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SK’nın “Yaz Kararnamesi” adı altında yayınladığı 3 Temmuz
2017 tarihli ilk kararnamesi, özellikle de taşıdığı öz
itibariyle, “çok tehlikeli” olarak
nitelenebilecek sonuçların işareti niteliğindedir.

• Sadece Sendika Üyesi yargıç/
savcılar için değil, hatta bu sendikaya karşıtlıkları bilinen ancak
mesleklerini her türlü “olumsuz
kılınan” koşullarda dahi hakkıyla yerine getirmeye çalışan yargıç/savcılar için yapılan tercihler de ciddi bir kaygı nedenidir.

“Çok tehlikeli” gelişmeleri önceden haber vermek gibi bir öngörünün sahibi olan İstanbul Barosu, bu alanda da “erken uyarı
istasyonu” olarak, aşağıdaki hususları tarihe not düşmektedir:

• Bu “yaz kararnamesi”, şimdiye kadar tanık olduğumuz kararnamelerden farklı bir nitelik
taşımaktadır. Bu kararname ile,
bazı yargıç/savcıların “zoraki
emeklilik planları” yapılmıştır.

• Bu kararname ile yargıç ve
savcıların “yer yönünden güvencesi” açıkça çiğnenmiştir.
Bir üst görev olsa dahi, kendi
rızası dışında ataması yapılamayacak yargıç/savcılar, öyle bir
rıza aranmaksızın atanmıştır.
Bu kararnameye egemen olan
yaklaşım, uluslararası kurallara
aykırıdır.
• Yargıçlar Sendikasının yöneticileri, bu kararname ile “cezalandırılmıştır”. HSK’nın bu cezalandırmayı, sahip bulunduğu
yetkilerden aldığı güçle sağlayabilmesi, tek başına tasarrufunu
“hukuki” kılmaz. Kanuni kılsa
da hukuki kılmaz. Adalet Bakanlığının “sendika aidatı” keserek
tanıdığı bir örgütlenmenin, ILO
Sözleşmesi çerçevesinde HSK
eliyle dağıtılması, evrensel hukukla uyumluluk iddiasını haklı
kılmayacaktır.

İstanbul Barosu olarak, seçim
şekline ilişkin bütün muhalefetimize karşın, göreve başlayan
HSK ile ilgili “önyargılı” tezler
üretmemek konusundaki yaklaşımımız, Kurulun alacağı kararları izleme temeline dayanmakta idi. 3 Temmuz Kararnamesi,
izlediğimiz ilk örnek itibariyle,
iyiniyetli bu yaklaşımlarımızın
sorgulanmasına yol açmıştır.
Yargı dünyasının “hancıları”
olan avukatlar olarak, aynı dünyanın “yolcularına” açıkça ilan
ederiz ki, bu yaklaşımlar, bizim
geçmişte “cemaat yargısı” olarak niteleyip mücadele ettiğimiz
uygulamaların örneğidir. Bu örneğin, giderek yargının siyasallaşmasına yol açtığını ve siyaset
kurumunun yargı eliyle hukuksuzluğu meşrulaştırdığını biliyoruz.

HSK; “bağımsız” ve “tarafsız”
bir yargı amaçlamakta mıdır?
Temel soru budur.
Bu sorunun yanıtı, Anayasaya
hüküm koyarak değil, uygulama
örnekleri ile somutlanacaktır.
Uygulama örneklerindeki olumsuzluklar, giderek yargıyı siyasal stratejilerin uygulanmasının
bir aracı olmaya yönlendirecek
ve saygınlığının da yitirilmesine
yol açacaktır. “Yargı kararlarına saygı duyulması” yönündeki
temel kavramların, cemaat yargısının egemen olduğu dönemde
tümüyle tüketilmiş olması, yeni
döneme ilişkin bir ışık olmalıdır.
Bu kavramların ve bizatihi yargının yeniden hakettiği saygınlık
noktasına ulaşabilmesi, gerçekten bağımsız ve gerçekten tarafsız bir yargı dünyasının oluşturulması ile olasıdır.
Unutulmamalı ve mutlaka bilinmelidir ki, kendi şeyhini mehdi zanneden tek cemaat FETÖ
değildir. “Yargı bürokrasisinin
örgütlenmesi” gibi bir yaklaşımdan hareketle başlatılan uygulamaların, “liyakat” temelinden
ayrılarak “sadakat” temelinde
geliştirilmesi, sadece yargının
saygınlığının yitirilmesi sonucunu doğurmayacak, 15 Temmuz
örneğinde görüldüğü gibi, ülkeyi
tehdit eden çok ciddi sonuçlar
doğuracaktır.

HSK, an itibariyle bu sorumluluğu da taşıyan bir kurumsallıktır. Beklentiler de bu sorumluluğun bilincinde olduğunun
gözlenmesi yönündedir. Ne
yazık ki, 3 Temmuz kararnamesi, bu sorumluluğun farkındalığı
konusunda Baromuzda ciddi bir
kuşku uyandırmıştır.
Yargıç ve Savcıların 1/3’ünü ihraç eden, ¼’ini de hapse atan bir
ülkede, yargı dünyasının “ada-

let sağlayıcı” bir ölçekte planlanması, sadece yargıyı değil,
ülkeyi de derinden etkileyen bir
uğraştır. Bu uğraşın doğru paradigması, 3 Temmuz Kararnamesindeki yaklaşım değildir.

nız başına kaldığımız zamanlarda bile” bıkmadan ve bedel
ödeyerek yaptığımız uyarılara
alamadığımız yanıtlar, 15 Temmuz 2016 günü anlaşılmıştı.

İstanbul Barosunun birikmiş
belgeleri, geride bıraktığımız
günlerden itibaren bugünleri
öngören benzeri uyarıları içermektedir. Özellikle 12 Eylül 2010
Referandumundan sonra, “yal-

Biz işbu belgeyi, yıllar sonra
anımsamak/anımsatmak istemiyoruz.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

eylem sabit olsa dahi – cezanın karşılığı TCK. 330/1 olamaz. “Casusluk” eyleminin
unsurlarının
bulunmadığı
açıktır. Kaldı ki, sübut bulan
bir eylem de yoktur.

Bu ceza, TCK. 330/1. Maddesi uyarınca, “siyasi ve
askeri casusluk maksadıyla, devletin güvenliği veya
iç ve dış siyasal yararları
bakımından gizli kalması
gereken bilgileri açıklama”
suçudur. Berberoğlu’nun bu
suçu sabit görülerek, “müebbet hapis cezası” ile cezalandırılmış ve hafifletici sebepler öngörülerek bu ceza 25
yıla indirilmiştir.

İstanbul Barosu olarak, yapılan yargılama ve verilen
mahkûmiyet kararının, “pür
hukuksal” değerlendirmesinin yapılması noktasında,
yasa/doktrin/içtihat çerçevesinde bir çalışma içine girilmesinin, uzun bir süreden
bu yana, beyhude bir uğraş
olduğunun farkındayız. Varlığımız açısından en temel
uğraş olan bu çabanın, artık
hiçbir anlam ifade etmediği
bir zaman dilimine ulaştık.

Öncelikle belirtmeliyiz ki,
iddia ve isnat edilen eylem
itibariyle bu karar “hukuksal içerikli” değildir. Teknik
hukuk bakımından yapılacak
bir değerlendirme itibariyle,
“suçun unsurları” oluşmamıştır. Enis Berberoğlu’nun
eylemi itibariyle, - bir an için

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından, hukuk
tarihimizin en acı noktasındayız.
Adliyelerimiz, adaletin sağlandığı yerler olmaktan çıkmıştır.

Yargının FETÖ’den kurtarılması adı altında siyasal
iktidar tarafından oluşturulan yeni yapılanmanın
bizi getirdiği bu son aşama,
sözün bittiği yerde olduğumuzun göstergesidir.
Enis Berberoğlu kararı, bu
tespitleri haklı kılan uygulamaların bir örneğidir. Ne
yazık ki, son örneği olacağına dair en küçük bir umut da
yoktur. Çünkü ifade özgürlüğü yoktur. Çünkü basın özgürlüğü kalmamıştır. En vahimi ise, milletvekili olan Enis
Berberoğlu’nun tutuklanmış
olmasıdır. Çünkü bu tutuklama, doğrudan TBMM’ne yöneltilmiş bir tehdit niteliği de
taşımaktadır.
Kısacası, “tevekkül” dönemi
bitmiştir.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
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illetvekili/Gazeteci K.Enis Berberoğlu, İstanbul
14.Ağır Ceza Mahkemesinde
bugün 25 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırıldı.

GÜNCEL

TEVEKKÜL DÖNEMİ
BİTMİŞTİR
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stanbul Anayasa Platformunca düzenlenen panel, 21 Haziran 2017 Çarşamba günü
saat 14.00’da İstanbul Teknik
Üniversitesi Maçka Sosyal Tesislerinde yapıldı.
Açılışta konuşan ve paneli yöneten İstanbul Anayasa Platformu
Dönem Sözcüsü Av. Nazan Moroğlu, 2000’li yıllarda toplumun
önüne konulan çeşitli anayasa
değişiklikleri ile ilgili gelişmeler
hakkında bilgi verdi.
15 Temmuz sonrası getirilen
OHAL rejimi başladığında arka
arkaya çıkarılan KHK’lar ve bu
kararnamelerden
kaynaklanan yönetmelik değişikliklerine
değinen Moroğlu, Milli Eğitim
Bakanlığının
gerçekleştirdiği
yönetmelik değişikliği ile eğitim
sisteminin altüst olduğunu söyledi. Moroğlu, OHAL bahanesiyle Milli Eğitim Bakanlığının
yaptığı yönetmelik değişikliğinde, Atatürk ilke ve devrimleri ile
ulusal günlerin yönetmelikten
çıkarıldığını ve bu tür sosyal et-

kinlikleri düzenleme görevinin
okullarla birlikte sivil toplum
kuruluşlarına verildiğini bildirdi.
Moroğlu, “Yönetmelik değişikliği ile Ensar Vakfı ve benzeri
kuruluşların artık okulların
içinde görev yapacakları anlaşılıyor” dedi.

ğerleriyle, özellikle laiklikle ilgili
çok ciddi sorunlarının bulunduğunu belirten Mehmet Durakoğlu, bu sorunlar temelinde, bir
toplum dönüşümünden söz edilirse, gerçek anlamda çağdaş bir
dönüşüm olmadığını da kabul
etmek gerektiğini bildirdi.

Panelde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, son 15 yıllık zaman
diliminde değişimi aşan bir toplumsal dönüşümle toplumun dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi. Durakoğlu, “Bu toplumdaki
dönüşüm de 2002’den bu yana
yaşadığımız 15 yıllık bir evreyi
geriye doğru sararak değerlendirirseniz adım adım gerçekleşmiş gibi de görülüyor.
Nihai noktaya gelmemiş olsa
bile önemli bir aşamanın kaydedildiğini görüyoruz” dedi.

Bu siyasal iktidarın siyasi stratejilerini hukuk eliyle gerçekleştirdiğini, yargının siyaset stratejilerinin bir parçası olmaya
dönüştüğünü, dünyada bunun
kadar tehlikeli bir başka şeyin
düşünülemeyeceğini vurgulayan
Durakoğlu, “Bir siyaset projesi ortaya koyamadıkları için,
kendilerince ‘vesayet’ denilen
şeyi ortadan kaldırmayı başaramadıkları için bunu kumpas
yoluyla kaldırmayı düşündüler
ve orada da yargıyı kullandılar. Bir vesayeti ortadan kaldırırlarken onun da ötesinde
kendi vesayetlerini de ortaya
koyan bir tabloyla karşılaştık”
dedi.

Parlamentonun
çoğunluğunu
oluşturan siyasi partinin demokrasi ile cumhuriyetin kurucu de-

15 Temmuz’dan sonra OHALKHK rejimi uygulandığını, bu
yeni rejimin demokrasinin alternatifi olmaya dönüştüğünü,
16 Mart referandumu ise bu rejimin anayasal meşruiyeti imiş
gibi gösterilmeye çalışıldığının
altını çizen Mehmet Durakoğlu,
oysa 16 Nisan referandumunun
meşru olmadığını ve bunu her
platformda dile getirmek gerektiğini vurguladı.
Durakoğlu, artık bıçağın kemiğe dayandığı bir noktaya gelindiğini, sivil itaatsizliği artık konuşmak gerektiğini, anayasanın
başlangıç kısmında yer alan ‘Di-

renme Hakkı’nın hukuki temelini oluşturmak için çalışılmasını,
Ankara’dan İstanbul’a yapılan
yürüyüşün onları çok rahatsız
ettiğini ve bu konjonktürü değiştirebilecek hareketlenmeyi toplum içersinde yaşatmak gerektiğinin altını çizdi.
Gezi ve Cumhuriyet mitinglerini Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ortaya konulmuş en büyük
toplumsal muhalefet hareketi
olarak niteleyen İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:” Bu kadar
büyük bir toplumsal muhalefet
hareketini neden bir siyasal
partinin içersine hapsedemedik. Bunu neden yapamadık?
Bunun tartışılması gerekir. Gezinin bileşenleri ile 16 Nisan’ın
bileşenlerini birleştirmeyi ve
toplumsal muhalefeti daha da
büyütmeyi tartışmalıyız. Böylece demokrasiyle, laiklikle,
kurucu değerlerle sorunu olan
bir algının ortadan kaldırılmasını, hiç değilse ikinci plana
itilmesini sağlamamız gerekiyor”.
Özyeğin Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut
Kanadoğlu, “Şu an itibariyle,
27. Yasama Dönemi başlamadan
önce bu rejime ilişkin uyum yasaları tartışmasının hiçbir şekilde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Referandum şaibesinin sürekli
vurgulanması, bunun hep gündemde tutulması gerekliliğinin
altını çizen Korkut Kanadoğlu,
şöyle dedi: “Yeni anayasayla
getirilmek istenen sanki kabul
edilebilir bir rejimmiş gibi sunulmaya çalışılıyor. Bu rejim,
olmayan bir rejim, dünyada
böyle demokratik bir rejim
yok. Bu rejimin yaratacağı tek
şey var: Kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacak, otokrat tek
bir kişi tüm devlet organlarına
hâkim olacak. Bunu engellemenin yolunu hep birlikte düşünmemiz gerekir”.
Panel sonunda soru cevap bölümü uygulandı.
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15 Temmuz olayı ile ilgili siyasal iktidarın ciddi bir değerlendirme yapmadığını hatırlatan
Durakoğlu şöyle devam etti: “
Bürokrasideki örgütlenmeleri
doğrudan doğruya cemaatler eliyle yapmayı düşünen,
liyakat sistemine sırt çeviren,
kendi kadrosundaki eksikleri
cemaatlerden tamamlamaya
çalışan bir anlayışın kendisini
olsa olsa yalnız 15 Temmuzlara götürebileceğini görmeliydi. Bence 15 Temmuz AKP’nin
siyasal İslam teorisinin çöktüğü gündür. Çünkü o gün ‘alnı
secdeye değmiş’ olanlardan
darbe gördüler. Bu olay laiklik
kavramının yeniden değerlendirmelerini gerektiriyordu ama
onu da yapmadılar”.

Yüksek Seçim Kurulunun tüy
diktiği ve referandumu gayri
meşru haline getirdiği sürece
bakıldığında, 1982 anayasasına yapılan suçlamaların kat kat
daha fazlasının bu anayasa değişikliğinin yaşandı süreçte görüldüğünü belirten Kanadoğlu
şöyle konuştu: “Bunun sonucu
şu: Bu anayasanın demokratik
meşruluğu artık 1982 Anayasasının sahip olduğu demokratik meşruluğun da altına
düşmüştür. Bu anayasa ile bu
ülkenin yönetilemeyeceğini, bu
anayasanın demokratik meşruluğunun olmadığını, bu anayasanın bir dayatmayla yapıldığını biliyoruz”.

GÜNCEL

Bir siyasal organizasyon olarak
anayasal bir demokrasiye şu an
sahip olmadığımızı vurgulayan
Kanadoğlu, siyasal iktidarın İslami bir devlet oluşturma çabası
içinde bulunduğunu, buna karşı
bir cephe oluşturulması gerektiğini, demokratik, laik bir hukuk
devleti çevresinde buluşacak,
her kesimi içine alacak bir blok
oluşturulmasının zorunluluğuna
değindi.

AVUKATLARDAN ADALET
NÖBETİNE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

GÜNCEL

Maçka Parkında Adalet Platformunda konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,
şunları söyledi:

MART NİSAN 2017 / 138

6

İ

stanbul Barosu yönetimi
ve avukatlar hem İstanbul
Adalet Sarayında hem de
Maçka demokrasi Parkında
tutulan adalet nöbetine destek
verdi.
Haksızlıklara tepki için İstanbul Adalet Sarayı’nda başlatılan
Adalet Nöbeti’ne İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Yönetim Kurulu üyesi
ve Çağdaş hukukçu Kadınlar
derneği Başkanı Av. Süreyya
Turan, İstanbul Milletvekili Av.
Mahmut Tanal, TBB Eski Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler
ve çok sayıda avukat katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi’nin 7,5 aydır tutuklu bulunan avukatları Akın Atalay, Bülent Utku ve
Mustafa Kemal Güngör nezdinde haksızlığa uğrayan herkes
için hukuk ve adalet talebi ile
adliyede başlatılan Adalet Nöbeti tutuluyor. Nöbet bu hafta 22
Haziran 2017 Perşembe günü 12.
kez tutuldu.
İstanbul Barosu Başkanı ve avukatlar, Maçka Demokrasi Parkındaki Adalet Nöbeti’ne destek

için öğlen saatlerinde, cübbelerini giyerek ‘Dağ Başını Duman
Almış’ marşıyla bir yürüyüş düzenledi. Harbiye’de saat 13.00’de
bir araya gelen aralarında İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu, baro yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal ve çok sayıda
avukat, “Adalet istiyoruz” “Adalet için, özgürlük için” sloganları ile yürüdü. Bu sırada tutuklu avukatlar Cumhuriyet Vakfı
Yönetim Kurulu üyesi, Bülent
Utku, Akın Atalay ve Mustafa
Kemal Güngör’ün fotoğraflarını
da taşıdılar.

“Adalet ekmek, su kadar Baro’dan adalet nöbetine destek gereklidir. Hukuk olmazsa
hiçbir şey olmaz. Şimdi Türkiye’nin ana muhalefet partisi
lideri, bu gerçekliğe ışık tutan
bir eylemsellik içerisinde. Böylesine büyük bir farkındalığın
ortaya çıkarılması konusunda, kim nerede, nasıl eylem
yapıyorsa, orada oluruz. Bu
ülkenin yargıç ve savcılarının
üçte biri, mesleklerinden ihraç edildi, dörtte biri hapiste.
Dünyada böyle bir ülke yok.
Ülkenin yargısının felç olmuş
durumda. Avukatlar susmayacak. Avukatlar direnecek. Bu
direnişin sonunda adalet kazanacak”.
Polisin çevrede güvenlik önlemi
aldığı parkta, avukatlar, adalet
nöbetindeki topluluk tarafından
alkışlarla karşılandı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 7,5 aydır tutuklu bulunan avukatları Akın Atalay, Bülent Utku ve
Mustafa Kemal Güngör nezdinde haksızlığa uğrayan herkes
için hukuk ve adalet talebi ile
adliyede başlatılan Adalet Nöbeti tutuluyor. Bu hafta 10. kez
tutulan nöbete İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
da katıldı. Durakoğlu, 8 Haziran
2017 Perşembe günü adliye içindeki 1 saatlik nöbetin ardından
bina önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Durakoğlu, yaşanılan tutukluluğun, hukukun evrensel değerleriyle izah edilebilecek bir ölçüt
taşımadığını kaydederek, “Bu
tutukluluklar, bir tedbir olmayı çok aşan ve artık infaza dönüşen bir cezayı ifade ediyor.
Kim olduklarını bildiğimiz, isnatlarla asla bütünleştirmeyeceğimiz meslektaşlarımıza
uygulanan bu tutukluluklar,
yasaların aradığı ölçüyü çoktan aşan bir nitelik taşıyor. 7.5
ay önce ‘talihsiz bir şekilde’ soruşturmayı yürüten sanık savcının talebiyle gerçekleşen tutuklamalar, artık otomatik bir
incelemeye dönüştü” dedi.
Durakoğlu, tutukluluğun devamı kararının ‘toplanacak delillerin şüpheyi güçlendirme olasılığı
gibi trajikomik gerekçelere’ yaslandırıldığını belirterek, Şunları söyledi: “Meslektaşlarımız,
olasılıklara, varsayımlara dayalı olan ve ama asla hukuka
uygun olmayan, hayal ürünü

buluntularla cezaevinde tutuluyorlar. O arada, avukat oldukları da gözetilmeden, avukatlık yasasının aradığı koşullar da göz ardı edilerek veriliyor bu kararlar”.
Meslektaşlarının ne terör ne de
terör örgütleriyle ilgilerinin kurulabileceğine asla inanmadıklarını söyleyen Durakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yargının
bütün unsurlarının tarih karşısında sınav verdiği bir zaman
dilimindeyiz. Yaşadıklarımızdan geleceğe onurlu bir iz bırakabilmek, yargı bağımsızlığı
uğrunda verilecek mücadeleler ile anlam kazanacaktır.
Bu ülkenin avukatları devlete
hukuk, adliyeye adalet gelene
kadar mücadelelerini vereceklerdir. Bütün nöbetlerimizin, o
arada buradaki nöbetlerin de
‘parolası hukuk, işareti demokrasi’ olacaktır”.
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aksızlıklara tepki için İstanbul Adalet Sarayı’nda
başlatılan Adalet Nöbeti’ne katılan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu,
“Bu ülkenin avukatları devlete
hukuk, adliyeye adalet gelene
kadar mücadelelerini vereceklerdir. Bütün nöbetlerimizin o
arada buradaki nöbetlerin de
‘parolası hukuk, işareti demokrasi’ olacaktır” dedi.

