUT
Av. A.TALHA TEVRUZ
Av. AŞİYAN NİLÜFER
Av. FATMA AYVAZ
Av. SEVİM BEYZA TİRYAKİ
Av. YAVUZ ÇIKIKCI
Av. OĞUZHAN ASLAN
Av. GÖZDE AYGÜN
Av. UĞUR SOLMAZ
Av. BÜŞRA YANLIÇ
Av. EBRU ERYILMAZ
Av. FETİH İNANÇ AKCA
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RUHSAT, 23.3.17
Av. YAĞMUR BAYRAK
Av. NİLAY SOYDAN
Av. TURAN KIRATLI
Av. SİNAN TOKDEMİR
Av. EŞREF YASİN KONYALI
Av. YILMAZ KAYA
Av. ŞAKİR CAN PAYAL
Av. G.KÜBRA MARAŞLIOĞLU
Av. RONİ OKUDUCİ
Av. FATMA UYĞUN
Av. ASENA EMİR
Av. FERHAT AĞCA
Av. SERKAN ÜNLÜ
Av. MEHMET İNCE

56862 HASAN HÜSEYİN GÜNAY
18754 SAHİLE ERGENÇ BEYDİLLİ
55282 HAVVA BEGÜM TOKGÖZ
56710 DERYA SANCAKTAR
56859 SIDIKA NUR BOYDAK
56885 SELEN KARATAŞ
57059 GURBET DERMAN
57071 IRMAK SEYMEN
57073 ALPER AYDIN
57079 ÖZGÜL US
57086 ABDÜLMELİK SERHAN ŞAHİN
57087 ŞEYMA ÖZLÜ
57092 TARIK ARPACI

57099 AYŞEN DOĞAN
57101 ELİF RUKİYE KOCA
57104 YAKUP SOLAK
57115 MEHMED ENES GÜNEŞ
57116 MURŞİD EMRE YAYIKCI
57117 TUĞRA SOLMAZ
57118 HAZAL MİNA KANGAL
57119 ÇİĞDEM ALTIN
57120 FATİH ÜN
57121 AYŞE ÇOŞKUN
57123 UMUT PINARBAŞLI
57125 ECEM YAVUZBİLGE
57126 AHMET ŞAHİN
57128 ATAKAN TANIK
57129 AYLİN ŞAHİN

57131 ESRA UÇAR
57135 HUZEYFE TURGUT
57136 UMUR AKSAKAL
57138 MUSTAFA KARAKİRAZ
57139 AHMET TEMELKURAN
57140 ERCAN BARUTCU
57142 SADET MELİKE SOYLU
57146 CEMAL KABAL
57151 ELMAS AYLAK
57154 FATİH ZENGİN
57157 SAİT BAHA EROL
57166 MERT ORHAN
57169 DERYA SÖNMEZ
57175 SAİT KARAEVLİ
57181 BURCU BAŞAK ULUÇAY

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 25.4.17
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RUHSAT 30.3.17
56682 FATİH ERKARACA
56735 AYŞE GAMZE
ENDEROĞLU
56753 ALİ ULVİ ŞAHİN
56774 İREM BAŞ
56911 ZEYNEP CÜNÜK
56913 ALİ HİLMİ AVCI
56915 EMRE SAKAR
56936 EBRU BULUT
56940 ENES KABADAYI
56951 BÜŞRA NUR ÖZTÜRK
56952 KÜRŞAD KARSLI

56953 TUĞBA ÇELİK
56956 İREM GENÇ
56957 METİN ÖNER
56959 GÜLÇİN GÖRAL
56960 SİNAN İZCİHAN
56961 NECATİ MAZLUM
56966 AHMET GÜMÜŞBAŞ
56989 CANAN TAMKAN
56996 CEMALETTİN
GÖNÜLTAŞ
57006 ADNAN BABAT
57012 EDA YÜKSEL
KOCATÜRK
57015 METE CAN OKUMUŞ
57018 BETÜL KOÇER

57020 MURAT MEHMET
YALÇIN
56037 GÜLİN İZGİ
56767 YÜKSEL ADAOĞULLARI
56788 YAŞAR MARAL
56835 HİLAL BORA
56858 GAYE EYLEM DANIŞ
56879 ZEHRA GÖKNAZ ENGİN
56884 MERVE VİLDAN DUMAN
56886 HABİBE YAKAR
56887 HASAN YILDIRAY
KARAYEL
56935 ÇAĞATAY BİLGİÇ
56937 ENES TUTKUN
56938 KENAN ŞIT

56947 BURAK ÇAKIR
56955 MEDİNE AKAR
56964 CENK BALSU
56965 BAŞAK YURTTAŞ
56968 HİLAL TAYLAN
56986 AHMET GALİP KAPLAN
56994 BUSE TOPÇU
56998 BÜŞRA YAVUZ
57001 FIRAT ALTAŞ
57007 YILMAZ KAVA
57010 SALİH YAŞAR
57016 NUREF ŞAN HALEF
57019 EMRE DÜZ
56939 İBRAHİM YASİN KURT

AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

YARGITAYA GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
2012
2013
2014
2015
2016
11.11
5.33
5.22
9.59
5.50
10.96
4.72
6.11
8.79
5.61
10.79
4.23
6.95
8.03
5.64
10.72
3.74
7.89
7.36
5.47
10.57
3.27
8.66
6.98
5.19
10.24
3.18
9.03
6.74
4.91
9.88
3.23
9.26
6.43
4.77
9.33
3.39
9.55
6,14
4.51
8.60
3.58
9.84
5,92
4.07
7.80
3.93
10.11
5,58
3.83
6.98
4.10
10.32
5,33
3.93
6.09
4.48
10.25
5,28
4.30

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

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

2017
4.96
5.87

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

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0.18 3.32 0.33 0.55 3,98 1.65 1.98 1.10 1.82 2,46

Ocak

1.88 3.32 0.33 0.55 3,98 1.65 1.98 1.10 1.82 2,46

0.13 1.38 1.20 -0.20 1,26

0.30 0.43 0.71 - 0.02 0,81

Şubat

0.31 4.75 1.53 0.34 5,29 1.95 2.41 1.82 1.80 3,29

0.81 0.74 1.05 0.40

0.66 1.13 1.19 - 0.04

Mart

0.50 5.52 2.60 0.75

2.63 3.57 3.03 1.75

-0.51 0.09 1.43 0.52

0.42 1.34 1.63 0.78

Nisan

-0.01 5.61 4.06 1.27

3.06 4.96 4.71 2.55

1.00 -0.52 1.11 1.48

0.15 0.40 0.56 0.58

Mayıs

0.99 5.06 5.22 2.77

3.21 5.38 5.30 3.15

Haziran

1.46 0.06 0.25 0.41

0.76 0.31 -0.51 0.47

Haziran

2.46 5.12 5.49 3.19

4.00 5.70 4.76 3.63

Temmuz

0.99 0.73 -0.32 0.21

0.31 0.45 0.09 1.16

Temmuz

3.48 5.89 5.15 3.41

4.32 6.18 4.85 4.84

Ağustos

0.04 0.42 0.98 0.08

-0.10 0.09 0.40 -0,29

Ağustos

3.52 6.33 6.19 3.49

4.21 6.28 5.27 4,53

Eylül

0.88 0.85 1.53 0.29

0.77 0.14 0.89 0.18

Eylül

4.43 7.24 7.81 3.79

5.01 6.43 6.21 4.72

Ekim

0.69 0.92 -0.20 0.84

1.80 1.90 1.55 1.44

Ekim

5.15 8.22 7.59 4.66

6.90 8.45 7.86 6.23

Kasım

0.62 -0.97 -1.42 2.00

0.01 0.18 0.67 0.52

Kasım

5.80 7.18 6.06 6.76

6.91 8.65 8.58 6.78

Aralık

1.11 -0.76 -0.33 2.98

0.46 -0.44 0.21 1.64

Aralık

6.97 6.36 5.71 9.94

7.40 8.17 8.81 8.53

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs

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

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

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

ÜFE

TÜFE

2013 2014 2105 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak

1.88 10.72 3.28 5.94 13,69 7.31 7.75 7.24 9.58 9,22

Ocak

5.33 5.22 9.59 5.50 4,96 8.62 7.53 8.80 7.87 7,76

Şubat

1.84 12.40 3.10 4.47 15,36 7.63 7.89 7.55 8.78 1,013

Şubat

4.72 6.11 8.79 5.61 5,87 8.33 7.60 8.77 7.97 7,88

Mart

2.30 12.31 3.41 3.80

7.29 8.39 7.61 7.46

Mart

4.23 6.95 8.03 5.64

8.08 7.70 8.70 7.96

Nisan

1.70 12.98 4.80 2.87

6.13 9.38 7.91 6.57

Nisan

3.74 7.89 7.36 5.47

7.66 7.97 8.57 7.84

Mayıs

2.17 11.28 6.52 3.25

6.51 9.66 8.09 6.58

Mayıs

3.27 8.66 6.98 5.19

7.51 8.23 8.45 7.71

Haziran

5.23 9.75 6.73 3.41

8.30 9.16 7.20 7.64

Haziran

3.18 9.03 6.74 4.91

7.47 8.31 8.28 7.74

Temmuz

6.61 9.46 5.62 3.96

8.88 9.32 6.81 8.79

Temmuz

3.23 9.26 6.43 4.77

7.47 8.35 8.07 7.91

Ağustos

6.38 9.88 6.21 3,03

8.17 9.54 7.14 8,05

Ağustos

3.39 9.55 6.14 4,51

7.42 8.46 7.88 7,98

Eylül

6.23 9.84 6.92 1.78

7.88 8.86 7.95 7.28

Eylül

3.58 9.84 5.92 4.07

7.32 8.54 7.80 7.92

Ekim

6.77 10.10 5.74 2.84

7.71 8.96 7.58 7.16

Ekim

3.93 10.11 5.58 3.83

7.32 8.65 7.69 7.89

Kasım

5.67 8.36 5.25 6.41

7.32 9.15 8.10 7.00

Kasım

4.10 10.32 5.33 3.93

7.39 8.80 7.61 7.79

Aralık

6.97 6.36 5.71 9.94

7.40 8.17 8.81 8.53

Aralık

4.48 10.25 5.28 4.30

7.49 8.85 7.67 7.78