GÜNCEL

PAROLA HUKUK,
İŞARETİ DEMOKRASİ

HUKUKU ARAMA MÜCADELESİNE
DEVAM EDECEĞİZ

GÜNCEL

Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin
Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Filiz Saraç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri ile
CHP Milletvekilleri, Sözcü Gazetesi’nin bazı yazarları, çalışanları
ve gazete okurları bir araya gelerek “Özgür basın susturulamaz”
sloganları attı. “Sözcü susarsa
Türkiye susar” pankartı da açan
grup adına gazetenin avukatlarından Celal Ülgen açıklama
yaptı.
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S

özcü Gazetesi İnternet Sitesinin Sorumlu Müdürü
Mediha Olgun ve Muhabir Gökmen Ulu’nun tutuklanması tepkiyle karşılandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma
Bürosunca, Sözcü Gazetesinin
İnternet Sitesinin Sorumlu Müdürü Mediha Olgun, Mali İşler
Müdürü Yonca Yücekaleli ve
muhabir Gökmen Ulu hakkında
’’FETÖ’ye üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlemek’’, ’’Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî
saldırı’’ ve ’’Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetine karşı silahlı isyan’’
suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Mahkeme, Mediha Olgun ve
Gökmen Ulu’nun tutuklanmasına, Yonca Yücekaleli’nin serbest
bırakılmasına karar verdi.
Karar günü İstanbul Adalet Sarayı önünde, İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
avukatlar, Türkiye Barolar Birliği

İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu da şunları söyledi: “Bugün sıradan bir
olayla karşı karşıya değiliz.
Türkiye’de yargının siyasallaşmasından itibaren başlayan süreç, artık hepimiz için
başka bir anlam ifade ediyor.
Yargı siyasal stratejilerin parçası olmaya dönüşü. Siyaset,
yargı eliyle doğrudan doğruya
kendi stratejilerini uygulamaya başladı. Aslında bir süredir
devam eden bu sürecin bugün
de bir parçasındayız. SÖZCÜ
Gazetesi, ne olduğu, ne yaptığı, ne yazdığı yazarlarıyla
haberleriyle belli olan bir ga-

zetedir. Yıllardır İstanbul Barosu olarak herkesin cemaatle
bir biçimiyle işbirliği yaptığı
dönemlerde bizim yanımızda
hissettiğimiz, o mücadeleyi birlikte yapabildiğimiz nadir basın organlarından bir tanesiydi. Kumpas davaları sırasında
tavrını açıkça ortaya koymuş olan bir basın organıydı.
Medya üzerinde yapılmaya
çalışılan baskılar yargı eliyle
biçimlendirilmeye çalışılıyor.
Önemli olan nokta budur. Bugün yapılacak olan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak
karar da aslında değiştirilmeye çalışılan yargının kendisini
yargılaması anlamına geliyor.
Verilecek karar SÖZCÜ Gazetesi ile ilgili olmayacaktır, yargının kendisiyle ilgili olacaktır. Yargı ne kadar bağımsız
olabildiğini, ne kadar tarafsız
olabildiğini, eğer öyleyse, öyle
bir iddia varsa ortaya koyacaktır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Biz SÖZCÜ’nün uğradığı
haksızlık karşısında buradayız.
Hukuku aramaya devam edeceğiz. Demokratik haklar yeniden
elde edilene kadar mücadeleye
devam edeceğiz”.

GÜNCEL

ADALET NÖBETİ
DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet

Gazetesi’nin

7,5

aydır tutuklu bulunan avukatları Akın Atalay, Bülent Utku
ve Mustafa Kemal Güngör nezdinde haksızlığa uğrayan herkes
için hukuk ve adalet talebi ile
adliyede başlatılan Adalet Nöbeti tutuluyor. Bu hafta 10. kez
tutulan nöbete İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
da katıldı. Durakoğlu, 8 Haziran
2017 Perşembe günü adliye içindeki 1 saatlik nöbetin ardından
bina önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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aksızlıklara tepki için
İstanbul Adalet Sarayı’nda başlatılan Adalet
Nöbeti’ne katılan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, “Bu ülkenin avukatları
devlete hukuk, adliyeye adalet
gelene kadar mücadelelerini
vereceklerdir. Bütün nöbetlerimizin o arada buradaki
nöbetlerin de ‘parolası hukuk,
işareti demokrasi’ olacaktır”
dedi.

GÜNCEL

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞINA FEYZİOĞLU
YENİDEN SEÇİLDİ

MART NİSAN 2017 / 138

10

T

ürkiye
Barolar
Birliği
(TBB) 34. Olağan Genel
Kurul toplantısı 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da
yapıldı.
TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, yeterli çoğunluğunun bulunduğu gerekçesiyle
toplantıyı açtı. Daha sonra verilen önerge çerçevesinde Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan
Başkanlığına İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Başkan Vekilliğine Ankara
Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Üyeliklere İzmir Barosu
Başkanı Av. Aydın Özcan ve
Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay seçildi.
Divan Başkanı Durakoğlu, Genel
Kurul’u Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu ulu önder Atatürk, şehitlerimiz ve yitirdiğimiz meslektaşlar için saygı duruşuna davet

etti. Bunu İstiklal Marşımızın
okunması izledi.
Divan Başkanı Durakoğlu yaptığı kısa konuşmada, Türkiye
Barolar Birliği Genel Kurulunu
çok önemli bir zaman diliminde
yapıldığını söyledi. Bugün Türk
yargısının derin bir kriz içersin-

“Devletin, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklamasını
istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmanın sağladığı
güveni yaşamayı bekliyoruz“
dedi.

Durakoğlu gündem gereği açılış
konuşmasını yapmak üzere TBB
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioğluna söz verdi.
Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldıkları bir davanın sahibi olduklarını belirten Feyzioğlu, bu

davayı sonuna kadar götüreceklerini ve savunacaklarını söyledi. Türkiye Barolar Birliği’nin asli
görevinin hukukun üstünlüğünü
korumak, insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek olduğunu
belirten Feyzioğlu, yargı bağımsız, tarafsız, etkin ve hesap verebilir olmadığında hukukun üstünlüğünden söz edilemeyeceğini, hukukun üstünlüğü olmayan
bir yerde de demokrasiden bahsedilemeyeceğini bildirdi.
Yargının siyasallaştığı bir yerde,
hâkimin iktidardan emir almaya başladığı bir yerde, avukatın
bilgisinin, dosyaya hizmetinin,
işinin peşini bırakmamasının
zerre kadar değeri olmayacağını hatırlatan Metin Feyzioğlu,

Genel Kurulda İstanbul Barosu
adına konuşan önceki dönem İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç.
Dr. Ümit Kocasakal, “Emperyalist kuşatma ve saldırı altında-
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de bulunduğunu, bu toplantının
yurttaşların yargıya güvensizliğinin doruğa ulaştığı bir evrede
yapıldığını belirten Durakoğlu,
şunları söyledi: “Ülkenin yargıç
ve savcılarının üçte biri meslekten ihraç edildi. Dörtte biri de
terör örgütü üyeliği isnadıyla
hapisteler. Ülkemiz olağanüstü hal koşullarında yönetiliyor,
ana yargısal denetimden yoksun KHK’lar temel özgürlükleri
askıya alan nitelikleriyle mesleğimizi ve yaşamımızı derinden etkiliyor. Üstelik geleceğimizi büsbütün değiştirecek bir
anayasanın halkoylamasının
üzerinden daha bir ay bile geçmedi. Gündem başlıklarından,
bu ülkede ilk etkilenen mesleğin avukatlık olduğunu söylemek her halde abartı değildir.
Bugün söyleyecek sözümüz olmalıdır. Sesimiz de sözümüz de
yükselmelidir. Bu Genel Kurul,
umudun Genel Kurulu olmalıdır. Başkanlık divanı olarak bu
umutların yeşermesine katkı
vereceğiz”.

Türkiye Barolar Birliği’nin son
yönetim kurulu toplantısında,
milletin üzerinde uzlaşabileceği, kuvvetler ayrılığını esas alan,
milli egemenliği koruyan, vatandaşların hak ve hürriyetlerini
güvenceye alan bir anayasa değişikliği taslağının hazırlanması
karan alındığını açıklayan Feyzioğlu, söz konusu taslağın sivil
toplum kuruluşlarının, siyasi
partilerin ve vatandaşların değerlendirilmesine sunulacağını
bildirdi. Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “79 baro, 102 bin
avukat kol kola girdiğinde ben
biliyorum ki kazanamayacağımız hiçbir dava yoktur”.

GÜNCEL

Anayasa değişikliğinin kabul
edildiği halk oylamasına da değinen Metin Feyzioğlu, halkın en
az yüzde 50’sinin anayasa değişikliği sürecinin eşit olmayan
şartlarda gerçekleştiği görüşünde olduğunu ifade etti.

gün gündemi tamamlandı. Türkiye Barolar Birliği 34. Olağan
Genel Kurulunun ikinci gününde seçim yapıldı. Kayıtlı 504 delegeden 486’sının oy kullandığı
Genel Kurul’da, Metin Feyzioğlu
geçerli 420 oydan 419’unu alarak yeniden dört yıl için başkan
seçildi.
Seçimde yeni yönetim, Disiplin
ve Denetim kurulları şöyle oluştu:

GÜNCEL

ki Türkiye, tarihinin en sıkıntılı
günlerini yaşarken cumhuriyetin kurucu değerlerinden akıl
ve bilimden uzaklaşmanın bedeli ödenmektedir” dedi.
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Ortadoğu’nun küresel düzeyde
dizaynı için emperyalizmin oluşturduğu kan ve ateş çemberinin
ülkeyi kıskaca aldığını belirten
Kocasakal, Türkiye’nin hukuk
devletinden, demokrasiden gün
geçtikçe uzaklaştığını, toplumun
kutuplaştırıldığını, anayasal düzenin tahrip edildiğini, yargının
açık bir biçimde siyasal iktidara
bağlanmak suretiyle hukuk güvenliğinin yok edildiğini bildirdi.
Kocasakal, “Toplumun endişe
ve umutsuzluk içinde olduğu
bu tarihsel dönemeçte İstanbul
Barosu olarak milletimize söyleyecek sözümüz, tarihe düşü-

recek notumuz ve yürüyecek
yolumuz vardır” dedi.
YSK’nın referandumda hileye,
fesada onay vererek suç işlediğini, hukuki sonuçlarının er ya da
geç tezahür edeceğini, şekli meşruiyetten yoksun anayasa değişikliğiyle millete ait egemenliğin
tek kişiye devredildiğini belirten
Ümit Kocasakal, “Anayasamızın ilk üç maddesi fiili olarak
değiştirilmiştir.
Türkiye’nin
hukuk ve demokrasi saati 200
yıl geriye alınmıştır, özlemimiz, beklentimiz hiç kimseye
biat etmeyen, çay toplamayan,
cübbesini ilikleyip eğilmeyen,
bağımsız ve hukukun onurunu
koruyan bir yargıdır” dedi.
Barolar adına yapılan konuşmalardan sonra Genel Kurul’un ilk

YÖNETİM KURULU
Av. FİLİZ SARAÇ
Av. GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU
Av. AHMET ŞAKİR UZUN
Av. SABRİ ERDAL GÜNGÖR
Av. EYYÜP SABRİ ÇEPİK
Av. HÜSEYİN ÖZBEK
Av. ÜNSAL TOKER
Av. SABİHA TEKİN
Av. EKREM DEMİRÖZ
Av. ALİ ELİBOL
DİSİPLİN KURULU
Av. SÜLEYMAN SEFA BİLGİÇ
Av. DİLAVER ERDOĞAN
Av. UĞUR ÜZER
Av. DİLEK ZEYBEKOĞLU
Av. İRFAN KOÇANA
Av. RUHİ BACANLI
Av. MUSTAFA ÇİNKILIÇ
DENETLEME KURULU
Av. UFUK ÖZKAP
Av. İBRAHİM HALİL KARTAL
Av. ÜMİT YÜKSEL

TÜRK MİLLETİNİN
BAŞI SAĞOLSUN
Bu akşam (31.5.2017) saat 20.55 sularında Şırnak Şenoba’dan havalanan bir helikopterimizin düşmesi nedeniyle 13 Askerimizin şehit olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

1. Ülkemizde yargının çok ciddi
sorunlarının yaşanmakta olduğu, bu sorunların Cumhuriyet
tarihimizde örneğine rastlanmayacak ölçüde vahim bir noktaya
ulaştığı tespit edilmiştir. Özellikle de OHAL-KHK süreçlerinin,
giderek demokrasinin alternatifi
olacak bir “özel rejime” dönüşmüş olması, son derece kaygı ile
değerlendirilen bir noktaya gelmiştir. Bu rejimin yargı bağlamında oluşturduğu sonuçlar, bağımsızlık/tarafsızlık gibi vazgeçilmez
kavramların içinin boşalmasına
neden olmuştur. Yargı, siyaset
stratejilerinin uygulama alanı

olarak tasarımlanmıştır. Yargı
mensuplarının güvenceden yoksun kılınması, baskılardan sonuç
alınmasını sağlayan kararların verilmesine neden olmaktadır. Yargıçların verdikleri kararlar nedeniyle tayinleri sıklaşırken, en son
Yargıçlar Sendikası Başkanı’nın
tayini de yargıç teminatına bir
darbe olmuştur. Diğer yandan,
gerek gözaltı/tutuklama ve gerekse tahliye kararlarının hukuksal temelden uzaklaşması, halkın
adalet arayışını ve kurumlara güvenini ciddi olarak etkilemiştir.
Ege-Marmara Baro Başkanları,
yargıç ve savcıların mesleğe kabullerindeki “örtülü kriterler”in,
tarif edilemez, çok daha ağır sonuçlar doğuracağını bu bildiri ile
tarihe not etmektedir.
2. Ege-Marmara Baro Başkanları, ülkemizde fiilen yaşanan
OHAL-KHK rejiminin savunma
mesleği olan avukatlığı ciddi biçimde yaraladığını tespit etmişlerdir. OHAL ilanından bu yana,

3. Ege-Marmara Baro Başkanları,
Avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisinin azaltılması çabasının,
giderek Avukatlık mesleğinin “itibarsızlaştırılmasından” geçtiğine
dair bir stratejinin izlenmekte
olduğuna tanıktır. Özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanununda
değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve TBMM’de görüşülecek
olan tasarı ile, yargıcın, avukatı
“duruşmadan çıkarması” veya
“duruşmaya kabul etmemesi” gibi
“akla ziyan” yaklaşımlar, bu stratejinin taktikleridir. Uyumlu ve
Uslu Avukatlar, Yargıda adaletin
oluşmasının koşulu değildir. Avukat olmayan ve bu mesleğin yapılmasındaki tüm ilkelerden bihaber
olan yasa hazırlayıcılarının elinden çıkan bu düzenleme, tek kelime ile “ayıptır”. Bu düzenlemeyi
savunanlar, “savunma stratejisi”
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Haziran 2017 tarihinde
Manisa’da
toplanan Ege-Marmara Baro Başkanları, ülkemizin içinde bulunduğu
süreci ve özellikle de yargı dünyamızın sorunlarını görüşüp değerlendirerek, aşağıdaki hususların
kamuoyuna duyurulmasına karar
vermiştir.

savunmaya getirilen kısıtlamalar,
her KHK ile savunma makamının
haklarını daha da daraltılmıştır.
Bugün, cezaevi görüşmelerinden,
dosya incelemeye kadar uzanan
bir dizi hukuksuzluk, kanun hükmünde olsa da hukuk hükmünde
olmayan KHK’larla uygulamaya
taşınmaktadır. Anımsatmak ihtiyacındayız ki, İHAS 15. Maddesi
uyarınca deklere edilen OHAL’de,
aynı madde gereğince koruması
öngörülen haklar vardır. Bu haklardan yurttaşların mahrum bırakılamayacağı ve bu süreçte özellikle adil yargılamanın asla ihmal
ve ihlal edilemeyeceği konusunda
siyasal iktidarı uyarmak ihtiyacındayız.

GÜNCEL

EGE VE MARMARA BÖLGESİ
GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI
TOPLANTISI YAPILDI

GÜNCEL

konumunda bulunan Adli Yardım
için yeterince kaynak aktarılmamasının, giderek mesleğimizin angaryaya dönüşmesi gibi sonuçlar
doğurmakta olması, temel kaygı
nedenimizdir.
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denilen kavramı bilmeli ve onun
gereği olan düzenlemeleri önermelidirler. Avukat yargının kurucu unsurudur ve bu nedenle de
yargılamanın şekli bir unsuru olarak görülemez. Anayasanın 36.
Maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin vasıtası ve teminatı olan avukatlara getirilen her
kısıtlamanın, özü itibariyle halkın
hak arama hürriyetine getirilmiş
bir sınırlama olduğu bilinmeli ve
bu düzenlemeden ivedi olarak
vazgeçilmelidir.
4. Keza, kısa bir süre içinde
TBMM’ne getirileceğini öğrendiğimiz Avukatlık Yasa Tasarısı da
anlatmaya çalıştığımız, siyasal
stratejilerinin bir parçasını oluşturacak anlayış ile düzenlenmiştir. Adalet Bakanı’nın Barolara
tercih ettiği özel toplantılarındaki
konuşmalarından öğrendiğimiz
bu gelişme, düzenlenmesindeki
usulden, tartışıldığı mekanlara ve
içeriğine kadar antidemokratiktir. Adalet Bakanlığı’nda bir tek
avukatın bile katılmadığı, sadece
“yargıç kadrolu” kamu görevlileri tarafından hazırlanan tasarı,
mesleğin sorunlarına çözüm getirmediği gibi, yeni çözümsüzlüklerin kaynağı olacaktır. Bu tasarı,
Barolar üzerinde Adalet Bakanlığı’nı vesayet makamı konumuna
getirmektedir. Baroların, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak konusundaki işlevselliğinden mahrum
bırakılması, demokrasi iddiasından vazgeçilmesiyle eşdeğerdir.

Özellikle de Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin seçimlerine
yönelik olarak getirilen düzenleme, Bakanlığın asıl niyetinin demokrasiyi güçlendirip, mesleğin
geleceğini şekillendirmekten çok,
siyasal manipülasyonlarla meşgul olduğunu göstermektedir.
2006 yılında Anayasaya aykırı
olarak sınavı kaldıran Bakanlığın,
mesleğimize indirdiği darbeden
sonra, şimdi yürürlüğe sokmayı
düşündüğü düzenleme ile sınavı yeniden getirmekte olması, bir
özeleştiri olarak değil, tarihsel
yanılgılarının ikrarı olarak değerlendirilmelidir. Bu yanılgının
bedelini ödemek zorunda bırakılan avukatların sayısı 4 yıl sonra
150.000’e ulaşacaktır. Bu rakam,
ihtiyacı ifade eden bir sayı değildir. Ege-Marmara Baro Başkanları olarak, Avukatlık sınavını “ön
koşul” saymakla birlikte, önemli
başka sorunlarımıza da işaret etmeyi görev sayarız. Bu sorunlarımızı yargı reformu bağlamında
tartışacağımız, adı Adaletle anılan
Bakanlığın, mesleğimizin yasalarını hazırlarken Baroları ve TBB’ni
göz ardı etmesini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bu çerçevede
çabalar geliştirmek yerine, zorunlu arabuluculuk gibi, Anayasaya
aykırılığı açık olan düzenlemeler
ile “meslek alanının daraltılması”
ve giderek bunun emek dünyasının yalnızlaştırılmasındaki bir unsura dönüştürülmesi, asla kabul
edilemez. Keza, halkın adalete
erişimindeki en temel mekanizma

DEMOKRATİK ÜLKELERİN
AVUKATLARI, O ÜLKE YURTTAŞLARININ SESİDİR. AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE,
YURTTAŞLARIN DA NEFESİ
KESİLİR. EGE-MARMARA
BARO BAŞKANLARI, BU SESİ
DUYURMAKTADIRLAR. SADECE VE YALNIZ YURTTAŞLARI
İÇİN...

MANİSA BARO BAŞKANI
AV.ALİ ARSLAN
ANTALYA BARO BAŞKANI
AV.POLAT BALKAN
AYDIN BARO BAŞKANI
AV.GÖKHAN BOZKURT
BALIKESİR BARO BAŞKANI
AV.EROL KAYABAY
BİLECİK BARO BAŞKANI
AV.HALİME AYNUR
BURDUR BARO BAŞKANI
AV.RAMAZAN GEDİK
BURSA BARO BAŞKANI
AV.GÜRKAN ALTUN
ÇANAKKALE BARO BAŞKANI
AV.BÜLENT ŞARLAN
DENİZLİ BARO BAŞKANI
AV.MÜJDAT İLHAN
EDİRNE BARO BAŞKANI
AV.ÖZGÜR YILDIRIM
İSTANBUL BARO BAŞKANI
AV.MEHMET DURAKOĞLU
İZMİR BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN
KIRKLARELİ BARO BAŞKANI
AV.TURGAY HINIZ
KOCAELİ BARO BAŞKANI
AV.SERTİF GÖKÇE
KÜTAHYA BARO BAŞKANI
AV.AHMET ATAM
MUĞLA BARO BAŞKANI
AV.CUMHUR UZUN
TEKİRDAĞ BARO BAŞKANI
AV.ERHAN SEZER
UŞAK BARO BAŞKANI
AV.GÜRCAN SAĞCAN
YALOVA BARO BAŞKANI
AV. HAKAN GERGEROĞLU

Baro Meclisi Divan Başkanı Av.
İrfan Akyürek yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek Meclis Genel Kurulunu açtı. Gündem
gereği Türkiye Cumhuriyetinin
Kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı
şehitlerimiz ve yitirdiğimiz meslektaşlarımız için Genel Kurul’u
saygı duruşu ve İstiklal Marşına
davet etti.
Gündemin ikinci maddesine geçildi. Divan Başkanı Akyürek,
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu’nu sunumunu yapmak üzere kürsüye
davet etti. Durakoğlu, Baro Meclisi Genel Kuruluna Baro Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Baro Yönetim Kurulu olarak öteden beri Baro Meclisini önemsediklerini, Meclis toplantılarına
diğer grupların da katıldıklarını,
onların görüş ve eleştirilerinden
yararlandıklarını belirten Durakoğlu, farklı düşüncelerin dile
getirilmesinin herkes açısından
bir büyük avantaj teşkil ettiğini
söyledi.
Baro Genel Kurulundan sonraki
ilk Meclis toplantısının gerçekleştirildiğini, Genel Kurula 15
Temmuzdan sonra OHAL yöne-

Olağanüstü halin en çok savunmayı vurduğunu, avukatların soruşturmalarda çok ciddi kısıtlamalarla karşılaştıklarını, cezaevi
görüşmelerinin doğu ülkelerinin
bile gerisinde kaldığını ifade
eden Mehmet Durakoğlu, hak
kayıpları karşısında adliyelerin
neredeyse tatil olduğunu, FETO
temizlemesi adı altında pek çok
yargıcın görevinden olduğunu

15
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stanbul Barosu Baro Meclisi 42. Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13.00’da Baro
Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

timinde ve çok olağanüstü koşullarda, olağanüstü gündemle
gidildiğini hatırlatan Durakoğlu, bugün gelinen noktada da
olağanüstü durumun devam
ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Geriye dönüp baktığımda
olağanüstü halin bu hükümet
açısından kendileri için çok
hoş bir durum oluşturduğunu
düşünüyorum. Çok sevdiler olağanüstü hali, adeta kendilerine
döndüler. Gerçekten de darbeyi
püskürtmek kibrinin batı dünyasına yansıtılmasına özel bir
önem vermek konumuna geldiler. Bir de bunun üzerine şüpheli referandum sonuçları binince
bu kibir daha bir güçlendi hem
Batıya hem Türkiye’ye böyle bir
sonuç ortaya çıkardı. Olağanüstü halin kendi içersinde
AİHS 15. Maddesi çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerin
askıya alınması gibi sonucun
ifade ediyor olmasını bir büyük
avantaj gibi değerlendirmeye
başladılar. Toplumu dönüştürmek için bunu fırsat bildiler.
Müthiş bir şehvet duydular
bundan ve ülkeyi de bu algıyla
yönetmeye çalışıyorlar”.

GÜNCEL

BARO MECLİSİ 42. OLAĞAN GENEL
KURULU TOPLANDI

ve onların yerine yeni atamalar
yapıldığını, böylece daha vahim
bir tablo oluştuğunu anlattı.

GÜNCEL

Yargıçların üçte birinin ihraç
edildiğini, dörtte birinin de hapiste olduğunu belirten Durakoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin varlığını
tasavvur dahi edemiyorum.
Bu yargıçların yerine atananlar da bir başka vahamet arz
ediyor. Cemaatten kurtarıldığı söylenen yargı, parti yargısı haline getiriliyor. Bütün
bunlar muhalefeti sindirmeyi
amaçlıyor. Artık yargı bağımsızlığının tümüyle yitirildiği bir
noktadayız” dedi.
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İstanbul Barosunun her zaman
FETÖ ile mücadele ettiğini ve bu
mücadelesini kanıtladığının altını çizene Durakoğlu, bir hukuk
kurumu olan baronun onların
bizden esirgedikleri hukuku onlara vermenin ve adil yargılanmalarını sağlamanın bir görev
olduğunu bildirdi.
Baronun referandum sürecinde avukat algısını da içeren bir
kampanya yapıldığını detaylarıyla anlatan Mehmet Durakoğlu, 2019 Kasımına kadar geçecek zaman dilimini çok önemsediğini, bu süreç içinde yapılacak
çalışmaların referandumun şaibesi üzerine kurulması, referandumun adil olmadığının,
şaibeli olduğunu toplumumuza
anlatması gerektiğini vurguladı.
Durakoğlu, Yüksek Seçim Kurulunu doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettiklerini ve
bu alandaki mücadelenin devam
edeceğini bildirdi.
Durakoğlu, konuşmasının son
bölümünde yeni baro binası inşaatı, Gayrettepe’deki sosyal tesis inşaatı ve Çatalca’da yapımı
planlanan Huzurevi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Başkan konuşmasını tamamladıktan sonra gündem gereği
Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.
Başkanlık Divanına verilen tek
önerge okundu ve oya sunuldu.
Oy çokluğuyla kabul edilen önergeye göre, Divan Başkanlığına
Av. Füsun Dikmenli, Başkan
Vekilliklerine Av. Günay Samur
ve Av. Burcu Aslan, Üyeliklere
de Av. M. Ufuk Yılmaz ve Av.
Emre Elçi seçildi. Böylece ilk kez
Baro Meclisi Divan Başkanlığına
bir kadın başkan seçilmiş oldu.
Daha sonra İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
görev süreleri sona eren Divan
Başkanı Av. İrfan Akyürek, Başkan Vekili Av. İsmail Altay (toplantıda bulunamadı), Başkan
Vekili Av. Burcu Aslan, Üyeler
Av. Günay Samur, Av. M. Ufuk
Yılmaz ve önceki dönem Başkan
Vekili Av. Lütfiye Genco’ya plaket sundu.
Görev devir tesliminin yapılmasından sonra yeni Başkanlık Divanı göreve başladı. Baro Meclisi Divan Başkanı Av. Füsun
Dikmenli, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
Avukatlık mesleği ve ülkede yaşanan hukuk sorunlarının görüşülmesine geçildi. Bu bölümde
10 meslektaşımız söz aldı.

lerin susturulduğuna değindi.
Baronun bıçak sırtında olduğunu, göze batacak bir şey yaparsa
kanun hükmünde kararnameyle
kapatılacağını söyledi.

mahkemeleri terörü bulunduğunu anlattı. “Avukatlarla ilgili
raporlama yapılması gerekiyor.
Kaç avukat gözaltında, kaç avukat tutuklu, nerelerde yargılanıyorlar, bunları bilmiyoruz” dedi.

GÜNCEL

Av. Several Ballıkaya Çelik:
Avukatlık mesleğinin sorunlarına değindi. Avukatların mesleklerini yerine getiremediklerini
söyledi ve çeşitli konulardaki
baro uygulamaları ve açıklamaları hakkında eleştirilerde bulundu.

Av. Ömer Kavili: avukatlık uygulamalarında yaşanan sıkıntıları örnekler vererek anlattı. Av.
Ballıkaya’nın eleştirilerine katıldığını söyledi. Hukuka aykırılıklar tek tek belirlenmeli ve ezberler bozulmalıdır dedi.
Av. Kemal Aytaç: 15 Temmuz
uygulamaları ile siyasal iktidarın
HDP’ye yaptığı baskı ve hukuksuzluklara dikkat çekti. Bu uygulamaların siyasal bir proje olduğunu ve talimatla yapıldığını
belirtti. Bunlara sessiz kalınmasını eleştirdi. OHAL fırsat bilinerek bu kesimin ve akademisyen-

Av. Ali Şen: Meclisin daha verimli çalışması için her ay toplanmasını, savunmanın sorunlarına ilişkin tüm haksızlıkları tespit edecek bir komisyon kurulmasını, Komisyonun Başkanlık
Divanına rapor vermesini ve bu
raporların Baro Genel Kurulunda tartışılmasını önerdi.
Av. Mehmet Ümit Erdem: Avukatlığın günlük uygulama sorunlarını somut örneklerle anlattı.
Gözaltı merkezlerinde avukatların itibarsızlaştırıldığını, buralarda hak ihlalleri yaşandığını, bu konuda baronun çalışma
yapması gerektiğini söyledi.
Avukatların Adliyelerle bağının
kesildiğini ve ülkede Sulh Ceza

Av. Nazan Moroğlu: Siyasal iktidar tarafından Hukukun katledildiğini ve avukatlık mesleğinin
de bundan etkilendiğini, bu konuda barolara da büyük görev
düştüğünü söyledi. Parlamenter
sistemin yok edildiğini, OHAL’in
geldiğini ve ülkenin KHK’larla
yönetilmeye
çalışıldığını,
KHK’larla kanunların ortadan
kaldırıldığını anlattı. Yakında
Meclise sunulacak uyum yasaları konusunda çok ciddi bir çaba
göstermek ve mücadele etmek
gerektiğinin altını çizdi.
Av. Hüseyin Rahmi Ekşi: Türkiye’de temelde bir hukuk tanımazlık ve sistem dışılığın başını

MART NİSAN 2017 / 138

17

hukuk tanımayan iktidara karşı
ses çıkarabilmesinin zamanının
geldiğini düşünüyoruz.

GÜNCEL

Konuşmaların tamamlanmasından sonra bu konuda verilen bir
önerge oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.

alıp gittiğini söyledi. İktidarın
haddinden fazla güç sahibi olduğunu, bunun böyle devam etmemesi, Türkiye’nin normal düzenine yeniden dönmesi gerektiğini söyledi. Bu mücadelelerin el
birliğiyle yapılması, tüm avukat
gruplarının birleşmesi ve tek güç
olarak kamuoyunun dikkatini
çekmesi gerektiğini savundu.

gün daha da zorlaştığını, hukuksuzluklarla mücadelede el birliği
yapılması gerektiğini vurguladı.
Av. Züleyha Gülüm: Sadece
komisyon kurup rapor hazırlamak önemli değil. Bu komisyonlar zaten var ve çalışıyorlar.
Önemli olan alınan sonucu nasıl seslendirebiliriz, nasıl baskı
aracı olarak kullanabiliriz, hu-

Başkan Durakoğlu söz aldı: Verimli bir toplantı oldu. Yararlandık. Bazı yaklaşım farklılıklarına
işaret etmek istiyorum. Çalışmaların etkisizliğinin siyasal ve
konjonktürel nedenleri var. Bizim aşamayacağımız nedenler.
Bunların nasıl aşılacağına ilişkin
bir toplantı yapmalıyız. Burada
bir strateji saptamalıyız. Ben
bundan sonraki ilk toplantıda
bu stratejiyi oluşturmayı teklif
ediyorum. Olağanüstü ortamlarda doğru bir strateji tespit etmeliyiz. Buna şiddetle ihtiyacımız
var.
Mehmet Durakoğlu yapılan diğer eleştirilerden de çok yararlandıklarını belirtti ve eleştirilen
konularla ilgili açkılamalarda
bulundu.
Gündemin tamamlanması üzerine Divan Başkanı Dikmenli, oturumu kapadı.
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Av. Aynur Tuncel Yazgan: Baro
bünyesinde Yeni kurulan adil
Yargılama Takip Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Av. Fevzi Ender Ferahbaş:
Yargı sorunlarının en çok savunmayı etkilediğini, avukatlık
mesleğini yerine getirmenin her

kuksuzluklara karşı bir iktidarı
nasıl sıkıştırabiliriz. Bunu toplumsal muhalefet ayağı ile nasıl
birleştirebiliriz. Baro Yönetim
Kurulu sivil toplum kuruluşları
ve toplumsal muhalefetle birlikte hareket etmelidir. İstanbul
Barosunun faşizme karşı, hiçbir

Anayasa Mahkemesine yanıt
veremiyor, veremediği için de
Anayasa Mahkemesi karar veremiyor, böylece sürecin sulandırıldığı bir aşamada, bu
bireysel başvuru tıkanıklığının
önüne bir de komisyon getiriliyor. Komisyon kararlarıyla da
kanun yolu olarak yargıya intikal ettirilebilecek bir tasarım
ortaya konuluyor. Bunların ne
gibi sonuçlar doğurabileceğini
tartışmak ihtiyacı içersindeyiz”.

Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 15 Temmuz
2016’dan sonra başlayan sürecin
hukukçuları getirdiği noktanın,
özellikle OHAL ve OHAL’e bağlı
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin hukuki boyutları
ve onların çıkardıkları hukuki
sorunların çözümüne ilişkin olduğunu söyledi.
Anayasa Mahkemesinin KHK’lara ilişkin ‘Ben bu kararnameleri
incelemiyorum’ dediği kararın
bir milat olduğunu belirten Du-

rakoğlu, bu zaman diliminde
öylesine hukuksuzluklar, mağduriyetler yaşandı ki, bu mağduriyetlerin hukuki anlamda
çözümünün olmadığı bir evreye
gelindiğini bildirdi.
Durakoğlu şöyle devam etti:
“Anayasa Mahkemesinin kararıyla kanun yollarının tıkandığı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Bir başka gerçek de
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun kapanmış
olmasıdır. Mesela Cumhuriyet
Gazetesi nedeniyle yaşadığımız olgu son derece önemlidir.
Bireysel başvuru için Adalet
Bakanlığının yanıtı bekleniyor.
Adalet Bakanlığı yanıt vermek
için Cumhuriyet Savcılığından
dosya özeti istiyor. Cumhuriyet Savcılığı da ‘Dosya Gizlidir’ diye Bakanlığa yanıt gönderiyor. Adalet Bakanlığı ise

Mehmet Durakoğlu’nun konuşmasından sonra panele geçildi.
Panel oturumunu Adil Yargılama Takip Merkezi Başkanı Av.
Aynur Tuncel Yazgan yönetti.
19
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İstanbul Barosu Adil Yargılama
Takip Merkezince düzenlenen
‘OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu Etkili Bir Başvuru Yolu
Sağlayabilir mi?’ konulu panel,
9 Haziran 2017 Cuma günü saat
17.00’da İstanbul Barosu Kültür
Merkezi Konferans Salonunda
yapıldı.

GÜNCEL

OHAL İŞLEMLERİNİ İNCELEME
KOMİSYONU ETKİLİ BİR BAŞVURU
YOLU SAĞLAYABİLİR Mİ?

Olağanüstü hali, hukuk ve siyasetin arasında bir gri alan olarak
niteleyen Yazgan, hukukçuların
bu gri alanı hiç sevmediklerini,
tekin bulmadıklarını, hukuk ile
siyaset arasında kalan bu alanın
hukukçuları ürküttüğünü söyledi. Yazgan, “Çünkü bu kesitte
norma uyulmuyor, anayasal
güvenceler askıya alınabiliyor.

Dayanılacak bir norm ve koruma şemsiyesi kalmayınca kaos
başlıyor. Hukukçunun sözü
ve gücü değerini yitirebiliyor.
İnandırıcılık tartışması gündeme geliyor. Oysa siyasetçiler
için bu gri alan oldukça çekici
ve baştan çıkarıcı” dedi.

GÜNCEL

Yazgan şöyle devam etti: “Bugün biz burada ürkekliğimizi üzerimizden atmak ve ses
çıkarmak için bir aradayız.
Bilindiği gibi OHAL sadece bizim başımızın derdi de değil.
20 Temmuz 2016’dan sonra 24
adet KHK yayınlandı. Birisi
olumluydu, kısmi geri almalar
yapıldı. Bu KHK’ların sadece
5 tanesi TBMM’nin onayından
geçti”.
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Panelde ilk sözü Anayasa Hukukçusu Prof Dr. İbrahim Kaboğlu aldı. Olağanüstü hali,
‘özgürlük- iktidar’ dengesinde
özgürlüklerin daha çok sınırlanabildiği, iktidarın ise yetkileri
daha rahat, daha hızlı kullanılabildiği bir yönetim tarzı olarak niteleyen Kaboğlu, “OHAL
yürürlükteki olağan hukuk
düzeninin yanıt veremeyeceği büyük olaylar karşısında
ilan edilir. Böyle bir durumda
uluslararası insan hakları ilkelerine göre dikkat edilmesi
gereken anayasallık ilkesi, hukuk devleti ilkesi, bireysel özgürlük ve demokrasi ilkesine

uygun hareket etmektir. Çünkü olağanüstü hal hukukun
içindedir ve keyfi bir yönetim
biçimi değildir” dedi.
Konuya anayasal düzen açısından bakmakta da yarar bulunduğunu belirten İbrahim
Kaboğlu 15 Temmuz’dan sonra
anayasal düzeyde KHK’larla değil, anayasa dışı KHK’lar yoluyla
ülkenin yönetilmeye başlandığı
sırada bir de anayasa değişikliğinin gündeme getirildiğini, anayasayı uygulamak yerine, anayasayı askıya almak suretiyle anayasayı değiştirdiklerini bildirdi.
15 Temmuzdan sonra anayasanın, özgürlük-otorite dengesinin bozulması karşısında acil
önlemlerin alınması için siyasi
iktidara gerekli ortam ve olanağı
sağladığını, ancak çıkarılan Hak
arama yollarının bloke edildiğini vurgulayan Kaboğlu, böyle
bir zaman dilimine rastlamanın
mümkün olmadığını belirterek
şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesinin KHK incelememe
kararı biri milat olmuştur.
AYM için bir yol ayrımıdır.
Anayasa Mahkemesi 1991 yılında bir OHAL kararnamesini
inceleme yapmışsa, 2016 yılında da bunu yapmalıydı. Bunu
yapmadığı gibi en azından ‘ben
denetleyemiyorum ama anayasaya aykırılıklar vardır’ demeyi de bir tarafa bırakalım,
daha ileriye gidiyor, vazgeçtiği önceki kararını eleştiriyor.
Daha da ileri gidiyor, ‘ben anayasayla sınırlıyım’ diyor ama
bir sözcükle de olsa ‘ancak yürütme de anayasayla bağlıdır’
demiyor. Böyle bir şey görülmüş değil. Bu tür yüksek mahkemeler kararlarından çok zor
vazgeçerler ve ciddi gerekçeler
kullanırlar”.
Kaboğlu’ndan onra konuşan
Av. Nuri Özer, 685 sayılı KHK
ile kurulan Komisyonun ne ol-

duğunu, ne olmadığını, kuruluş
biçimini ve yetkilerini objektif
olarak ele aldı.
Komisyonun 7 kişiden oluştuğunu, bunların nasıl seçildiklerini
belirten Özer, Komisyon çalışmalarında alınacak kararlarda
çekimser oy kullanılamayacağını, çalışma usulünün komisyon
tarafından belirleneceğini bildirdi.
Görevlerinden uzaklaştırılan
kamu görevlileri, öğrenciler, özel
eğitim kurumları, özel üniversiteler, KHK’larla kapanmasına
karar verilen tüzel kişiliklerin
komisyona başvurabileceklerini
hatırlatan Nuri Özer, görevlerinden uzaklaştırılan hâkim ve
savcılar gibi yargı yolu açık olan
kişilerin komisyona başvuramayacaklar belirtti. Özer, komisyonun 2 yıl görev yapacağını, bu
görevin Bakanlar Kurulunca iki
kez birer yıl olmak üzere uzatılabileceğini kaydetti. Komisyonunu hak ve yetkileri, komisyon
kararlarının uygulanması koşullarına da değinen Özer, komisyonun dosya inceleme yöntemleri hakkında açıklamalarda
bulundu.
Av. Metin Narin, komisyonun
etkili bir başvuru yolu olup olmadığı konusuna yoğunlaştı.
Komisyonun bir AİHM pratiği
olduğunu söyleyen Narin, komisyonun uyuşmazlığın esası

hakkında karar verecek bir mekanizma olarak ortaya çıktığını
bildirdi.
Türkiye’de bundan önce 5233
sayılı yasayla kurulmuş Zarar
Ziyan Tespit ve Tazmin Komisyonu, 6384 sayılı kanunla kurulan İnsan Hakları Tazminat
Komisyonu ve Kıbrıs Taşınmaz
Mal Komisyonu adı altında üç
komisyonla tanıştığını belirten
Narin, bu üç komisyonun da
yargısal değil, idari nitelikteki
komisyonlar olduğunu söyledi.
Narin, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun çalışmalarını

Komisyonun bir OHAL işlemini
inceleme yetkisinin bulunup bulunmadığına bakmak gerektiğini
belirten Metin Narin şöyle dedi:
“Bundan sonraki süreçte bu
komisyonun başvuruları kabul etmesinden sonra Anayasa
Mahkemesi bir bireysel başvuruyu ele alıp kabul edilemez
kararı verecek. Komisyonu
kastederek bir iç hukuk başvuru yolu vardır, ben bu başvuru
yolunun etkili olduğunu düşünüyorum diyecek bence. Bundan sonra 690 sayılı KHK’ya
göre daha önce yapılmış bütün
başvurular komisyonun önüne
gelecek”.
Konuşmaların tamamlanmasından sonra Prof. Dr. İbrahim
Kaboğlu, panelin genel değerlendirmesini yaptı. Kaboğlu
şunları söyledi: “OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu ölü
doğmuş bir komisyon. Anayasa Mahkemesinin KHK’lari
incelememe kararı Komisyona

çok ağır bir yük yüklemiştir.
Komisyonun hala kurulmamış
olması ağır bir hizmet kusurudur. Makul süre konusunun
üzerinde önemle durmalıyız.
Bir de komisyonu ilke kararı
almaya yönlendirebilir miyiz?
Bu konuda yoğunlaşmalıyız.
İlke kararı almayıp herkesi
aynı torbaya koyarlarsa, o zaman bunun üstesinden gelmek
oldukça zor. Türk toplumu bir
yıldır oyalanıyor. Sanki devlet
yeni kurulmuş gibi, hiçbir hukuki zemin yok, ortam yok, siyasi iktidarın yarattığı durum
bu. Biz de hukuk mücadelecileri olarak bir hukuki ortam
yaratılmasının savaşımını vermeliyiz. Uluslararası hukuk
kazanımını çok iyi değerlendirmek ve buna sıkıca sarılmak zorundayız”.
Kaboğlu’nun değerlendirmesinden sonra soru-cevap bölümüne
geçildi.

GÜNCEL

ve komisyonun ele alacağı konuları madde madde ele alarak aksayan ve eksik yönleri üzerinde
eleştirilerde bulundu.

Panel sonunda, konuşmacılara
birer Teşekkür Belgesi verildi.

HUKUKÇULARDAN OHAL
KOMİSYONU UYARISI

K

nunun ‘etkili bir başvuru yolu’
olup olmadığı konusunda kaygıya sevk eden örneklerin bulunduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Devrim Güngör, baş-

leme komisyonları kurulmasını

İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, Baro olarak bir komisyon oluşturduklarını, komisyonun başka ülkelerdeki benzer örnekleri incelendiğini
söyledi. Durakoğlu, komisyo-

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran da ağırlıklı olarak
bürokratlardan oluşan komisyonun, iktidarın işlemlerini denetlemesinin mümkün görülmediğini, böyle bir denetimin ancak
hukukçulardan oluşan bağımsız
bir komisyonun yapabileceğini
belirtti.

anun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) tesis
edilen işlemlere yargı yolunu açmak için kurulan ‘OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonu’yla ilgili hukukçulardan uyarılar
geldi.

vuruların esastan karara bağlanması için azami bir süre getirilmesi ve gerekirse başka inceönerirken, Yrd. Doç. Dr. Kerem
Altıparmak, OHAL Komisyonunun, AİHM içtihatlarında öngörülen standartların çok uzağında bulunduğunu, düzenlemenin
tek amacının zaman kazanmak
olduğuna dikkat çekti.
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REFERANDUM VE DENETİM
MEKANİZMALARI

MESLEKİ ETKİNLİKLER

gündeme geldiğini, 2010 yılında
o kanun değişikliği hiç yapılmamış gibi kamuoyuna yapılan
açıklamalarda bunun üstü örtülerek mühürsüz oyların hem
hukuk devleti, hem hukuk güvenliği, hem seçim güvenliği ilkelerini altüst eden bir durumla
karşı karşıya bulunduğumuzu
bildirdi.
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İ

stanbul Barosu İnsan Hakları Merkezince düzenlenen
‘Referandum ve Denetim
Mekanizmaları”
konulu
panel, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
günü saat 16.00’da Baro Kültür
Merkezinde yapıldı.
Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, 16 Nisan’da yapılan referandumda, referandum
daha sonuçlanmadan YSK’nın
aldığı yasaya aykırı karar üzerine İstanbul Barosu’nun YSK
Başkanı ve kararın altına imza
atan üyeler için Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunduğunu söyledi.
298 sayılı kanunun oy pusulalarının ve zarfların mühürlü olması zorunluluğunu getirdiğini,
2010 Nisan ayında yasada yapılan değişiklikle mühürsüz oy pu-

sulası ve zarfların geçersiz olduğunun kabul edildiğini belirten
Kiziroğlu, şöyle konuştu: “16
Nisan’da yapılan referandumda
Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz
oy ve zarfların kullanılmasını seçim sonuçlanmamışken aldığı
kararla yasa hükmüne rağmen
geçerli saydı. Oysa bir oda seçiminde mühürsüz oylarla ilgili
bir tartışmaya ilişkin Anayasa
Mahkemesine yapılan bireysel başvuruyu değerlendiren
mahkeme, 2010 kanun değişikliğine yollamada bulunarak
mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçersiz olduğuna karar
verdi ve bireysel başvuruyu
reddetti. Böylece Anayasa
Mahkemesi mühürsüz oyların
geçersizliğini onayladı”.
Serap Keskin Kiziroğlu, konu
daha önce kapanmışken 16 Nisan Referandumu ile yeniden

Paneli, İstanbul Barosu İnsan
Hakları Merkezi Üyesi Av. Duygu Köksal yönetti. Panelde son
yaşanan referandum çerçevesinde ulusal ve uluslar arası denetim mekanizmaları üzerinde
durulacağını belirten Köksal,
16 Nisan referandumunda yargı
denetiminden önce uluslararası
denetim mekanizmalarının görüldüğünü, AGİT’in 17 Nisanda
referandumla ilgili bir rapor düzenleyip aksaklıkları tespit ettiğini bildirdi.

Yaşadığımız dönemin 1946 seçimlerini akla getirdiğini belirten
Korkut Kanadoğlu, böyle bir deneyim yaşamışken bundan sonra yapılacak seçimlerde sonuca
etkili olabilecek şekilde oy hakkımız güvence altına alınacak mı
diye sordu.
Kanadoğlu
konuşmasında
YSK’nın aldığı çelişik kararları
değerlendirdi, böyle bir YSK ile
seçim güvenliğinin sağlanmasının güç olduğunu ve YSK’nın
yerine ne konulacağının da bugünden tartışılması gerektiğinin
altını çizdi.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Prof.
Dr. Korkut Kanadoğlu, panelde 16 Nisan Referandumunun
usul boyutunun tartışılacağını,
referandum sürecinin esasının
en hafif deyimiyle tartışmalı,
meşruluğu zayıf ve hukuken
sakat bir referandum olduğu
konusunda çok fazla tereddüt
bulunmadığını söyledi. Kanadoğlu şöyle devam etti: “Buradan hareketle partiler hukuku
açısından, partilerin eşitlik içinde çalışmalarının sağlanıp sağ-

Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Tolga Şirin, ulusal ve
uluslararası mevzuata göre referandumda yaşananların usul
boyutu, esasa ilişkin de hukuki
ve siyasi boyutu üzerinde duracağını bildirdi.
“İdare hukukunda fonksiyon
gaspı diye bir şey var: Erklerden biri diğeri yerine geçer
ve işlem yaparsa bunun adı
fonksiyon gaspıdır” diyen Şirin,
şunları söyledi: “Fonksiyon gaspı Alman hukukunda yoklukla
maluldür. Yokluğu her türlü
merci tespit edebilir. ‘Seçimde

oy pusulalarında, zarflarda
mühür yoksa geçersizdir’ hükmünü ‘geçerlidir’ haline getiren
YSK kararı bir tür yasama organının fonksiyonunun gaspı
anlamına gelir. Her organın bu
kararın yoklukla malul olduğunu tespit ediyor olması lazım”.

YSK kararına karşı hiçbir mercie
gidilemeyeceği konusunun sistematik ve abartısal çerçevede
ele alınması görüşünde olduğunu belirten Tolga Şirin, ‘Hiçbir
mercie gidilemez’ demek, idari
yargıya gidilemez anlamını taşıdığını, 2010’dan buyana Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolu açıldığını ve gidilecek
merciin bulunduğunu, ancak
ne yazık ki YSK kararlarına itiraz mercii yoktur diye Anayasa
Mahkemesinin de bireysel başvuruları reddettiğini kaydetti.
Şirin konuşmasının son bölümünde seçimlerle ilgili Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular için aldığı kararlardan örnekler sundu.
Oturum sonunda soru-cevap
bölümü gerçekleşti. Bu arada
konuşmacılara birer Teşekkür
Belgesi sunuldu.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

lanmadığı açısından bazı değerlendirmeler yapılabilir. Ama asıl
odaklanmamız gereken nokta,
biz bu hukuksuzlukları başvuru
yoluyla nasıl tespit ettirebiliriz?
Ana sorun burada odaklanıyor.
Bir başka önemli nokta da Türkiye’de bundan sonra yapılacak
seçimlerde güvenliğin sağlanacağı konusunda yurttaşlar nasıl
güven içinde olacaklar? Bence
asıl sorun bu usule ilişkin yolların ötesinde yeni kurulacak otoriter rejimin de tam olarak anayasa açısından gerçekleşmesini
sağlayacak olan ilk seçimlerde
yurttaşın sandığa oyunun etkili
olabileceğini düşünmesini nasıl
sağlayacağız”.
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25 Nisan’da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin
gerçekleştirdiği
toplantıda
2004’den sonra ikinci kez Türkiye’nin siyasi denetime alındığını
öğrendiklerini hatırlatan Duygu
Köksal, bunun bir siyasi karar
olduğunu ve bu kararın yansımalarının 2018 yılında yapılacak toplantıda görülebileceğini
söyledi. Köksal, ana muhalefet
partisinden bazı milletvekillerinin AİHM’e bireysel başvuru
yaptıklarının bilindiğini, böylece
denetim mekanizmaları yolunun
açıldığını, anayasa değişikliklerinin ise Avrupa Konseyi Venedik Komisyonunca incelendiğini
sözlerine ekledi.

AİLE HUKUKUNDA YARGITAY
UYGULAMALARI

MESLEKİ ETKİNLİKLER

lerden kaynaklandığını belirten
Gençcan, Türkiye’de en zor konulardan birinin bu olduğunu,
bu sorunu önlemek için elektronik tebligat kullanımını yaygınlaştırmak gerektiğini vurguladı.
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Gençcan, Türkiye’de pek çok
kadının yoksulluk ve tedbir nafakasının artırılabileceğini bilmediğini, bilgilendirme yükümlülüğü bulunan avukatların bu
konuda bilgilendirme yapmaları
gerektiğini ifade etti.

İ

stanbul Barosu Kadın Hakları Merkezince düzenlenen
“Aile Hukukunda Yargıtay
Uygulamaları” konulu panel, 3
Haziran 2017 Cumartesi günü
saat 10.00’da İstanbul Adalet
Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.
aziran 2017 Cumartesi günü saat
10.00’da İstanbul Adalet Sarayı
Konferans Salonunda yapıldı.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Hale Akgün’ün kısa açılış konuşmasından sonra panel
oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuksan yönetti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, konuşmasının ilk bölümünde aile
hukukunda Yargıtay uygulamalarını anlattı. Gençcan, Yargıtay
açısından HMK uygulamalarını
örnekler vererek dillendirdi. “Sı-

fatınız ne olursa olsun hukuk
usulünü bilmiyorsanız davayı
kaybetmeye
mahkûmsunuz”
diyen Gençcan, hukuk usulünde
dikkat edilmesi gereken konuları sıraladı ve her birine çeşitli
örnekler verdi.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) vakıa hukuku haline geldiğine dikkat çeken Ömer
Uğur Gençcan şunları söyledi:
“Hâkim taraflardan birinin
söylemediği bir şeyi dikkate alamaz. Boşanma hukuku
gibi her dava vakıa hukuk haline geldi. Avukatlık eskiden
‘kes-yapıştır’la çok kolaydı,
ama şimdi zor. Dayanmadığınız hiç bir vakıayı hükme esas
almıyoruz. Dava dilekçesine
cevap vermeyen avukatın o
dava dosyasındaki rolü sadece
figüranlıktır”.
Davaların uzamasının önemli bir
nedeninin tebligattaki gecikme-

Aile arabuluculuğunun bağımsız
bir kanun haline getirilmesi konusunda Ankara’da Çalıştay yapıldığını, kendisinin bu konuda
söz söyleme hakkı bulunduğunu belirten Ömer Uğur Gençcan
şöyle devam etti: “Çalıştay’da
aile arabuluculuğunun bağımsız kanuna bağlanması gerektiğini önerdim. Arabuluculuk
faydalı bir kurum. Elverişli
olmayan bir konunun elverişli
gösterilmesine karşıyım. Boşanmak isteyenin gideceği yer
avukattır dedim. Çünkü arabulucuda boşanmak mümkün
değil. Arabuluculuğu iki türlü
anlıyorlar. Bir teknik arabuluculuk, ötekinin adını henüz
koymadılar.
Arabulucunun
tekniği mekniği yoktur. Teknik arabuluculuk denilen şeyin adını şöyle koymuşlar: İcra
edilebilirlik şerhi tutturabilen
kişiye arabulucu denir. Buna
karşı çıkan yok. Bir avukat bir
boşanma kararına icra edilebilirlik şerhi düzenlettirebilir mi,
mümkün değil”.

Ama ilk derece mahkemelerinde
tasfiye işleri çok uzun zaman aldığını, edinilmiş mal, kişisel mal
ayrımını yapmanın oldukça zor
olduğunu vurguladı.

sistem uygulamaktadır. Bizim
artık İsviçre hukukunu kaynak
olarak aldığımızı söylememiz
mümkün değil, İsviçre hukukunda bütün kurumlar değişmiş durumda” dedi.

Bu oturumda önce konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim
dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir aile hukuku
ve mal rejiminde güncel gelişmeleri ele aldı.

Saibe Oktay Özdemir, Türk hukukunda boşanma sisteminin
değiştirilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında da
ayrıntılı açıklamalarda bulundu, ayrıca mal rejimlerinde ve
bu alandaki eleştiriler üzerinde
durdu. Özdemir şöyle konuştu:
“Örneğin, katılma alacağı ile ilgili talep hakkının boşanmanın
sona ermesinden itibaren 10
yıllık zaman aşımına tabi olduğunu Hukuk Genel Kurulu son
kararı ile kabul etti. Ondan önce
zaman aşımı 1 yıldı. Yargıtay kararı olduğu içini tüm mahkemeler bu karara uyuyor. Ama şu da
bir gerçek ki, 10 yıl çok uzun bir
süre. Boşanmaların uzun sürdüğü bir yerde insanların ömürleri
mal rejimiyle evliliklerini tasfiye
etme işleriyle geçiyor. Burada
çok acil zamanaşımı konusunda
bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum”.

Aile hukuku sistemimizin eskidiğini ve yenilenmesine ihtiyaç
bulunduğu belirten Özdemir,
örneğin Avrupalıların boşanma
konusunda 1970’li yıllardan itibaren farklı eğilimleri kendi hukuklarına yansıtırlarken, 2002
değişikliğinde Türkiye’nin bu fırsatı kaçırdığını, kendi hukukunda bir yenileme yapamadığını
söyledi.
Özdemir: “Avrupa hukuku incelendiğinde kusura dayalı boşanma sonuçları ve çok sebepli
boşanma sisteminin terk edildiğini görüyoruz. Aile hukukunda
devletin egemenliği çıkarılmakta, kişilerin özgürlükleri ön plana alınmakta ve koruma ihtiyacı
olan konularda yetkin kurumlar
yaratılmaktadır. İsviçre aile hukukunda etap etap gerçekleştirdiği değişikliklerle çok farklı bir

Özdemir, Yargıtay 8. ve 2. Hukuk
Dairesinin hukuki temeli çok
sağlam kararlar verdiğini, mal
rejimiyle ilgili pek çok sorunu
olması gerektiği gibi çözdüğünü.
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Konuşması baştan sona sohbet
havasında geçen, konuşmasını
kesip soru soranların sorularını yanıtlayan, yaptığı şakalar ve
esprilerle dinlenilirlik oranını
yükselten Gençcan, toplumun
temel taşı aile ve aile hukukunun yakıcı sorunlarını ironik bir
dille anlatması dikkatlerden kaçmadı. Örnek istenirse Gençcan,
evlilik ve boşanma konusunda şunları söyledi: “Bir evlilik
kangren hale gelmişse derhal
bitirilmelidir. Kadınlara, dayağı yediğiniz ilk gün boşanın
diyorum. Döven hep döver,
aldatan hep aldatır. Kimsenin
huyu suyu değişmez. Çarşamba akşamı böyle yatan Cuma
akşamı başka türlü uyanmaz.
Evleneceklere ‘eşimin şu hu-

MAYIS HAZİRAN 2017 / 139

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
(İKKB) Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Nazan Moroğlu yönetti.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, konuşmasında boşanma, ortak velayet, tazminat, nafaka ve İstinaf
Mahkemelerinin görevleri ve
yargılamaya getireceği olumlu
katkıları anlattı.

Döven, söven, hakaret eden,
kovan erkekler... Yıllarca dosya okuyorum, erkeğin birazcık
işi düzelsin ilk iş eşini değiştirmek oluyor. Ben hiç bu nedenle
eşini değiştiren kadın görmedim. Velayet almak için erkeklerin ağladıklarına bakmayın, ben
hiç özürlü bir çocuk için velayet
mücadelesi yapan erkek görmedim”.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

yunu değiştirebilirim’ diye evlenecekseniz asla evlenmeyin
diyorum. Ölene kadar bu halle devam eder. Öyle dosyalar
var ki “bu kadın nasıl bunca

yıl sabretmiş” diyorsun. Gelelim velayetlerin genelde annelere verilmesine… Nedeni,
bizim baktığımız dosyalarda
günahkârların %95’i erkekler.

Konuşmacılar oturum sonlarında katılımcıların sorularını
yanıtladılar. Toplantı sonunda
Av. Nazan Moroğlu, Prof. Dr.
Saibe Oktay Özdemir ve Ömer
Uğur Gençcan’a Teşekkür Belgesi sunuldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARININ
HUKUKİ, SEKTÖREL VE İHRAÇÇI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Konferans Salonu’nda yapıldı.
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İstanbul Barosu Banka ve Finans
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Emre Çotuksöken’in açılış konuşmasını yaptığı Panelde ilk
konuşmacı olan Komisyon Başkan Yardımcısı Av. Erkan Tercan gayrimenkul sertifikalarının
başta sermaye piyasası olmak
üzere yasal boyutunu ele alarak
açıklamalarda bulundu.

İ

stanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “Gayrimenkul Sertifikalarının Hukuki, Sektörel ve İhraççı Açısından Değerlendirilmesi” konulu
panel, 13 Mayıs 2017 Cumartesi
günü İstanbul Adalet Sarayı C-1

Makro İnşaat ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı Ercan

Uyan da konunun sektörel boyutunu ele alarak gayrimenkul
sertifikalarının mega projelerde
de kullanılmasının düşünülebileceğini aktardı.
Son olarak söz alan TOKİ Konut
Kredileri Uzmanı Fatih Kırmızı
da gayrimenkul sertifikalarının
ihraççıları açısından uyulması
gerekli şartlar ve düzenlemeler
hakkında bilgi verdi.
Panel sonunda konuşmacılara
birer Teşekkür Belgesi verildi.

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR

İ

stanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesince düzenlenen geleneksel ‘İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukukuna İlişkin
Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
konulu 21. Toplantı 2-3 Haziran
2017 Cuma ve Cumartesi günleri
saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, geleneksel hale gelmiş
bu toplantıların bugün ve yarın
2017 evresinin tamamlanmış
olacağını bildirdi.
Bir tarafta bir hukuk kurumu
ola İstanbul Barosu, diğer tarafta bir bilim yuvası olan Galatasaray Üniversitesi ve daha da
önemlisi özellikle Yargıtay’ın da
işin içine girmesiyle gerçekleşen
ortak çalışmanın önem kazandığını vurgulayan Durakoğlu, bu
ortak çalışmalarda yasalarda ya-

pılacak değişikliklerin önceden
tartışılıyor olmasını, bunun hukuk dünyamızın kendi içersinde
başarıyor olmasını çok önemsediğini belirtti.
Bu toplantılarda ortaya çıkan
sonuçlardan iş hukuku dünyasının yararlandığını bildiklerini,
2017’nin bu toplantısının da çok
özel bir zaman diliminde yapıldığını hatırlatan Mehmet Durakoğlu, iş hukukunda yapılması
düşünülen değişiklikler ve o değişikliklerin de bir ölçüde arabuluculuk denilen yeni bir sisteme
yönlendirilmiş olmasından kaynaklanan sorunların toplantıda
ele alınacağını bildirdi.
Bu iki konuyu birbirinden ayırmak gerektiğini ifade eden Durakoğlu, “Özellikle iş kanununda yapılması düşünülen değişikliklerin hukuk dünyasını
nereye doğru götüreceği çok
temel bir konudur. İş kanununda yapılan değişiklikler önceki

Kanunla sadece arabuluculuk
getiren bir değişiklik değil, işe
iade davalarının ortadan kaldırılması ya da arabuluculuk suretiyle uzlaştırma tutanaklarının
imzalanması halinde artık davaların açılamayacak olması ideolojik ve siyasal bir tercih olarak
ortaya çıkmasına neden olduğunu hatırlatan Durakoğlu, ortaya
çıkan tablonun avukatlar açısından olumsuz yansıması olduğunu bildirdi.
Arabuluculukla ilgili kaygılarının
bulunduğunu, bu kaygıların Türkiye’nin siyasal ortamıyla ilgisi
bulunduğunun altını çizen Mehmet Durakoğlu, şöyle konuştu:
“Arabuluculuk konusuna kategorik olarak karşı olmamız
söz konusu değildir. İstanbul
Barosu olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığına, tıpkı Adli Yardım’da
yaptığımız gibi İstanbul’da
arabuluculuk
merkezlerini
yönetmeye talip olduğumuzu
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Durakoğlu, iş kanununun yürürlüğe girdiği dönemden itibaren özellikle işveren kesiminin
siyasal iktidarın üzerinde baskı
oluşturmaya başlamasının İş
Kanununun değişmesi ihtiyacının ekonomik olmaktan çok siyasal ihtiyaç olmasına ilişkin bir
tabloyu ortaya çıkardığını, değişikliği bir siyasal tercih olmaya
dönüştürdüğünü kaydetti.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

değişikliklerin, AB’ye uyum
çerçevesinde yapılan değişikliklerin artık geriye gidişini
ifade etmektedir. Bunu kabul
etmemiz gerekiyor” dedi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER
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bildirdik. Bu yapılırsa kaygılarımızın ortadan kalkabileceğini, yapılmadığı takdirde de
arabuluculukla bakanlık resmi
kavramını bir araya getirmekle
kaygılarımızın süreceğini anlattık. Zorunlu arabuluculuk
kavramının da anayasanın 4
ayrı maddesine aykırı olduğunu düşünüyoruz”.
Konuşmasından bilirkişi konusuna da değinen Durakoğlu,
teknik bilirkişilerin hukuktan
kopuk değerlendirmelerinin bir
noktada hukukçu tarafından toparlanmasının son derece şart
olduğuna bir süre sonra acı deneyimlerle tanık olunacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Engin, toplantıda İş Mahkemeleri Kanun
Taslağı ile iş hukukunda önemli
bir reformu, olumlu ve olumsuz
yönleriyle avukat, hâkim ve akademisyenler olarak tartışacaklarını, ayrıca arabuluculuk ve bilirkişilik konusunu ele alacaklarını
söyledi.
Arabuluculuk konusunda bazı
hukuk tekniği açısından kaygıları olmakla birlikte arabuluculuk
kurumunun hukukumuza kazandırılmasını ilke olarak olumlu

bulduğunu belirten Engin, Türk
toplumunun bir takım ilişkiler
açısından diyalog yoksunu, çatışmacı, kavgacı bir görünüm
sergilemeye başlamasından sonra arabuluculuk denetim mekanizmalarının yasa yoluyla da
olsa canlandırılmasını önemli bir
adım olarak niteledi.
İşçi işveren ilişkilerinde de sosyal diyalogun öneminin tartışma
götürmeyeceğinin altını çizen
Murat Engin, ihtilafların giderilmesinde yargının son çare
olduğunu, başka hiçbir yol bulunamıyorsa yargı önünde tarafların kozlarını paylaşabileceğini
anlattı. İşçi-işveren ilişkilerinin,

sosyal barışın sağlanmasının
bu şekilde mümkün olmadığını,
yargıdan önce yumuşak sorun
çözme mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirten
Engin, şunları söyledi: “Arabuluculuk, yumuşak sorun çözme
mekanizması olarak son derece yararlı ve geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir kurum. Ama ısrarla yapılması gerekenden kaçınılan bir durum
var: İş yerinde sosyal mekanizmaların oluşturulması. Uyuşmazlıkların %90ı bu aşamada
çözülebilir. Benim görüşüme
göre, yumuşak mekanizmalar
geliştirilmediği sürece, arabuluculuk da kısa sürede rutin
hale gelecek, tarafların ‘şu aşamada bir önce bitsin de dava
açalım’ diye bakacağı bir yol
olarak görülmeye başlanacak”.
İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hasan Erdem’in kısa
açılış konuşmasından sonra oturumlara geçildi.
İlk oturumu Yargıtay 10. Hukuk
Dairesi Başkanı Halil Özdemir
yönetti. Ankara Bölge Adliye

Toplantının son oturumunu Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
Seracettin Göktaş yönetti. Bu
oturumda sunum yapan Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Astarlı “4857 sayılı İş kanununda değişiklik öngören yasa
taslağının maddi hukuka etkileri” konusunu ele aldı.
Oturum sonlarında soru cevap
bölümü uygulandı. Toplantı sonunda oturum yöneticileri ile
konuşmacılara birer Teşekkür
Belgesi sunuldu.
Mahkemesi 7. Hukuk Daire Başkanı Şahin Çil, “İş yargısında konun yolu” konusunu anlattı.
2 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra yapılan ikinci oturumu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur
yönetti. Bu oturumda, Adalet
Bakanlığı Arabuluculuk daire
Başkanı Hakan Öztartar “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Olarak Arabuluculuk”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat
Canbolat “İş yargısında dava
şartı olarak arabuluculuk”, İs-
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Toplantı 3 Haziran 2017 Cumartesi günü de devam etti. Üçüncü
oturumu Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı yönetti. Bu oturumda Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet
Başara “6754 sayılı Bilirkişilik
Kanunu ile oluşturulan kurumsal yapı ve getirilen yenilikler” konulu bir bildiri sundu.
Aynı oturumda İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kabakçı “İş yargılamasında
bilirkişilik” konulu bir sunum
gerçekleştirdi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gülsevil Alpagut “İş yargısında
zorunlu arabuluculuk” konulu
sunum yaptı.

ÇOCUK HUKUKU ve MEDYA

MESLEKİ ETKİNLİKLER

lirlenmesine bu Sempozyumun
katkı sağlayacağını umduğunu
bildirdi.
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İ

stanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Türk Hukukçu
Kadınlar Derneği ve Kadir
Has Üniversitesince ortaklaşa
düzenlenen ‘Çocuk Hukuku ve
Medya’ konulu Sempozyum, 22
Mayıs 2017 Pazartesi günü saat
10.00’da Üniversitenin Cibali
yerleşkesinde yapıldı.
Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, medyanın inkâr edilmez
gücünün çocuk üzerindeki etkisi, çocuğun büyümesi ve psikolojisinden toplumsal etkisine
kadar pek çok konumu içermesinin hepimizin ilgi alanına giren
çok temel bir konu olduğunu
söyledi.
Bu konunun kamuoyunda yeterince tartışılmıyor olması onu
önemsiz gösterse bile hepimizin
yaşamında çok yakından izlediği gerçekliklerin önemine işaret
eden Durakoğlu, bu gerçekliklerin hangi boyutuyla hukuksal
alana taşınması gerektiğinin be-

Son dönemlerde ekranla büyüyen çocuklara tanık olunduğunu, kuşkusuz medya denilen
olgunun çocuk karşısında ifade
ettiği anlamın tümünün olumsuz
sonuçlar içermediğini kaydeden
Mehmet Durakoğlu şöyle konuştu: “Ama bunu bütünüyle
olumlu bir havaya nasıl sevk
edebiliriz, nasıl bunu gerçekten bir çerçeve içinde değerlendirebiliriz, hepimiz için yaşamsal bir konuyu ifade ediyor bu. Bir çocuğun ekranla
büyümesinin neyi ifade ettiği
onun geleceği açısından bizim
de toplumumuz açısından neyi
ifade ettiği, geleceğimizi biçimlendiren çok temel bir konu olmaya doğru yöneliyor”.

duğunu vurgulayan Öcal, medyanın çocukları çok yakından etkilediğini, özellikle sosyal medya, sosyal medyanın gücü, sosyal medyada karşılaşabilecekleri
olumlu pek çok etkinin yanı sıra
olumsuz pek çok etkinin de bulunmasını çocuklar açısından
önemsediğin bildirdi.
Mevzuat açısından bakıldığında
ülkemiz çocuk hukuku açısından son derece ileri ülkeler arasında bulunduğunu hatırlatan
Şebnem Akipek Öcal, en büyük
sıkıntının uygulamada ortaya
çıktığını, bu sıkıntının ortadan
kaldırılması için önlem alınması
gerektiğinin altını çizdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Şebnem Akipek Öcal, çocuk
konusunun çok farklı alanları
ilgilendiren çok önemli bir konu
olduğunu söyledi.
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
Başkanı ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan, medya kuruluşlarının
BM Çocuk Hakları Sözleşmesine
paralel olarak 0-18 yaş arasındaki tüm bireylerde demokratik
kültür ve iletişim biçimlerine
ilişkin model oluşturmayı hedef
olarak benimsemeleri gerektiğini söyledi.
Çocuk hukukunun ülkemizde
ikinci planda görülen, çok fazla
ilgilenilmeyen alanlardan biri ol-

Gazete, dergi, radyo, televizyon
ve interneti kullanarak medya
ortamında mesleki faaliyet gös-

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım
Han ve aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar,
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, medya ve ABD
Perspektifi” konulu birer bildiri
sundular.
Basın Konseyi Başkanı, Gazeteci
Pınar Türenç de pratikte medya ve çocuk konusu üzerinde
durdu ve uygulamadan örnekler
verdi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasından sonra, konuşmacılar adına TEMA Vakfına yapılan
fidan bağışı nedeniyle Sempozyumu izleyen İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ve konuşmacılara Vakfın sertifikaları
sunuldu. Daha sonra Sempozyum oturumlarına geçildi.
İlk oturumu Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya Turan yönetti.
Bu oturumda konuşan Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, “Reklamlarda

İkinci oturumda söz alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Emel Badur, “Medya, çocuğun
kişilik değerleri ve velayetin sınırları”, Cumhuriyet Savcısı Dr.
Cengiz Aydın, “Çocuğun medyada kullanılmasının cezai sorumluluğu”, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.
Aşkın Yaşar Topuzoğlu, “Adalet
sistemi içinde çocuk ve medya”,
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğu Bilimleri Fakültesinden Işıl Yenidoğan, “Sosyal
Medyada Çocuk Güvenliği” konulu sunum yaptılar.
Sempozyum sonunda konuşmacılara birer plaket sunuldu. Oturum sonlarında ise soru-cevap
bölümü uygulandı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Çocuk” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
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terenlerin yaptıkları iş ne olursa
olsun sonuçta ürettikleri içeriğin
öncelikle çocuklara ulaştığı bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket
etmeleri gerektiğini vurgulayan
Turan şöyle konuştu: “Çocuk
programında çalışacak medya
görevlileri çocuk hukuku, psikoloji ve pedagoji alanlarında
bilgili olmalıdırlar. Yine medya
kuruluşları, cinsellik, şiddet ve
olumsuz örnek oluşturabilecek
içerikten çocukların korunabilmesi için aileleri bilgilendirmenin temel sorumlulukları
olduğunu daima göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Özellikle suça karışan çocuklarla ilgili verilen haberlerde sadece söz konusu olayın
sonuçlarına değil nedenlerine
de yer verilmeli, bunun araştırması yapılmalıdır”.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

DENİZ İCRA HUKUKUNUN
GÜNCEL SORUNLARI I-II
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ettiğini, 2017 yılı sonuna kadar
bir ön taslağın ortaya çıkacağını
ve tartışmaya açılacağını, 2018
yılında da kanunlaşması için
çaba gösterileceğini bildirdi.

I

Öztek konuşmasında, İcra İflas
Kanunu taslak çalışmasında deniz hukukunu ilgilendiren konularda bilgi verdi. Daha sonra 4
oturum halinde gerçekleştirilen
Sempozyuma geçildi.

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul
Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezince düzenlenen ‘Deniz İcra Hukukunun Güncel Sorunları’ konulu
dizi Sempozyumların ilki, 6 Nisan 2017 Cumartesi günü Saat
10.00’da İstanbul Adliyesi Konferans Salonunda yapıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, geçirmekte olduğumuz dönemin özel bir
anlam ifade ettiğini, bu açıdan
Deniz Hukuku Komisyonunun
yaptığı bu çalışmayı önemsediğini ve çok yararlı bulduğunu
söyledi.
İstanbul Barosu Deniz Hukuku
Komisyonu Başkanı Av. Han
Tolga Taş, Komisyonumuz yeni
dönemde de meslektaşlarımıza
yararlı olabilecek konularda, deniz hukukuna yeknesaklık geti-

recek konularda yeni konferans
ve paneller düzenlemeyi sürdüreceklerini..
Adalet Bakanlığı İcra İflas Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Selçuk Öztek, İcra İflas Komisyonunun çalışmaları hakkında
bilgi verdi. 2003 yılında kurulan
komisyonun bir süre sonra lağvedildiğini, 2016 yılında komisyonunun yeniden kurulduğunu
ve bu komisyonun başkanlığını
yaptığını belirten Öztek, alt komisyonlarda çalışmaların devam

Sempozyumun ilk oturumunu
Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Tolga Han Taş yönetti.
Bu oturun tek konuşmacısı Türk
Ticaret Kanununu Hazırlayan
Komisyonun Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer, genel anlamda deniz icra hükümlerini anlattı.

II

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz
Hukuku Araştırma Merkezinin
birlikte düzenlediği ‘Deniz İcra
Hukukunun Güncel Sorunları’
konulu panelin ikincisi 13 Mayıs
2017 Cuma günü sat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans
Salonunda yapıldı.
İstanbul Barosu Deniz Hukuku
Komisyonu Başkanı Av. Han
Tolga Taş’ın kısa açılış konuşmasından sonra panel oturumlarına geçildi.

Av. Ergun Ersoy’un yönettiği son oturumda ise Av.
Barış Peker, Av. Hasan Tüfekçi ve Av. Uğur Kanar birer sunum yaptılar.

Deniz icra hükümlerinin ele alındığı panelin ilk oturumunu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Samim Ünan yönetti.

Üçüncü oturumunu Av. Ender

Bu oturumda Av. Burçak Sarıkaya, Av. Burak Çavuş ve Av.
Dr. Kerem Ertan konuşmacı
olarak yer aldılar.

Sunumlar tamamlandıktan son-

Av. Erol Ertan’ın yönettiği ikinci
oturumun konuşmacıları ise Av.
Nazlı Selek, Av. Ercan Demir
ve Av. Raci Alper’di.

ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kanar yönetti. Bu oturumda Av.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Kanunu Komisyonu
Üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak tarafından yönetilen üçüncü oturumda, Av. Atiye İstanbullu, Av.

Şeyma İnal, Av. Yüksel Taçyıldız birer tebliğ sundular.

Selçuk Esenyel, Av. Andaç Bilgen, Av. Sinan Şenol ve Av. Savaş İnandıoğlu konuştular.
33

ra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Barış Günday
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Süzel panelin değerlendirmesini yaptılar.
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Prof. Dr. Selçuk Öztek’in yönettiği ikinci oturumda, Av. İzzet Hatem, Av. Mahmut Karaman ve
Av. Nilgün Yamaner birer bildiri sundular.

HUKUKA FELSEFİ VE
SOSYOLOJİK BAKIŞLAR VIII

MESLEKİ ETKİNLİKLER

söyledi. Toplantının ilgi üzerinden gittiği ve herkesin konularını gönüllü olarak sunduğu
bir model olarak düzenlendiğini belirten Yasemin Işıktaç, bu
tür bir toplantı pratiğinin de ne
akademik çevrede ne de normal
hayatta çok da fazla bulunmadığını anlattı. Işıktaç, toplantıdan
sonra Sempozyum ürünlerinin
kitaplar halinde de yayınlandığını sözlerine ekledi.
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H

ukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivince düzenlenen “Hukuka Felsefi
ve Sosyolojik Bakışlar” konulu
Sempozyumun sekizincisi 15 –
18 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre
Merkezinde yapıldı.
Sempozyumun sunumunu gerçekleştirene Burcu Özkan, Sempozyumun iki yılda bir düzenlendiğini, bu yıl sekizincisinin
yapıldığı, eş zamanlı olarak üç
salonda günde 9 oturumun gerçekleştirileceğini söyledi. Daha
sonra açılış konuşmalarına geçildi.
HFSA Sempozyum Direktörü
Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, sekizinci Sempozyumun, HFSA çevresi içinde yer almış olan ve kaybettiğimiz hocalarımız Prof. Dr
Adnan Güriz, Prof. Dr. Cahit
Can, Prof. Dr. Öner Meriçoğlu,
Prof. Dr. Mehmet Yüksel, Prof.
Dr. Vecdi Aral’ın anısına düzenlediğini bildirdi.
Işıktaç, bu Sempozyumda çok
farklı disiplinlerden gelen kişilerin hukuk meselesine felsefi ve
sosyolojik görüşlerinin birleştirildiği bir toplantı olduğunun
görüleceğini, bu toplantının bir
uzmanlık toplantısı olmadığını

Mazereti nedeniyle Sempozyuma katılamayan HFSA’nın kurucusu Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in mesajını Av. Başar Yaltı
sundu. Ökçesiz’in mesajı özetle
şöyle:
“Bu Sempozyum Ortaçağ’dan
daha karanlık bir ortamda gerçekleşiyor. Ortaçağdan daha
karanlık dönem bu, çünkü Ortaçağ, Ortaçağ olduğunu bilmiyordu. Daha başından beri
örnek aldığımız ve organik bağ
içinde bulunduğumuz, Uluslararası Hukuk Felsefesi ve Sosyal Felsefe Birliği 4 yılda bir
başka bir ülkede yaptığı ve bu
kez İstanbul’da yapmaya karar verdiği Dünya Kongresini
iptal etti. Gerekçe: Ülkemizde
düşünce özgürlüğünün ve can
güvenliğinin bulunmamasıydı.
Bu gerekçelerin gerçek olmadığını hiç birimiz kanıtlayacak
durumda değiliz. Dinci, otok-

ratik bir devlete ve totaliter
bir topluma makas değiştirmiş
bulunuyoruz. Meclise ve halka oylanamaz olanı oylattığımız ve kamu vicdanında derin yaralar açmış bulunan bir
anayasa değişiklik süreci ile iç
barışımızı uçurumun kenarına
getirmiş bulunuyoruz. Laik,
demokratik, Atatürkçü ve insan haklarına dayalı sosyal bir
hukuk devleti düzenini yitirmekte olan bir ülkeyiz. Kanun
devleti bile olamayacak bir kararname devletine doğru yola
çıkmış bulunuyoruz. Bu sempozyumu bu ürkünç gölgelerin
karanlığında yapıyoruz. Geriye direnme hakkı kalıyor. Ben
bir direnme hakkı eylemcisi ve
kuramcısıyım. Tüm hukuk felsefem bu eksende gelişip meyvelerini vermiştir. Direnme
hakkının hukukun özü olduğu
gerçeğini her yerde, her zaman, herkese duyurmaya çalıştım. Tüm bu bilincimle burada şimdi diyorum ki: DİRENİN.
ÇÜNKÜ DÜŞÜNMEK DİRENMEKTİR. DİRENMEK DÜŞÜNMEKTİR. Düşünce özgürlüğü
ve direnme hakkımız bizim
onurumuzdur. Bu konuşmamı hakikat ve adalet uğruna
onurluca, uygarca direndikleri
için kürsülerinden kopartılan
akademisyenlere ithaf ediyorum”.
Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, “Hayrettin Hocanın
değerlendirdiği gibi bu zaman
diliminde gerçekten de Ortaçağın gerisindeyiz. Hele hukukçu
iseniz, hele sürecin içersinde

Dünyada böyle bir ülke bulun-

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Fethi Gedikli de, 8 yıldır devam
eden HSFA toplantılarının hazırlanışında emeği geçenleri kutladı. Gedikli, bu tür toplantıların
sorunların çözümünde büyük
katkı sağlayacağını belirtti ve
ağır bir dönemden geçerken yapıcı olmak gerektiğini sözlerine
ekledi.
Açılış konuşmalarından sonra
Sempozyum oturumlarına geçildi.

İÇTİHAT İZLEME TOPLANTISI II
Av. Duygu Tuğçe Köksal, içtihat izleme toplantısı hakkında
açıklayıcı bilgiler verdi.

stanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi tarafından düzenlenen içtihat izleme toplantılarının ikincisi 15 Haziran 2017
Perşembe günü saat 16.00’da
Baro Kültür Merkezi Konferans
Salonunda yapıldı.

İ

İlk toplantının İnsan Hakları
Merkezi üyeleri kapsamında yuvarlak masa toplantısı biçiminde
yapıldığını ve çok yararlı bir toplantı olduğunu belirten Köksal,
bu toplantıların daha çok kişi
tarafından izlenip bilgilenmesi
amacıyla dışarıya açıldıklarını ve
tüm meslektaşlara açık bir toplantı haline getirildiğini ve bu
toplantıların her ay yapılacağını
söyledi.

Toplantının açılışında konuşan İnsan Hakları Merkezinden

Bu toplantıların amacına değinen Köksal, “Başta İnsan Hak-

ları Mahkemesi olmak üzere
Anayasa Mahkemesi, üyesi
olduğumuz Avrupa Konseyi
ve kurumlarının verdiği Türkiye’yi ilgilendiren kararlar
ya da onlardan bize yansıyan
haberler hakkında meslektaşlarımızla bilgi paylaşımında ve
fikir teatisinde bulunmaktır”
dedi.
Av. Abdürrahim Konukpay ve
Av. Duygu Tuğçe Köksal, bugünkü içtihat izleme toplantısında kamuda görevden almalar ve
ifade özgürlüğü ile ilgili meseleler üzerinde durdular.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Özellikle yurttaşların adalete
olan inançlarının törpülenmemesi için duyarlı davrandığımız
günlerin çok gerilerde kaldığını
belirten Durakoğlu, Türkiye’de
bugün yargıç ve savcıların üçte
birinin ihraç edildiğini, dörtte birinin de hapiste olduğunu,
adalete olan güvenin son derece
zayıfladığını bildirdi.

Yargıyı, adaleti siyasetin biri argümanı olarak tanımlayıp, onun
üzerinden strateji geliştirmeye
başladığınız andan itibaren adaleti sağlanmanın imkanı bulunmadığını belirten Durakoğlu, bizim ülkemizde yurttaşlarımızın
iktidara talip siyasal partilerden
aş, ekmek, iş istediklerini ancak
adalet istemediklerini, bunu bir
biçimiyle değiştirmek gerektiğini
vurguladı.
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bunları yaşamak zorundaysanız, maruz kalmışsanız, yaşanan zaman dilimini dillendirmek, tanımlamak gerçekten
güç oluyor” dedi.

madığının altını çizen Mehmet
Durakoğlu şöyle konuştu: “Biz
siyasal iktidarların Montesquieu’den beri kendilerini hukukla sınırlamaktan uzak kaldıklarını hep biliriz. Bizim meslek
kuruluşları olarak, yargının
içersinde savunma olarak bir
savaş veriyor olmamızın kuşkusuz bir anlamı vardı. Yargı
içersinde kendimizi daha saygın bir konuma getirmemizin
ancak ve yalnız savunmanın
doğru biçimde algılanması gerektiğini biliyorduk. Savunma
olmazsa yargılamanın olamayacağını anlatmaya çalışıyorduk. Ama geldiğimiz nokta
tüm bunları aşan bir nokta.
Geldiğimiz nokta yargı eliyle
siyasal stratejilerin bir biçimiyle oluşturulmaya çalışıldığı
nokta. Yargı siyasal stratejilerin parçası olmaya dönüştü.
Türkiye’de siyaset yargı eliyle şekillendirilmeye çalışıldı.
Bundan daha vahim bir şeyin
olabileceğini düşünmüyorum”.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

LOJİSTİK VE SİGORTA;
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz
da konuşmasında, lojistiğin hem
dünyada hem de Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör olduğunu, gelişen sektörlerde bir takım
sorunlarla karşılaşılmasının doğal olduğunu, bunların başında
hukuktan doğan sorunlar geldiğini, iç hukukumuzla, uluslar
arası hukukun da kimi zaman
örtüşmediğini söyledi.
İki oturumdan oluşan panelin ilk
oturumunu Av. Egemen Gürsel
Ankaralı yönetti. İlk sözü Çelebi
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu aldı. Çelebioğlu’nun konuşmasından önce
Holdingle ilgili bir tanıtım filmi
gösterildi. Canan Çelebioğlu konuşmasında Holdigin deneyimleri üzerinde durdu ve taşımacılığın sorunlarını anlattı.

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ve
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik
Kulübünce düzenlenen “Lojistik
ve Sigorta; Bugünü ve Geleceği, Profesyoneller Konuşuyor”
konulu panel 10 Mayıs 2017
Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde
yapıldı.
Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma
Hukuku Komisyonu Başkanı ve
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Fakültesi Öğretim
Görevlisi Av. Egemen Gürsel
Ankaralı, komisyon çalışmaları
ve sektör –fakülte ilişkileri hakkında bilgi verdi.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdullah Okumuş,
hayatta hukukun sürekli geliştiğini ve insanların ihtiyaçları
doğrultusunda güncellemelere

Axa Sigorta’dan Av. Elif Erocak,
Axa Sigorta Rücu Bölümünün
yaptığı işler hakkında bilgi verdi.
Ant Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven, oto-

ve değişimlere tabi olduğunu
söyledi. Okumuş, panelde mesleki vizyonun belirlenmesi, mesleki gelişimi sağlamanın yolları,
karşılaşılan risklerle başa çıkabilmenin üzerinde durulacağını,
ayrıca konularla ilgili profesyonel örnekler verileceğini, bu
örneklerin ışığında daha somut
değerlendirmeler yapılacağını
bildirdi.

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve
Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi, LODHED Yönetim Kurulu
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türkay

Mercedes Benz Türk Genel Sekreterlik ve Hukuk Kısım Müdürü
Av. Arb. Sedat Tatar, lojistik ve
hukuk kesişmesini anlattı. Tatar,
“Karayolu, deniz yolu, hava yolu,
Demiryolu taşıması, karma taşımalar, tedarik zincirleri ve gümrük lojistiğin görünüş şekillerindendir” dedi. Tatar, bu şekilleri
hukuk tarafından düzenleyen
kanunlar ve diğer içi hukuk
normlarının bulunduğunu, eğer

iş uluslararası mahiyet kazanırsa, bu takdirde düzenleyici olan
Türkiye’nin taraf olduğu uluslar
arası konvansiyonların devreye
girdiğin bildirdi.
Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Burcu Çotuksöken,
lojistik eğitimi, sektörün getirdiği özellikler, meslekte bir adım
öne çıkmak ve farklılık yaratmak
için neler yapılabileceğini anlattı.
Oturum sonlarında soru-cevap
bölümü uygulandı. Konuşmacılara plaket ve Teşekkür Belgesi
sunuldu.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Özdemir yönetti. Özdemir konuşmasında, lojistik ve taşıma
hukuku kavramları üzerinde
durdu.
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motiv lojistiği ile ilgili bir firma
olan Ant Lojistiğin çalışmalarını
anlattı. Güven, firma olarak yurtta ve dışarıda üretilen otomotiv
araçlarının taşınması, gümrükleme işlemlerinin yapılması, stoklanması gibi bir takım katma
değer üreten hizmetler verdiklerini bildirdi. Güven, kendisinin
sektör faaliyetleri içersindeki rol
üzerinde durdu.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

LOJİSTİK VE SİGORTA HUKUKUNDA
TAHKİM VE ARABULUCULUK
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İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ile Sigorta Hukuku Komisyonunun
birlikte düzenledikleri ‘Lojistik
ve Sigorta Hukukunda Tahkim
ve Arabuluculuk’ konulu panel,
24 Mayıs 2017 Çarşamba günü
saat 13.30’da İstanbul Adalet
Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.
Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, geride bırakılan süreç
içersinde, özellikle sigorta tahkimi konusunda çok ciddi mesafeler alındığını, sürecin baronun
yaptığı uyarılarla bir ölçüde düzene girdiğini söyledi. Durakoğlu, özellikle hakem seçimlerinde
avukatların sürece daha fazla
katılması ve işlevlerinin artırılmasında biraz daha mesafe alınabilirse sistemin daha doğru
bir yere oturtulmuş olacağını
bildirdi.

Taşıma ve lojistikte, sigortada,
arabuluculuk konusunda ve genel olarak da ticari alanda arabuluculuğun gelişmesi gereken
bir nokta olduğunda kuşku bulunmadığını ifade eden Mehmet
Durakoğlu, “Arabuluculuk konusunda bizim kaygılarımızı
ortadan kaldıracak olan bir
yeni anlayış sergilenebilirse,
arabuluculuğu yargı sistemimizin içersinde bir unsur olarak tanımlayabilmemiz mümkün olacaktır” dedi.
Arabuluculuk
merkezlerinin
doğrudan doğruya barolara
bağlanması ve barolar tarafından yönetilmesi konusunda ileri
sayılabilecek bir iddianın sahibi
olduklarını vurgulayan Durakoğlu, şunları söyledi: “Bu anlamda
kendi içinde barındırdığı, bizim
de baştan ortaya koyduğumuz
kaygılarımızın bu yöntemle aşılabileceği kanısındayız. Sürecin
bir anlamda oraya doğru gide-

ceğini ve baroların ciddi bir
işlevsellik göreceğini, böylece
kaygılarımızın ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların da
halledilebileceğine inanıyoruz”.
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk
Daire Başkanı Hakan Öztartar
da açılış konuşmasında, lojistik
ve sigorta hukukunda gelinen
nokta yeterli olmasa da belli bir
mesafenin aşıldığını söyledi. Şu
anda lojistik ve sigortacılıkla ilgili
300’e yakın dosyayı tahkim alanında arabuluculukla çözmeye
başladıklarını belirten Öztartar,
arabuluculuk konusunda 3,5 yılda ciddi bir mesafe alındığını ve
beli bir noktaya gelindiğini bildirdi.
Şimdiye kadar 13.500 uyuşmazlığın çözüldüğünü ve bu dosyaların %93’ünün bir günde çözüldüğünün altını çizen Öztartar, böylece bu uyuşmazlıklarda adalete
erişimin sağlandığını belirtti.

İstanbul Barosu’nun kendi içinde arabuluculuk ve tahkim merkezi kurabileceğini kaydeden
Öztartar, bunun hiçbir sakıncası
olmadığını, barolardan kendlerine böyle bir teklifin gelmesini
beklediklerini sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarından sonra
panele geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Sigorta Hukuku
Komisyonu Başkan Yardımcısı
Av. Güler Önal yönetti.
Bu oturumda konuşan Adalet
Bakanlığı Arabuluculuk Daire
Başkanı Hakan Öztartar, mevzuattaki güncel gelişmeler üzerinde durdu ve bu gelişmelerin
iş hukuku ve lojistik sektörüne
yansımalarını anlattı.

İstanbul Kumburgaz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet
Programı Bölüm Başkanı Öğr.
Gör. Ferhat Yıldırım konuşmasında, tahkimle arabuluculuk
sistemleri arsındaki farklar üzerinde durdu. Yıldırım, sigorta ihtilaflarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini anlattı.
Avukat Dr. Arabulucu ve Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi
Mehmet Çağrı Bağatur, sigorta
ve arabuluculuk üzerinde durdu. Bağatur, uyuşmazlıkları giderme sistemlerinin başka ülkelerdeki işleyişini örneklerle sundu ve dünyada arabuluculuğun
en çok inşaat hukuku, sigorta ve

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Egemen Gürsel Ankaralı yönetti.
Bu oturumda İstanbul Tahkim
Merkezinden Av. Orçun Çetinkaya, Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi İsmet Demirağ
ve Hasar Hukuk Müşaviri Av.
Hande Davarcı sigortacılıkta
tahkim, sigorta Tahkiminde Yargıtay kararları ve mevzuattaki
güncel gelişmelerle ilgili sunumlar gerçekleştirdiler.
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Adalet Bakanlığı olarak tek kapılı adalet sisteminden vazgeçmek
ve çok kapılı adalet sistemine
geçmek için çaba sarf ettiklerini hatırlatan Hakan Öztartar,
“Adalet sarayına girdiğimizde
mahkemenin dışında tahkime
de arabuluculuğa da ulaşabilmeliyiz. Dava kapısının en son
kapı olması gerekir. Öncelikle
insanların dostane çözüm yollarının da öncelikte adliyelerden geçmesi lazım. Bu tür çözüm yollarını çoğaltmak lazım”
dedi.

Arabulucu, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Üyesi Av.Dilek Yumrutaş,
arabuluculuğu,’ uyuşmazlıklara
yapıcı bir şekilde yaklaşan, hümanist bakış açısıyla değerlendiren ve uyuşmazlıkları mevcut
ilişkileri düzeltme yolunda bir
fırsat olarak gören, farklı bakış
açılarına saygı duyan ve taraflara şiddetsiz iletişim tekniklerini öğreten bir kurum’ olarak
niteledi. Yumrutaş, uygulamada
tarafların yaşadıkları uyuşmazlıklarda riskleri, avantajları nasıl
ortadan kaldırabildiklerini örneklerle anlattı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

işçi işveren uyuşmazlıklarında
kullanıldığını anlattı.

TÜRKİYE’DE
İŞÇİ AVUKATLIK

MESLEKİ ETKİNLİKLER

rütmenin durdurulması kararı
verilmiş durumda. Muhtemelen iptal edilecektir. Bu devrim
niteliğinde bir yönetmelikti”
dedi.
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stanbul Barosu Bağlı Çalışan
Avukatlar Kurulunca düzenlenen söyleşi 30 Mayıs 2017
Salı günü saat 19.30’da Baro
Kültür Merkezinde yapıldı. Söyleşide Türkiye’de işçi avukatlık,
kıdem tazminatı, zorunlu BES ve
iş güvencesi sorunları ele alındı.
Toplantıda Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Av. Özge
Demir kısa bir açılış konuşması
yaptı ve kurul olarak öncelikle
hak gaspların karşısında durmak, bunun karşısında örgütlenmek, işçi avukatların davalarına müdahil olmayı amaçladıklarını söyledi.
Toplantıyı Türkiye Barolar Birliği önceki Başkan Yardımcısı Av.
Başar Yaltı yönetti. Avukatlık
mesleğinin içinde bulunduğu
koşulların pek parlak olmadığını belirten Yaltı, Türkiye’de
hukuk ve yargı sisteminin araçsallaştırıldığını, yargıda da artık
basında olduğu gibi otosansür
uygulandığını, bundan en çok
otoriter rejimlerin hoşlandığını
bildirdi.
Avukatlık mesleğini etkileyecek
birinci olgunun Türkiye’de hu-

kuk ve yargı sisteminin iktidardaki siyasal partinin taleplerine
göre şekillendiğini ifade eden
Başar Yaltı, ikinci olgunun da
bilim ve teknoloji olduğunu belirterek şöyle dedi: “Yapay zekâ
konusundaki gelişmeler istihdamı yakından ilgilendirdiği
için orada da belki bir avukata
yardımcı bir avukat gerekmeyecek. Çünkü onunu yapabileceğini, yazılımlar, otomasyonlar, robotlar yapabilecek. Ancak, adalet duygusu insani bir
duygu, bu duygunun ortadan
kalkması pek mümkün olmadığından o sistemin mensupları
yine insan dokunuşuna ihtiyaç
duyacaklardır”.
Konuşmasında işçi avukatlar konusuna da değinen Yaltı, onarla
ilgili yapılan çalışmalarda bir
ilerleme sağlandığını, Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar
Yönergesi adı altında bir yönerge hazırlandığını, daha sonra bu
Yönergenin Yönetmelik haline
getirildiğini bildirdi. Yaltı, “Ancak avukatlar bu yönetmeliğin
iptali için dava açtılar. Bütün
çabalarımıza rağmen mahkemece yönetmelikle ilgili yü-

Stj. Av. Hakan Has konuşmasında, stajda yaşanan sorunlar
üzerinde durdu. Has, avukatlık
ruhsat ücreti, staj kredisi, stajyer avukatların sosyal güvenliklerinin sağlanması, yasal engellerin, kısıtlamaların kaldırılması,
Avukatların kendisine ve mesleğine yabancılaşmasının üstesinden gelebilmesi için ekonomik
ve siyasal sistemde işçi avukatların ve tüm işçilerin haklarının
güvence altına alındığı bir sistemin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
Av. Pelin Pınar Kaya ise bireysel emeklilik sisteminin (BES)
başlaması, zaman içinde gelişmesi ve devlet ekonomisinin krize girmesi üzerine zorunlu hale
gelmesi ve süreçte yaşananları
anlattı. Kıdem tazminatı konusundaki yeni düzenlemelere de
değinen Kaya, nasıl bir karar çıkacağının bilinmediğini söyledi.
Kaya, İş güvencesinin giderek
büyük bir sorun haline geldiğine
dikkat çekti. Pelin Pınar Kaya,
hükümet ne zaman para sıkıntısı
çekse, elini dar gelirlinin cebine
attığını, kıdem tazminatı fonuna
göz diktiğini, Bireysel Emeklilik
Sistemini zorunlu hale getirdiğini söyledi.
Konuşmalardan sonra soru –
cevap bölümü uygulandı. Söyleşi sonunda İstanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, konuşmacılara birer
Teşekkür Belgesi sundu.

Açılışta konuşan Staj Eğitim
Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. Seyit Usta, Merkezin
kuruluş amaçları, kuruluşu ve
işleyişi hakkında bilgi verdi.

Dönemin ilk dersini ise İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu verdi. Çağdaş anlamda bir Avukatlık Kanununu
yazılmasının henüz becerilemediğine vurgu yapan Durakoğlu,
Avrupa ülkeleri bir yana bazı
Asya ülkelerinde bile Türkiye’de
uygulanan staj eğitim sisteminin
bulunmadığını söyledi.

Uygulanan böyle bir sistemde
staj yapan meslektaşlarımızda
da belli bir mutsuzluk görüldüğünü belirten Mehmet Durakoğlu şöyle konuştu: “Daha hukuk
fakültesine başlarken avukatlık garanti olarak görülüyor
ve müeyyidesi olmayan bir staj
dönemi geçiriliyor. Bu aslında
eşyanın tabiatına da aykırıdır.
Müeyyidesi olmayan bir staj
dönemi olabilir mi? Bu dönem
nasıl değerlendirilecek? Bu da
staj yapana bir mutsuzluk veriyor. Böyle bir ortamda staj
döneminde bir şeyler öğrenme
merakı gerilemeye başlıyor.
Bunu değiştirmek gerekiyor.
Oysa avukatlık stajı son derece
önemlidir. Hukuk fakültesinde
öğrendiklerinizle avukatlık yapamazsınız. İlk altı ayda adliyelerde yapılan stajların da
ideal anlamda bir staj olduğunu söyleyebilmek mümkün
değil. Sonra avukat yanında
yapılan staj döneminde hukuk
fakültesinde öğrendiklerinizle
avukatlık yapmanın mümkün
olmadığını görebilirsiniz. Staj
eğitim dönemine gelindiğinde
daha önce belirttiğim öğrenme
isteğinin olmaması, avukatlığın garanti olması gibi nedenler bu işi ciddi anlamda geri
çekiyor. Oysa staj çok önemlidir, öğrenmeye ve mümkün
olduğunca bilgi almaya ve staj
süresince avukatlık pratiğinin
ne olduğunu algılamaya çalışın”.
Bugün Türkiye’de mevcut avukat sayısının ihtiyacın çok öte-
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13.00’da İstanbul Adalet Sarayı
Konferans Salonunda yapıldı.

Konuşmasında Merkezin eğitim
programı hakkında detayları anlatan Usta, eğitim programında
sadece teorik bilgilerin verilmediğini, kurgusal duruşma yarışmaları gibi uygulamalı eğitimlere
de yer verildiğini söyledi. Seyit
Usta, Kartal, Bakırköy ve Beyoğlu’ndaki Merkezde staj eğitimlerinin sürdürüldüğünü ve yılda 4
bin dolayında meslektaşımızın
staj yaptığını bildirdi. Usta konuşmasında, yabancı ülkelerdeki staj eğitimleri konusunda da
örnekler verdi.

EĞİTİM

AVUKATIN YAPACAĞI İŞ
HUKUK TEKNİSYENLİĞİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ

EĞİTİM
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sinde olduğunu ve bu sayının
katlanarak büyüdüğünün altını
çizen İstanbul Barosu Başkanı,
günümüzde avukatlığın, pek çok
bürolarda avukatlıktan çok bir
hukuk teknisyenliğine dönüştürülen algılayışlarla yapılmaya
çalışıldığını bildirdi. Durakoğlu:
“Baro olarak karşı olmamıza
rağmen bazı büyük avukatlık
bürolarında avukatın yerine
takip memurlarının avukatlardan daha yoğun bir biçimde

çalıştıklarına tanık oluyoruz.
Avukatın yapacağı işi hukuk
teknisyenliğine dönüştüren anlayış bugünden var. Bu anlayış
yarın körüklenecek ve daha
büyüyecektir” dedi.
Durakoğlu, meslektaşlarına başarılı bir avukat olmak için şimdiden bir uzmanlık alanı belirleyip onun üzerinde yoğunlaşmaları, yabancı dil öğrenmeye özen
göstermeleri ve sürekli okuyup
bilgi birikimlerini artırmalarını

öğütledi. Durakoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: “Siyasal
görüşünüzün sizi götürdüğü
yerde bu ülke vatandaşlarının
insanca yaşamasının avukatlardan geçtiğini, o mücadelenin öncelikli adımının adalet
talep etmek olduğunu, hakla,
adaletle yönetilebilir bir toplum yapısını oluşturmak konusunda avukatların barolar
eliyle bir mücadele götürmesi
gerektiğini unutmamalıyız”.

Açılışta konuşan Staj Eğitim
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Sinan Naipoğlu, Staj Eğitim
Merkezinin kuruluşu, amacı, örgütlenmesi ve çalışmaları konusunda bilgi verdi.
Avukatlık Staj Yönetmeliğine
uygun olarak 4 haftalık eğitim
programı uygulandığını belirten
Naipoğlu, derslere katılma zorunluluğunun bulunduğu, ancak aksama olduğunda telafisinin mümkün olduğunu söyledi.
Naipoğlu, uygulanacak eğitim
programının esasları ve aşamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
İlk dersin konuk konuşmacısı
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, yaşadığı somut örnekler

Hukukçuyu, görmediği, duymadığı, bilmediği olaylar ı çözmek
durumunda olan kişi olarak niteleyen Mahmutoğlu, “Belki de
biz doktorlardan farklı olarak,
avukat, hâkim, savcıdan oluşan üçlü bir faaliyetle sorunu
çözmeye çalışıyoruz. Çok zor
bir iş, o nedenle de meslek sevgi
ister, ilgi ister, dürüstlük ister,
samimiyet ister” dedi.
Hukuk devleti olmanın bir prensipler silsilesi olduğuna vurgu
yapan Mahmutoğlu, hukuk devletinin sadece ceza hukukuna
özgü bir alan olmadığını, hukuk
devletinin her yerde egemen
olması gerektiğini bildirdi. Hukukla yurttaşlarımız arasındaki
ilişkinin doğru bir ilişki olmadığını ifade eden Fatih Selami
Mahmutoğlu, “Biz kuralları ve
prensipleri seven bir toplum
değiliz. Biz aslında hukuka aykırı davranma bilincinin yüksek olduğu bir ulusuz. Devlet,
aslında görevini tam olarak

yerine getirmiyor, bu çerçevede vatandaşlarımızın da hukuka aykırı davranma bilincinin
devamlı arttığını görüyoruz.
Bu, ülkemizin hukukla bir sorunu olduğunu gösteriyor. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor” dedi.
SEM Yürütme Kurulu Başkanı
Av. Seyit Usta da konuşmasında avukatlık mesleğinin önemine vurgu yaptı.
Avukatlık stajını daha nitelikli
bir hale getirmek için çalıştıklarını belirten Usta, nitelikli bir
avukat olmanın koşulları üzerinde durarak şunları söyledi: “
Mesleğimiz, okuma, araştırma
ve inceleme mesleğidir. Bunları yapmadan avukatlık mesleğini yürütemezsiniz. Sadece
hukuk kitaplarını okumak yeterli değildir. Her türlü kitabı
okumak ve dünyayı tanımak
zorundayız. Avukatlık mesleği
üç boyutlu bir meslektir. Yani
sıradan bir meslek değildir. İnsan sevgisi olmayan hukukçu
başarılı olamaz”.
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eğitim dönemi açılışı, 14
Haziran 2017 Çarşamba günü saat 13.00’da İstanbul
Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

üzerinde hukukçu değerlendirmeleri yaptı.

EĞİTİM

ÜLKEMİZİN HUKUKLA
SORUNU VAR

ADLİ YARDIM ÇOCUK HAKLARI
SERTİFİKA PROGRAMI DEVAM
EDİYOR

A

dli Yardım Merkezimizden görev alan meslektaşlarımızın, Çocuk
Hukukuna dair yasal mevzuat,
pratik uygulamalar konusun-

10 HAZİRAN 2017
CUMARTESİ

da bilgilendirilmeleri açısından
İstanbul Barosu Çocuk Hakları
Merkezi tarafından düzenlenen
“çocuk hukuku “ eğitim semineri
devam ediyor.

Eğitime katılan meslektaşlarımız
çocuklarla ilgili atamalarda öncelikli görevlendirilmektedir.

Çocuk Hukuku Uluslararası Sözleşmeler-İç Hukuka Yansımaları

Koğuşturma -TCK – CMK- ÇKK
Çocuğa Dair Düzenlemeler

Av. Aşkın Topuzoğlu

Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş

İstanbul Barosu Çocuk Hakları
EĞİTİM

Merkez Başkanı
****

****

Soruşturma- ÇKK- Çocuk Şube

Medeni Hukukta velayet vesayet, kayyum, nafaka, ehliyet, evlat edinme

Müdürlüğü Faaliyetleri-Uzlaşma
Dr. Cengiz Apaydın
İstanbul Anadolu Adliyesi
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11 HAZİRAN 2017
PAZAR

Kadir Has Üniversitesi - Ceza
ve Ceza muhakemesi Hukuku
Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar

Çocuk Cumhuriyet Savcısı

Kadir Has Üniversitesi Medeni
Hukuk Öğretim Üyesi

Sosyal İnceleme Raporları - Uz-

Çocukla Görüşme Teknikleri

man Raporları

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik

Ayhan Erbay

Psikolog

İstanbul 2 Çocuk Ağır Ceza

Gedik Üniversitesi Öğretim

Mahkemesi Pedagog

Üyesi

****

****

Çocuğa ilişkin Adli Tıp Uygula-

MK, 6284 sayılı kanun, ÇKK ka-

maları ve Raporlar- Çocuk İzlem

nununda tedbirler

Merkezleri

Av. Ayşenur Demirkale

Doç Dr. Işıl Pakiş

İstanbul Barosu Çocuk Hakları

Acıbadem Üniversitesi

Merkezi Başkan Yardımcısı

Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi

15.30-16.00 Sertifika Dağıtımı

AMA ÖLMEMİŞ
DEĞİL Mİ BABA
Av. HÜSEYİN ÖZBEK

Köy çocuklarının her hastalığına;
“ Geyreği batmış, kasığı yazma
olmuş, besmelesiz yere basmış”
türünden aynı tanıyı koyup, aynı
tedaviyi uygulayan koca karılar
devriydi. Tavada eritilen kurşun su
dolu tasa dökülüp nazar çıkarılır;
“El benim elim değil, Fatıma Anamızın eli” denerek iki elle esnetilen
kaburgalarla batan geyrek düzeltilirdi.
Başta babam Tahsin Çavuş olmak
üzere ustalarımdan el almış olmalıyım ki belleğimde kalanları önce
çocuklarıma, onları yuvadan uçurduktan sonra da torunlarıma nakledip durdum. Çocuklarımla, torunlarımla birlikte yılı yıla ularken Anka
Kuşunun kanadında Kaf dağını,
Kamertay’ın sırtında giden gelmez
çölleri kim bilir kaç kez aşmışımdır.
Kızlarım Aslı ile Şirin, akşam eve gelir gelmez en yakın koltuğa zora cebir sürükleyip dizlerime kurulunca
masal dünyamızın kapıları ardına
kadar açılırdı. Kısadan kestirmez,

Baştan sona ezberlerine aldıkları uzannamayı benim ağzımdan
dinlemek hoşlarına giderdi. Bunu
bildiğim için bazen anlatımı değiştirmek, masala yeni karakterler
eklemek istediğimde ossaat fark
ederler, değişmesine asla izin vermezlerdi. Dizimin dibinde kendinden geçmişçesine dinlerken, anlatımı saptırdığımda iki ağızdan aynı
anda çıkan “Baba!” nidasıyla, masalı ilk dinledikleri haliyle, katkısız,
katışıksız nakletmem uyarısında
bulunurlardı.
Masal kitaplarını okurken de aynısı
olurdu. Okula başlamadıkları dönemlerde bile sayfadan, başlıktan,
resimlerden hangisi olduğunu bilirler, ben daha okumadan söylerlerdi. Yazılı metni yerel şiveyle okumaya başlayıp, maytaplık kabilinden
araya argo kattığımda iki ağızdan
birden kızgınca çıkan “Baba!” kelimesi bir satırın bile değişmesine rızaları olmadıklarının ihtarı olurdu.
Keloğlan’ın Padişahın kızına talip
olması, Köseleri alt edip devlerin
hakkından gelmesi, olmazları oldurup Kaf dağını aşıvermesi belirsiz
zamanın bilinmez ülkesinde olağan
işlerdendi. Günlük yaşamda özlemini çektiği adalet, yokluk içinde
varsıllık düşü, o dünyada mutlaka
gerçekleşir, murada erilip kerevete
çıkılırdı. Halkın müşterek vicdanının özlediği adaleti gerçekleştiren
Keloğlan, gurbetle sılayı buluşturan, yelden hızlı Kamertay, Padişahın oğluna varan yoksul kızı, masal
dünyamızın sıradan gerçekleriydi.
Ben, çocukların hayal dünyasının zenginliğini, merhametini, saf
adaletini uzannamacılığımda fark
ettim. Öksüz kızın, yetim oğlanın
kadersizliğine isyan eden çocuk
safiyetini, sabi adaletini masal anlatırken öğrendim.

Aslı, Şirin her anlatımda, her okuyuşta beni masalları yeniden kurgulamaya zorladılar. Öksüzlerin,
yetimlerin, yoksulların, kadersizlerin alın yazılarını sil baştan yazdırdılar Bin kez dinledikleri, baştan
sona ezbere aldıkları masalın hangi satırında ölüm, hangi sayfasında zulüm olacağını bilirler, oraya
gelmeden; “Ama ölmemiş değil mi
baba? Ama zindandan çıkıvermiş,
celladın kılıcından kaçıvermiş değil mi baba?” gibi yönlendirici müdahalelerle bahtsızların kurgusal
kaderini değiştirtirlerdi.
Masallar, halkın hayal gücünün
yarattığı düşler ülkesine yapılan
doyumsuz yolculuklar değil midir?.
İyiliğin ödül, kötülüğün ceza gördüğü, Keloğlan’ın padişahın kızını atının terkisine attığı o adil dünyanın
kapılarını siz siz olun ergenlikte de
kapatmayın derim. Çocuklarınızın,
torunlarınızın Kamertay’ı, Anka
Kuşu olun. Al Allah delini, zapt eyle
kulunu deyip, uşak devşeğiniz, torun torbanızla Kaf Dağını yeniden
aşın. Yerin yedi kat altına birlikte
inip, gökyüzünün tavanına birlikte
çıkın.
Yiyecek ekmeğe muhtaç yoksulun,
Şahmaran’ın, Rüzgar Dev’in yardımıyla padişahla aşık atacak varsıllığa kavuşmasının tanığı olun. Bey
kızının yetim oğlana, bey oğlunun,
öksüz kıza gönül düşürdüğü o büyülü dünyada nikahlarını siz kıyın.
Derelerden sel gibi, tepelerden yel
gibi geçip, altı ayda bir arpa boyu
yolu siz kat edin. Ara bozucu cadıları, insan yiyen devleri, cümle alemi aldatan köseleri alt, iyileri abad,
kemleri berbad edin.
Her zaman metne sadık kalmak zorunda değilsiniz ya. Yavrularınıza
kulak verin. Onlar adildir:“ Ama
ölmemiş değil mi baba” demelerini beklemeyin. Öldürmeye değil,
yaşatmaya kurgulayın masalları.
Çocuklarınızın Anka’ sı olun. Zamansız, mekansız, o düşler dünyasının adaletini yüklenip sırtınıza
Anka misali kanat çırpın yaşadığımız dünyaya doğru.

GÖRÜŞ

Çocukluğumun
uzannamacıları
-masalcı- terki dünya edeli yıllar
oluyor. Tasasız çocukluk günlerimin uzannamacılarının yerini çoktandır kitaplar aldı.Masalcı ninelerden, uzannamacı emmilerden dinlediklerimden belleğimde kalanlar ise
benimle birlikte ömür yolculuğuna
devam ediyorlar. Belleğimin hazine
odası, Keloğlan’ın, Beyoğlu’nun
Peri Padişahının, Dev Analarının,
Sarı Kızların değişmez ikametgahıdır. Allah nazardan saklasın, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Garip ile Şahsenem, Köroğlu ile Telli
Nigar, bunca yıl aynı odada gül gibi
geçinip gidiyorlar. Bu aziz konuklar,
son nefesime kadar benimle birlikte
zamanı eleyip duracaklar.

bir iki masalla yakamı bırakmazlardı. Neden sonra gözler kapanmaya,
kafalar öne düşmeye başlayıncaya
kadar; “ Keloğlanla Dev Karısını,
Tıktık Eden Kabacığım’ı, Seyrek
Basan’ı, Ercüm İle Cürcüm’ü” birbirine ulayıp uzatır ha uzatırdık.
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evelerin tellal, pirelerin berber olduğu, ananızın beşiğini tıngır mıngır salladığınız,
zamanın evvel, mekanın muhayyel
olduğu masal dünyanızın perdelerini çoktan kapatmışsınızdır.Ben
kapatmadım.Bu yaşımda hala masal okurum. Arada bir vurgunsuz,
soygunsuz, Kaf Dağı’nı da aşsanız
yorgunsuz o dünyaya dalıveririm.

İŞGALDEN KURTULUŞA
ANADOLU DİRENİŞİ

SOSYAL ETKİNLİKLER

çalışıldığını ve Atatürk’ün kitlelere mal olmuş ruhunu yok
edebilmek için büyük bir çaba
harcandığını her geçen gün örnekleriyle gördüklerini bildirdi.
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stanbul Barosu Cumhuriyet
Araştırmaları Merkezince 19
Mayıs nedeniyle düzenlenen
‘İşgalden Kurtuluşa Anadolu Direnişi’ konulu söyleşi, 26 Mayıs
2017 Cuma günü saat 18.00’da
Baro kültür Merkezinde gerçekleşti.
Sunumunu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi Üyesi Av. Deniz
Antepoğlu’nun yaptığı söyleşinin açılışında konuşan İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Şahin Erol, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başkanlığındaki
Kurtuluş Savaşı’nın önder kadrosu ve Türk ulusunun gerçek
bir destan yarattıklarını söyledi.
Bu destanın aslında tüm mazlum milletlere ışık olduğunu,
bu anlamda hem kuruluşu, hem
kurtuluşu savaşın en yakıcı ortamında barışı da oluşturarak
gerçekleştirildiğini belirten Erol,
bütün bunların unutturulmaya

Mustafa Kemal sevgisinin öyle
kolayca yok edilebilecek bir sevgi olmadığının altını çizen Şahin
Erol, “Mustafa Kemal olgusunun Türkiye Cumhuriyetini
şekillendirmesine bakılırsa geleceğe ilişkin karamsar olmaya
gerek bulunmadığına inanıyorum. Kitleleri derdinden etkilemiş bir lideri yok etmeden,
cumhuriyeti yok edemeyeceklerini görüyorlar. Emperyalizmin ve onun taşeronlarının
bunu kendileri için bir hedef
seçtiklerini ve faaliyetlerini
son zamanlarda daha da yoğunlaştırdıklarını
biliyoruz”
dedi.
İstanbul Barosu Cumhuriyet
Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Filiz Karaman, Atatürk
sevgisini bu milletin gönlünden
hiç kimse söküp alamayacağını, Atatürk karşıtları arttıkça,
Atatürkçü cephenin daha da
güçlendiğini belirtti. Karaman
”Anıtkabir insanları almaz
oluyor. Spor alanları ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye
inliyor. Sahte tarihçiler, suç
işlemeyi göze alarak Atatürk’e
karşı yaptıkları saldırılara
rağmen, toplumda kabul görmüyor” dedi. Karaman, Sinan

Meydan gibi gerçek tarihçiler
belgeleriyle halka doğruları anlatmaya devam ettikçe cumhuriyet karşıtlarının toplumda fazla
etkili olamayacaklarını bildirdi.
Söyleşinin konuğu Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, “Anadolu’da Atatürk’e, cumhuriyete
yönelik bir açlık var, sevgi var.
Oralara gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Anadolu insanı
belki de sağduyusuyla bir gerçeği saptama noktasına gelmiş,
Atatürk’ü yeniden keşfediyor”
dedi.
Bu tespiti referandum öncesinde evet oylarının çok çıktığı
yerlerde gördüğünü, bunu da
bu iktidarın sağladığına dikkat
çeken Meydan, şöyle devam
etti: “Çünkü son 15 yıldır Atatürk’ü tartışmaya açtılar, iftiralar, saldırılar peşi sıra geldi.
Siyasi makamlarda Atatürk’e
saldırılar yapıldı. Son 8 yılda

Atatürk’e iftiralar, saldırılar arttıkça, özellikle gençlerin Atatürk’ü yeniden keşfettiklerini
belirten Sinan Meydan, bunun
umut verici olduğunu, gençlerin
gardırop Atatürkçüsü değil, Atatürk’ün fikir zenginliklerini keşfeden, yakın tarihten ders alan
ve o doğrultuda yönünü çizmeye çalışan bir kuşak olarak gördüğünü bildirdi.
Meydan, “Umutsuz olmak için
bir takım gerekçeler üretebilirsiniz, ama Atatürkçüyüm
diyorsanız umutsuzu olmaya
hakkınız da yok, lüksünüz de
yok” dedi.
Tarihin ölmüş bitmiş bir zaman
dilimi olmadığını, bir bilimi dalı
olarak geleceğimizi kurarken
önümüzü açması gerektiğini,
sevgi-nefret ikilemiyle tarihe
yaklaşmanın doğru olmadığını
belirten Meydan, okunan tarih
ufkumuzu açmıyorsa, hayatımızı biçimlendirmiyorsa, önümüzü
açmıyorsa, geleceğimizi şekillendirmede bize faydası bulunmuyorsa bu tarihi okumanın bir
anlamı olmadığını söyledi.

Sinan Meydan şöyle devam etti:
“Son zamanlarda ‘Tarih ile aldatmak’ diye bir sözden bahsediyorum. Bugün tarih Türkiye’de bir aldatma aracı olarak
kullanılıyor. Bu toplumu Allah
ile aldattılar, bu yetmedi, şimdi de tarih ile aldatmaya çalışıyorlar. Allah ile aldatmak,
sona ermedi, halen devam
ediyor. Gençleri, çocukları
yeni bir beyin yıkama ile formatlıyorlar ve yeni bir insan
türü yaratmaya çalışıyorlar.
Bu insan tipini yaratırken, tarihten yararlanıyorlar. Bunun
farkındalar, televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden,
söyleşilerde, hatta okullarda

Sinan Meydan’ın işgalden kurtuluşa Anadolu direnişinden enstantaneleri de anlattığı uzunu
söyleşisi iki saat sürdü. Söyleşinin sonunda soru-cevap bölümü
uygulandı. Ardından İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Şahin Erol, Tarihçi Yazar Sinan Meydan’a bir plaket sundu.
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beş kitap yazdım ve bu kitaplarda atılan iftiralara yanıt
verdim”.

Türkiye Cumhuriyetinin bir karşı devrimle karşı karşıya bulunduğunu, Yeni Osmanlıcılık denilen, başını ABD’nin çektiği bir
emperyal projeyi hayata geçirebilmek için tarihi çarpıttıklarını
belirten Sinan Meydan, resmi
tarihle yüzleşmek bahanesi altında tarihi gerçekleri alt üst ettiklerini bildirdi. Meydan, “Resmi tarihle yüzleşmek mümkündür, ama bu bilimsel verilerle
yapılır. Cumhuriyetten kurtulmadan Yeni Osmanlıcılığın
hayat bulması mümkün değil. Cumhuriyetten kurtulmak
için de Atatürk’ten kurtulmak
lazım. Atatürk cumhuriyetin
kalbidir, onu sökmeye çalışıyorlar. Bu nedenle son dönemde Atatürk’e yapılan saldırıların altında bu vardır” dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLER

ve üniversitelerde çocukların,
gençlerin beyinlerini yıkıyorlar. Bunu da tarihi çarpıtarak
yapıyorlar. Tarih yeniden kurgulanıyor”.

SOSYAL ETKİNLİKLER

MAGNA CARTA LİBERTATUM’DAN
SENED-İ İTTİFAK’A - II
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stanbul Barosu Dış İlişkiler
Merkezi tarafından düzenlenen 802. Yılında Magna
Carta Libertatum’dan Sened – i
İttifaka,’ Rüzgârda Yazılan Anayasa ‘ konulu toplantı 27 Mayıs
2017 Cumartesi günü saat 14.00
de İstanbul Barosu’nun sosyal
tesisi Baro Bahçe’de yapıldı.
Toplantının açılış konuşmaları İstanbul Barosu Baro Meclisi
önceki dönem Başkan Yardımcısı Av. Nizar Özkaya, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Toplantıda söz alan İstanbul
Milletvekili Av. Mahmut Tanal
ve İstanbul Barosu AB Komisyonu Eş- Başkanı Av. Cem Murat
Sofuoğlu, Magna Carta’nın tarihi süreç içindeki önemini günümüzdeki anayasa süreçleriyle
mukayese ettiler.

Uracin’in yönettiği panelde, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Üyesi Av. Ezgi Gönenç Aykol ‘İlk Anayasa: Magna Carta
Libertatum’ konulu bir sunum
yaptı. Panelde, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Üyesi
Stj. Av. Hanife Işık ‘1215 den
2015’e’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Dilan Gümüştaş ‘İki Anayasa ve Bir Parlamento serüveni’ konulu konuşmalarından
sonra, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanı Av. Metin Uracin ‘Senedi İttifak :Yedi
Şart Bir Zeyl’ konulu bir sunum
gerçekleştirdi.

İstanbul Barosu Dış İlişkiler
Merkezi Başkanı Av. A. Metin

Toplantı soru-cevap bölümüyle
sona erdi.

Üyesi Av. Filiz Saraç, İstanbul
Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanı Av. A. Metin Uracin tarafından gerçekleştirildi.

STAJ EĞİTİMİNİN
İYİLEŞTİRİLEBİLMESİ ELE ALINDI
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ile Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 8 Haziran 2017 Perşembe günü
ortak bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, staj eğitiminin sorunları, bu sorunların
nasıl aşılabileceği ve staj eğitiminin iyileştirilebilmesi
için alınması gereken önlemler ele alındı. Bir sonraki
staj döneminde uygulanması planlanan önerilerle ilgili
görüş alış verişi yapıldı.

CUMHURİYET DEĞERLERİ
TARTIŞILIR HALE GELDİ

İçlerinde Yunan zırhlısı Averof’un da bulunduğu 55 parçalık
düşman donanmasının Boğaz’a
yerleşip demirlemesi 3-4 saat
sürer. İstanbul halkı acı ve utanç
içinde başkentlerinin işgalini
seyrederken azınlıklar çılgınca
alkışlamakta, işgalcilerin bayraklarını yüzyıllarca yan yana
barış için de yaşadıkları Türk
komşularının gözlerine sokarcasına sallamaktadırlar! İşyerlerini, evlerini, semtlerini bu mutlu
günün şerefine süslemekte, 29
Mayıs 1453’ün intikamının alınması şerefine zafer alayları düzenlemektedirler!

13 Kasım 1918 – 16 Mayıs 1919
arasında geçen 6 aylık süre Mustafa Kemal’e İstanbul merkezli,
İstanbul’a bağlı bir kurtuluşun
mümkün olmadığını gösterecektir. Mustafa Kemal’in Mütareke
Hükümetleri, Harbiye Nezareti,
Erkan-ı Harbiye ve Saray’la yaptığı görüşmeler İstanbul’da günü
kurtarma, işgalcileri kızdırmama
dışında bir düşüncenin olmadığını ortaya çıkarmıştır.
İstanbul’da hükümette görev almaktan tutun da gazete çıkarmaya, makaleler yazmaya, bu
yolla kamuoyu duyarlılığı yaratmaya kadar bir yığın çaba sonucu işgalcilerin gölgesinde bir
direniş örgütlemenin mümkün
olamayacağı anlaşılmıştır.

adımı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak atılacaktır.
Ordusunu, silahını, erzakını,
temsilcilerini, önderlerini, milletin el ele, omuz omuza yarattığı
bir mucizenin işaret fişeğidir 19
Mayıs. Ambarındaki zahiresini, ayağındaki çarığı, sırtındaki
giyimini, ahırındaki koşumunu,
gelinlerin boynundaki takıları,
genç kızların sandığındaki çeyizlerini, Mehmetlerin soylu kanını analarının ak sütü gibi helal ettikleri bir kutsal kavganın
sonunda kazanılacak İstiklal’in
başlangıcıdır 19 Mayıs!
İstanbul Barosu, ülke bütünlüğünün, Cumhuriyet değerlerinin yeniden tartışılır hale geldiği
günümüzde, Müdafaa-i Hukuk
temelinde, bağımsız, özgür yaşama uğruna canlarını veren kahramanların emanetinin savunulmasında üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle mücadeleyi
sürdüreceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.

Tek çare Anadolu’nun bağrına,
Mustafa Kemal’in deyimiyle milletin sinesine dönüp, özverisine,
savaşçılığına, yetenekli komutanlar yönettiğinde mucizeler
yarattığına defalarca tanık olduğu Mehmetlerin önüne düşmektir!
İşgal altındaki başkentin karamsarlık, teslimiyet yayan havasından uzaklaşıp, Türk halkının
yazacağı bağımsızlık destanının
yaşanacağı Anadolu’ya yöneliş kararıyla 16 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayan yolculuğun ilk

İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
BASIN AÇIKLAMASI

SOSYAL ETKİNLİKLER

Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa, Mütareke hükümlerine göre Osmanlı
Ordusu’nun dağıtılarak, askerin
terhisine karar verilmesi üzerine 10 Kasım 1918’ de Adana’dan
İstanbul’a hareket eder. 13 Kasım 1918’de tren Haydarpaşa’
ya ulaştığında Mustafa Kemal
acı bir sürprizle karşılaşacaktır:
1915’te Çanakkale’de geçit verilmeyip yüz geri edilen müttefik
donanması Mondros Ateşkes’i
gereğince ellerini kollarını sallayarak Marmara’dan İstanbul’a
girmektedir.

Mustafa Kemal Paşa acıyla izlediği bu gösterişli demir atma
töreninden sonra karşıya geçerken Yaveri Cevat Abbas’a gemileri göstererek şöyle diyecektir:
Geldikleri gibi gidecekler!

49

MAYIS HAZİRAN 2017 / 139

M

ustafa Kemal Paşa’nın
Milli Mücadeleyi başlatmak için maiyeti
ile birlikte Samsun’a ayak basışından bu yana 98 yıl geçti. 30
Ekim 1918’ de imzalanan Mondros Mütarekesi savaşın galiplerine Osmanlı ülkesinde güvenlikleri için gerekli gördükleri her
yeri işgal olanağı sağlıyordu.

TÜBAKKOM 13. DÖNEM 4. GENEL KURUL
TOPLANTISI YAPILDI

HABERLER

TÜBAKKOM 13.Dönem 4.Genel Kurul toplantısı 6-7 Mayıs
2017’de Osmaniye Barosu Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Genel Kurulda yapılan konuşmalarda kadın ve toplumsal
sorunlar ele alındı. Toplantıda,
kadınların siyasette aktif rol almaları gerektiğine vurgu yapıldı.
Genel Kurul, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin,
Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik,
Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum,
Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,

Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli,
Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya,
Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun,
Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van,
Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak
Barolarının Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin katılımı ile
gerçekleşti.
Toplantıya ayrıca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av.
Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av.
Berra Besler, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Adana
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,
Osmaniye Barosu Başkanı Av.
Dilem Aksoy, Gaziantep Baro-

su Başkanı Av. İskender Kahraman, Kilis Barosu Başkanı Av.
Hayri Muammer Fazlıağaoğlu,
Türkiye Barolar Birliği TÜBAKKOM Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan, TÜBAKKOM Kurucu
Üyeleri İstanbul Barosu Avukatlarından Nazan Moroğlu ve Ankara Barosu avukatlarından Tülay Çelikyürek Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Kürşat Karacabey de katıldı.
TÜBAKKOM 4.Genel Üye Toplantısında 14.Dönem Sözcülüğü
ve Yürütme Kurulu seçimi de
yapıldı. Trabzon Barosu dönem
sözcülüğüne getrildi. Hatay,
Adıyaman, Sakarya, Van, Ordu,
Eskişehir ve Aydın Baroları yürütme kuruluna seçildi. Seçimden sonra Hatay Barosu Kadın
Hukuku Komisyonu Başkanı Av.
Meral Asfuroğlu kısa bir kapanış ve teşekkür konuşması yaptı.
Bundan sonraki genel kurulların
da sırasıyla Edirne, Ordu, Sakarya ve Trabzon’da yapılması kararlaştırıldı.

ŞİKÂYET EDİN, HUKUKİ YARDIM BİZDEN
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, Hürriyet
Gazetesi’nin ‘Tacize Yer Yok´kampanyasına destek verdi.
Toplu taşımada kadına yönelik
tacize karşı en etkili mücadelenin ‘açığa çıkarmak’ olduğunu
vurgulayan Mehmet Durakoğlu,
tacize uğrayan kadınların bunu
mutlaka şikayet konusu yapmaları gerektiğini belirtti ve “Siz
şikâyet edin, hukuki yardım bizden” sözü verdi.

Sorunun, ‘saklı kaldıkça’ büyüme potansiyeli taşıyan özellikte
bulunduğunun altını çizen İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu şunları söyledi: “Özellikle
de ‘tekrarının önlenmesi bakımından’ istismarın, yargıya
ulaştırılması çok önemli. Şikâyet hakkını kullanan mağdur,
sadece kendisi için cezalandırma talep etmekle kalmayacak,
özü itibariyle bu sorunla genel
bir mücadele yapmış olacak-

tır. İstanbul Barosu için, bu
alan ciddi bir görev konusudur. Mağdurların başvuruları
halinde, adalete erişimlerini
sağlayacak etkin bir hukuki
yardım görecekleri konusunda
emin olmalarını istiyorum”.
Toplu taşıma araçlarında kadına yönelik taciz olaylarına karşı
Hürriyet’in başlattığı “Tacize Yer
Yok” kampanyasına hukukçular
ve sivil toplum örgütlerinden
destek yağdı.

ÜMRANİYE ÇOCUK EĞİTİMEVİ’NDE
MUTLULUK TABLOLARI

Çocuk Hakları Merkezi üyeleri avukatlar; Cansu ŞEKERCİ,
Murat KOÇAK, Bilge YELOĞLU, Cem DEMİRAYAK, Seda
ÖZBURSA ve Şener TACİROĞLU’nun katkılarıyla gerçekleşen

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle
yapılan etkinlikle ilgili İstanbul
Barosu Çocuk Hakları Merkezinden şu açıklama yapıldı:
“İstanbul Çocuk Eğitimevi’nde
kalan gençleri sanatla buluşturmak ve yeteneklerini keşfetmelerine aracı olmak, farklı paylaşımlar yaşamalarına ve gelişmelerine katkı sağlamak, gençlere
kendilerini ifade etme olanağı
yaratmak ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün gençlere hediye ettiği
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-

lik ve Spor Bayramı’nı çocuklarla
birlikte coşkuyla kutlamak istedik.
Gençlik çağına girmekte olan
çocukların; haklarının ve esenliklerinin 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 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor 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.”

HABERLER

Eğitimevi’nde kalan gençlerle
Çocuk Hakları Merkezi olarak
ilk kez bir araya gelinen günde, kurum içerisinde bulunan
ve gençlerin kullanımında olan
spor salonunda; renk renk boyalar, fırçalar ve paletlerle gençler umutlarını, hayallerini ve gelecekten beklentilerini tuvallere
döktüler.

etkinlikte, Uluslararası Plastik
Sanatlar Derneği’nden ressamların ve Marmara Üniversitesi
Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin de desteği ile mutluluğu yansıtan 80 resim yapıldı. Eğitimevi’nde resim dersleri
de gören çocukların derslerden
farklı olarak konuklarıyla hayallerini paylaşmaları da bu etkinliği oldukça keyifli hale getirdi.
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İstanbul Barosu Çocuk Hakları
Merkezi üyesi avukatlar, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
(UPSD) gönüllüsü sanatçılarla el ele vererek 18 Mayıs 2017
Perşembe günü Ümraniye’deki
İstanbul Çocuk Eğitimevi’nde
yaşları 15-18 arasında değişen
yaklaşık 80 genç ile bir etkinlik
gerçekleştirdi.

HABERLER

CEZAEVİNDE YATAN ÇOCUKLARIN
RESİM SERGİSİ AÇILDI
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İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve UNESCO Resmi
Partneri IAA/UPSD, 15 Nisan
Dünya Sanat Günü kapsamında
İstanbul’daki çocuk ceza infaz
kurumlarında atölye çalışmaları
gerçekleştirdi.
Uluslararası Plastik Sanatlar
Derneği (UPSD) Başkanı Ressam
Bedri Baykam, yönetim kurulu
üyeleri ve gönüllülerden oluşan
ekip önce Maltepe Çocuk ve
Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki çocuklarla buluştu.
Yaklaşık 100 çocuğun katıldığı
etkinlikte çocuklar, hem sanatçı bakış açısını tanıma fırsatı
yakaladı, hem de yeteneklerini
keşfetme ve yönlendirme heyecanını tattı.
Etkinliğin ikinci ayağı ise Ümraniye’de İstanbul Çocuk Eğitim
Evinde gerçekleşti. UPSD sanatçılarının bulunduğu ekip 80 çocukla bir araya geldi ve etkinliğin
sonunda yine değişik teknikler
ve hayaller barındıran etkileyici
eserler ortaya çıktı.

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul Çocuk Eğitim Evinde yapılan
atölye çalışmaları sonucu çocukların yaptıkları resimler 19 Haziran 2017 Pazartesi günü saat
18.00’da Maçka Demokrasi Parkı Sanatçı İşliklerinde sergilendi.
“Bizim Dünyamız” adlı sergi 10
Temmuz 2017 Pazartesi gününe
kadar açık kalacak.
Serginin açılışında konuşan
UPSD Başkanı Ressam Bedri
Baykam, şunları söyledi:

“UPSD ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak
Dünya Sanat Günü etkinliğinin
sonucu olan çok ilginç bir serginin açılışını gerçekleştirdik.
Sergi, Maltepe Çocuk Cezaevi ve Ümraniye Çocuk Eğitim
Merkezi›nde çocuklarla beraber yaptığımız stüdyo çalışmasında ürettikleri resimlerden
oluşuyor. Çok güzel bir sergi
oldu. İstanbul Barosu Başkanı
Sayın Av. Mehmet Durakoğlu
ve Çocuk Hakları Merkezi yetkilileri, projeye destek veren
birçok avukat ve sanatçının
açılışa katılmasından mutlu
olduk. Keşke resimlerin sahipleri de aramızda olsaydı! Belki
gelecek sefer bunu da başarırız. Ama şimdilik açılışta çektiğimiz videoyu Maltepe Çocuk
ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu ve Ümraniye’de İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi’ne
göndererek, sinema salonlarında gösterip hepsine sürpriz
yapacağız”.

22. maddesinin 1. fıkrasının, 2.
Kısım 2. Bölüm 4, 7, 16 ve 21.
bentlerinde belirtilen vekâlet
ücretlerine yapılan artış oranlarının, 2. Kısım 2. Bölüm 17.
bendinin, 2. Kısım 2. Bölüm
19. bent ve 24. bendinin “b”
alt bentlerinin ve Tarifenin
maktu ücretlere ilişkin bölümlerinde yapılan düzenlemenin
enflasyon oranı dikkate alınmak suretiyle fazlaya ilişkin
kısımlarının
yürütülmesinin
durdurulmasına karar verdiği
belirtilmişti.

“15 Temmuz 2017 tarih ve
2016/452 sayılı duyurumuzda 21.12.2015 tarih ve 29569
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20152016 Türkiye Barolar Birliği
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin
durdurulması
ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay
8.Dairesinde 2015/15049 Esas
sayısı ile açılan davada, Dairenin, Tarifenin 11. maddesinin
4,fıkrasının, 11. maddesinin 8.
fıkrasının, 14. maddesinin 4.
fıkrasının ikinci cümlesinin,
15. maddesinin 4. fıkrasının,
17. maddesinin 2. fıkrasının,

Sözü edilen yargı kararına
Birliğimiz tarafından yapılan itiraz sonucu Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu
10.11.2016 tarih 2016/1018 YD
İtiraz nolu kararında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin
Ekli Çizelgesinin -Tarife bölümünün- İkinci Kısım İkinci
Bölümünde yer alan 4. bendinde tahliyeye ilişkin icra takiplerinde hükmedilen vekâlet
ücretine ilişkin maddede, 7.
bentte Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve
İnfaz Hâkimliklerinde takip
edilen davalar için öngörülen
ücrete ilişkin maddede ve 16.
ve 21. bentte idare ve vergi

mahkemelerinde takip edilen
davalar ile Danıştay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesinde
ilk derecede görülen davalar
için asgari avukatlık ücretinin
saptanmasında duruşma yapılması kıstas alınarak, uyuşmazlığın duruşma yapılarak
çözümlendiği davalar için öngörülen avukatlık ücretinin
duruşma yapılmaksızın uyuşmazlığın çözümlendiği davalardaki ücretten daha fazla belirlenmesinde hukuka aykırılık
görmeyerek tesis edilen yürütmenin durdurulması kararını
kaldırmıştır.
Yine Tarifenin maktu ücretlere ilişkin bölümlerinde yapılan
düzenlemenin enflasyon oranı
dikkate alınmak suretiyle fazlaya ilişkin kısımları yönünden
yürütmesinin
durdurulması
isteminin kabulüne ilişkin kısmına yönelik Birliğimiz itirazımızı “Tarifedeki maddelerden
hangisine ilişkin tespit yapıldığının belli olmaması ve yapılan
artışların enflasyon oranının
üzerinde olduğu hususundaki
gerekçe yeterince açık olmadığından, ” gerekçesiyle kabul
etmiştir”.

ATATÜRK’E BASIN YOLUYLA HAKARET EDEN
SÜLEYMAN YEŞİLYURT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
07.05.2017 tarihinde TV
Net kanalında “Derin Tarih” isimli programa konuk
olan ve Atatürk hakkında
hakaret içeren sözleri sarf
eden Süleyman Yeşilyurt

hakkında İstanbul Barosu
tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Atatürk’ün hatırasına

basın yoluyla alenen hakaret eden Süleyman Yeşilyurt hakkında soruşturma
yapılarak kamu davası açılması ve cezalandırılması istenilmiştir.
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2015- 2016 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle Adalet Bakanlığı
tarafından Danıştay 8.Dairesinde açılan davada, tarifenin bazı
hükümlerinin
yürürlüğünün
durdurulmasına karar verilmişti. TBB’nin itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmenin durdurulması
kararının kaldırıldığına ilişkin 21
Haziran 2017 tarih ve 2017/43
sayılı TBB duyurusu şöyle:

HABERLER

2015-16 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA
DANIŞTAY KARARI

HABERLER

KALİTE KOORDİNASYON KURULU
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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Kalite Koordinasyon Kurulu’nun Başkanı Ziyareti

ve Baro Müdür Yardımcısı Filiz
ŞENAVCI da hazır bulundu.

İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu 22.05.2017 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet DURAKOĞLU’nu
ziyaret ettiler.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Kalite Koordinasyon Kurulu,
Adli Yardım, CMK Servisi, Bilgi
İşlem, İdari İşler ve Satın Alma
Birimleri denetlenerek, Baronun
işleyişi hakkında bilgi alınıp, Baronun süreçleri, Kalite El Kitabı,
Hedefleri, Baro Personel Anketi
ve Analizleri incelenerek Kalite
Yönetim Sisteminin prosedürlere uygunluğunun dış tetkiki yapıldı.

Ziyarete Kalite Koordinasyon
Kurulu Başkanı Av. Melek AYDEMİR YALÇIN, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları Av. S.Nilgün ÜNSAL ve Av.
İbrahim ÖZTÜRK, Kalite Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Av.
Ece BALİ ve Av. Oktay AKMANER, İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu Üyeleri Av.
Meral ÖZKAYA, Av. M.Mehmet
AYDIN, Av. A.Engin SOĞUKSU,
Av. Humral TAN ve İstanbul Barosu Kalite Danışmanı Mine Nazife MEMİŞLER katılmıştır.
Ziyaret sırasında Baronun almış
olduğu ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi belgesini sundular.
İstanbul Barosu ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Ara Denetiminden Geçti
DQS firması tarafından ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Ara Denetimi 26.05.2017
tarihinde yapıldı.
İstanbul Barosu 2006 yılında
“ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi” ile sertifikalanmıştı.
Denetlemede DQS firmasından
gelen denetçi Süleyman AYGÜN
ile İstanbul Barosu adına İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve
Kalite Koordinasyon Kurulu’ndan sorumlu Koordinatör Av.
Necmi ŞİMŞEK, İstanbul Barosu
Kalite Danışmanı Mine Nazife
MEMİŞLER, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Melek
AYDEMİR YALÇIN, Başkan Yardımcısı Av. İbrahim ÖZTÜRK,
Kurul Sekreteri Av. Ece BALİ ile
Kurul Üyesi Av. Meral ÖZKAYA

Denetleme sonucunda İstanbul
Barosu Kalite Yönetim Sisteminin belirtilen standardın şartlarına uygun olduğu kanıtlanarak
“ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi” sertifikasına devam kararı verildi.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemleri Gereği İstanbul Barosu 2017 İç Tetkikleri Yapıldı
İç tetkiklere Kalite Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Melek
AYDEMİR YALÇIN, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları Av. S.Nilgün ÜNSAL ve
Av. İbrahim ÖZTÜRK, Kalite Koordinasyon Kurulu Sekreterleri
Av. Ece BALİ ve Av. Oktay AKMANER, İstanbul Barosu Kalite
Koordinasyon Kurulu Üyeleri
Av. Meral ÖZKAYA, Av. Neşe TÜKENMEZ YOLDAŞ ve İstanbul
Barosu Kalite Danışmanı Mine
Nazife MEMİŞLER katılmıştır.
2017 Yılı Mart – Nisan - Mayıs
aylarında yapılan iç tetkikler;
İstanbul Adliyesi Çağlayan Yerleşkesi’nde; Evrak kayıt, Sigorta,
Şikayet Servisi, Disiplin, CMK,
Avukat Hakları Merkezi, Merkez
- Komisyon ve Kurullar Sekretaryası, Kütüphane ( yeni açıldı
) birimleri iç tetkikten geçirildi.
Beyoğlu yerleşkesinde; Evrak
kayıt, İdari İşler, Satın Alma, Bilgi İşlem, Adli Yardım, SEM, Ar-

şiv ve CMK iç tetkikleri yapıldı.
Bakırköy Yerleşkesi’nde; Evrak
Kayıt, CMK, Adli yardım iç tetkikleri yapıldı.
Büyükçekmece Adli Yardım Bürosunun iç tetkiki yapıldı.
İstanbul Barosu 2017 Yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Yapıldı
Kalite Koordinasyon Kurulu ile
birlikte İstanbul Barosu Yönetim
Kurulu Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı. 16.05.2017
tarihinde yapılan toplantıya; İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Kalite Koordinasyon Kurulu
Koordinatörü Av. Necmi ŞİMŞEK, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Melek AYDEMİR
YALÇIN, Kalite Koordinasyon
Kurulu Başkan Yardımcıları Av.
S.Nilgün ÜNSAL ve Av. İbrahim
ÖZTÜRK, Kalite Koordinasyon
Kurulu Sekreterleri Av. Ece BALİ
ve Av. Oktay AKMANER, İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon
Kurulu Üyesi Av. Meral ÖZKAYA
ve İstanbul Barosu Kalite Danışmanı Mine Nazife MEMİŞLER
katılmışlardır.
Toplantıda bir yıl önceki Yönetimin Gözden Geçirme toplantı
tutanağı okundu. İstanbul Barosu Yönetiminin 2017 yılı hedefleri ve İstanbul Barosu birimlerinin hedefleri, personel anketleri, personel önerileri, yeni
yapılacak olan baro binasının
özellikleri, iç tetkik raporları ve
sonuçları görüşüldü.

AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
HAKKINDA DUYURU

Buna göre;
1. Yapılandırmadan yararlanabilmesi için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın
sonu olan 31.07.2017 tarihine
kadar kesenek borçları için İstanbul Barosuna yazılı başvurulması gerekmektedir.

3. İstanbul Barosu avukatlarının baro kesenek borçlarının
asıllarının tamamının birinci
taksiti bu Kanunun yürürlüğe
girdiği 27.05.2017 tarihini takip
eden üçüncü ayın sonu olan
31.08.2017 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde en
fazla altı eşit taksitte ödenmesi
gerekmektedir.

En geç 31.08.2017 tarihine kadar
1 taksiti ödenmemiş borçlar için
gecikme zamlarının kaldırılması
işlemi yapılamayacaktır.
Meslektaşlarımızın ilgili kanundan yararlanabilmeleri için;
Baro ve adliyelerdeki görevlilere
nakden ödeme yapabilecekleri
gibi;
Word Bonus Maksimum kredi
kartları ile taksitli ve tek çekim
ödeme yapabilecektir.
Denizbank Afilli Bonus kredi
kartı ile 6 taksit vade farksız
ödeme yapılabilecektir.
Nakit ödemeler için Bakırköy
Adalet Sarayı, Anadolu Adliyesi
( Kartal ), İstanbul Adalet Sarayı
Baro merkezlerinde ödeme yapılabilmektedir.

ALADAĞ YURT YANGINI DAVASINDA BAROLARIN KATILMA
TALEBİ KABUL EDİLD
29.11.2016 tarihinde Aladağ
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından işletilen
Aladağ Özel Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda çıkan yangında
ölen 11’i kız çocuğu ve bir belletmen ile yaralanan 20 kişinin
davası 30.05.2017 tarihinde Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde
görüldü
İstanbul Barosu’nu temsilen
Çocuk Hakları Merkezinden Av.
Ayşenur Demirkale’nin katıldığı davaya Adana, Ankara, İzmir,
Bingöl, Sakarya, Trabzon, Bursa,
Hatay, Muğla, Düzce, Balıkesir
Baro Başkanları, Aydın, Osmaniye, Ordu Diyarbakır, Antalya
Barosu temsilcileri ve TBB Yö-

netim Kurulu Üyeleri de hazır
bulundu.
Ölenlerin ve yaralananların aileleri, dernek yetkilileri ve yurt
müdürünün de aralarında bulunduğu 7 sanıktan şikâyetçi
olurken, bir kısmı kendilerini
söz konusu yurda yönlendiren
Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünden ve diğer ilgili yetkililerden
de şikâyetçi oldu. Yangında kendi kızı da ölen Yurt Müdürü’nün
eşi sanıklardan şikâyetçi olmazken itfaiye den şikâyetçi olduğunu belirtti
Sanık ifadelerinin alındığı, yaralanan 4 kız çocuğunun dinlendiği davada 7 sanığın tutukluluk
halinin devamına karar verilir-

ken, Baroların ve TBB’nin davalara katılma talebi kabul edildi.
Duruşma 17 Temmuz tarihine
ertelendi.
Devletin asli görevleri arasında
bulunan eğitim hakkı yükümlülüğünün, halkın yoksul ve yoksun kesimlerinin denetimsiz,
kuralsız, çağdaş, evrensel eğitim
sisteminden uzak, çocuğun üstün yararı kavramına aykırı bir
biçimde bir takım cemaat vakıf,
kişi ve kurumlarca yerine getirilmesinin acı bir sonucu olan Aladağ Yurt Yangını davasının tüm
sorumlular belirlenip cezalandırılması sağlanıncaya kadar takipçisi olunacağını bir kez daha
belirtiriz.

HABERLER

Bu kanunun “Diğer bazı alacakların yapılandırılması” başlıklı
4/6. maddesi, avukatların ve
stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılmasını düzenlemektir.

2. Başvuru yapan avukatlarımızın Baro Keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine
bağlı olarak yürütülen levhadan
ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun
yayımlandığı tarih ve 27.05.2017
tarihini izleyen aydan itibaren
taksitlerin ödeme süresinin başlangıcı olan 31.08.2017 tarihine
kadar durdurulur.
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7020 sayılı “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.

MUSTAFA KARADAĞ TAYİNİ YARGIYA GÖZALTIDIR
Yargıçlar Sendikası Başkanı
Mustafa Karadağ’ın Şanlıurfa’ya tayini, sadece Sendikaya
ve onun üyelerine yöneltilen bir
mesaj değil, yargı dünyasının
tüm süjelerine dönük bir gözaltıdır.
Bu tayini “sürgün” olarak nitelemekten uzak duruyoruz. Bu
ülkenin her karış toprağında
görev yapma bilincini taşıyan
onurlu bir yargıç olarak, Mustafa Karadağ özelinde uygulanan
“sindirme” ve “susturma” çabası,
O’nun için bir sonuç doğurma-

sa da, genelde uygulama alanı
oluşturması beklenen stratejiye
dair bir örnektir. Tam da “Majestelerinin Yargısına” işaret ettiği bir güne denk düşürülen bu
tayin, yargının bağımsızlığına
dair tespitlerini haklı çıkarması
bakımından tarihsel önemde bir
olgudur ve tescil edilmelidir.
Bu tayin, yargımızın içinde bulunduğu bu “çok özel” zaman
diliminde, kendilerini her şeye
karşın bağımsız hissetmek ve
öyle karar oluşturmak için “çırpınan” saygıdeğer yargıçlarımıza

yöneliktir. Tayin erkini kullananlar, gerçekten bağımsız ve tarafsız yargıya onlar eliyle ve onlar
sayesinde ulaşacağımızı bilmeliler...
Bir yargıcın susturulması için
“tayin silahı” kullanmak, çaresizliğin simgeselleşmesidir. Tarih,
bunu da yazacak ve bunu da
tescil edecektir.
İstanbul Barosu olarak, Mustafa
Karadağ’ların yanında olacağız.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

HABERLER

TBB SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK
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TBB Yönetim Kurulunun 9-10
Haziran 2017 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin 20 Haziran 2017 tarih ve 2017/42 sayılı
TBB Duyurusu şöyle:
“Türkiye Barolar Birliği Sosyal
Yardım ve Dayanışma Fonu
Aktüeryal Dengeleri ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 9-10
Haziran 2017 günlü toplantısında almış olduğu karar gereği 1 nolu Tedavi Yardımları
Yönergesi ve 3 nolu Bakmakla
Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi
Yardımları ve Dayanışma Ai-

datı Toplama Uygulama Esasları Yönergelerinde değişiklik
yapılmış olup, 01.07.2017 tarihinden itibaren meslektaşlarımızın ve sisteme kayıt ettirdikleri eş-çocuklarının yurtiçi anlaşmasız sağlık kuruluşlarında
alacakları tedavi hizmetleri
için Sağlık Uygulama Tebliği
(SUT) hükümleri ve fark ücretleri oranında Tedavi Yardımı
yapılabilecektir.
Eş - Çocuk Üyelik Aidatı
01.07.2017 tarihinden itibaren
kişi başı 500 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca 2 nolu Geçici İş Göremezlik, Sürekli îş Göremezlik,
Olağanüstü, Acil Destek ve Ölüme Bağlı Yardım Esasları yönergesinde yapılan değişiklik ile
tutuklu avukatlara Olağan Dışı
Haller Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Yardımı ve sokağa çıkma
yasakları nedeniyle Olağan Dışı
Haller Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Yardımları yapılması uygulaması sonlandırılmıştır.
Sosyal Yardım ve Dayanışma
Fonu’nun güncel mevzuatına
https://www.tbbsvdf.org.tr/
internet sitemizden ulaşılabilmektedir”.

TEBLİĞ İLE AVUKAT SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ
İstanbul Barosunca, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 16.04.2016 günlü, 29686
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya
İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair
Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ”in 2.
maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Sigortalı, sigortacının göstereceği
avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır.” ibaresi

ile aynı maddenin 2. fıkrasının
ikinci cümlesinde yer alan “Bu
takdirde, sigortacı yalnız seçtiği
avukatın giderlerini öder.” ibaresinin iptali ve yürütmesinin
durdurulması istemiyle açılan
davada, Danıştay 10. Dairesinin
18.10.2016 gün ve E:2016/2775
sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.
Bu red kararına karşı itiraz
edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun
26.12.2016 gün ve 2016/1261 YD

İtiraz No’lu kararı ile dava olunan “Tebliğ” ile sözleşme özgürlüğünün ve yasadan kaynaklı bireylerin serbestçe avukat belirleme hakkının sınırlandırılamayacağı, öte yandan poliçe tutarı
ile sınırlı olarak sorumlu olan
sigorta şirketinin poliçe tutarını
aşan kısım yönünden sigortalı
ile menfaatinin çatışabileceği,
ileride hasım olma ihtimali olduğu gözetilerek düzenlemelerin
hukuka aykırı olduğu belirtilmek
suretiyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

GÜNCEL
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6100 SAYILI HMK DEĞİŞİKLİKLERİ
KONUSUNDA GÖRÜŞ VE
ÖNERİLERİMİZ
Av. Çelik Ahmet ÇELİK

6100 SAYILI HMK DEĞİŞİKLİKLERİ
KONUSUNDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ
Av. Çelik Ahmet ÇELİK
I- KONUYA GENEL BAKIŞ
1- Kesin ve katı kurallar hakkın özünü yoketmektedir.

DOSYA

a) Usul yasaları, yargı düzenini
sağlamanın ötesinde, hakkın
özünü yokedici kesin ve katı
kurallar dayatmamalı; adalete
erişimi güçleştiren, hatta bütünüyle engelleyen yasaklar konulmamalıdır.
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b) Önceki 1086 sayılı HUMK’nda engelleyici hükümler bulunmamasına karşın, katı ve
acımasız kurallarla bağışlanmaz ölçüde ve çok sayıda hak
kayıplarına neden olunmuştur.
En başta yasada bulunmayan
“kısmi dava” uygulaması ve
bu dava türünün tespite ilişkin bölümünün yeni bir dava
ve ıslah olarak nitelenip zamanaşımına uğratılması; gene
önceki yasada bulunmamasına
karşın “fazlaya hakların saklı
tutulması” biçiminde bir kural
konulup, eğer böyle bir açıklama yapılmamışsa bunun “zımni feragat” olarak nitelenip,
(feragatin açık ve kesin olacağı
kuralına aykırı) tespite ilişkin
bölümün reddine neden olunması;
Yeni 6100 sayılı HMK. yürürlüğe girdikten sonra dahi,
önemli bir yenilik ve olumlu bir
düzenleme olan 107.maddedeki “belirsiz alacak davası”
önceki dönemin kısmi davası
gibi algılanıp, yargılama sonunda “belirlenen” tazminat tutarı
için “harç tamamlama” işleminin yeni bir dava ve ıslah olduğunda direnilmesi;

Yeni Hukuk Yargılama Yasası
davalı tarafa iki kez yanıt olanağı sağlamışken ve ön inceleme aşamasında dahi olanak
varken, uzun bir yargılama
sürecinden geçildikten sonra, tam hüküm aşamasına gelindiğinde, yani dava ve alacak
“kanıtlandıktan” sonraki aşamada, 176.maddenin gerekçesinin son paragrafına kısa bir
cümle sokuşturulup “ıslah” yoluyla zamanaşımı definde bulunulabileceğinin savunulması;
buna karşı Medeni Yasa’nın
2’nci, HMK’nun 29/1.maddesi ile kötüniyetli ıslaha ilişkin
182.maddesinin uygulanmasının düşünülmemesi;
Bütün bunlar hak aramanın
önüne katı kurallar ve aşılmaz
duvarlar örülmeye devam edildiğini göstermektedir.
2- Belirsiz alacak davası yargıda bir türlü kavranamamıştır
a) Belirsiz alacak davasının
anlamı, yararı, işlevi yargıda
bir türlü benimsenememiştir.
Hâlâ “kısmi dava” olarak görülmekte; dava dilekçesindeki
(Harçlar Kanunu m.16/3.gereği konulan) harca esas “simgesel” değerler,“kısmi istek”
kabul edilmekte; yargılama sonucu ortaya çıkan tazminat ve
alacak tutarı için harç tamamlama işlemi, yeni bir dava gibi
algılanmakta, “ıslah” olarak nitelenmekten bir türlü vazgeçilememektedir. Bu anlayış ve kavrayış yüzünden, geçmiş dönemde kısmi dava uygulamasının
yarattığı tüm olumsuzluklar,

haksızlıklar sürüp gitmektedir.
Özellikle zamanaşımı belası
bir kâbus gibi hak arayanların
tepesinde her an inmeye hazır
bir giyotin gibi durmaktadır.
b) Yerel mahkemelerin yanı
sıra, Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu dahi belirsiz alacak
davasını kısmi dava olarak
görmeyi sürdürmekte; dava
değerinin artırılmasına karşı
zamanaşımı savunmasını davanın red nedeni saymaktadır.
(Örnek: Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun 06.02.2013 gün
E.2012/4-824 K.2013/305 sayılı kararı)
3- HMK’nun bilirkişiliğe ilişkin bazı maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu yargı bağımsızlığına aykırıdır.
a) 6100 sayılı HMK’nun “Bilirkişi İncelemesi” başlıklı beşinci
bölümündeki 266-287 maddelerle yeterli bir düzenleme sağlanmış iken, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile yargı bağımlı hale getirilmiştir. Bu kanun,
Anayasa’nın 138.maddesine
aykırı ve yargıç bağımsızlığını
yokedici niteliktedir. Halen yargıçlar bilirkişi atamada sıkıntı
içindedirler. Tahkikata uğrama korkusu yaşamaktadırlar.
Adalet Bakanlığı’nın buyruğu
ve denetimi altında bilirkişilik kurumu işlevini yitirmiş
durumdadır. Bilirkişiliğe başvuranların dışında nitelikli ve
uzman kişiler, pek çok değerli
akademisyenler, adliyelere girişte ve kalemlerde onur kırıcı
davranışlar yüzünden başvuru
yapmamışlar, liste dışı kalmış-

c) Ülkemiz koşullarında, hakimler birbirinden farklı çok
ve çeşitli davalara bakmak zorunda bırakılmakta; uzmanlaşmaya olanak tanınmamakta;
bu yüzden sıkça bilirkişiye başvurma bir zorunluluk olmaktadır. Ölçüsüzce açılan, yeterli
akademisyenden ve yeterli eğitimden yoksun hukuk fakültelerinin sayısı en aza indirilerek,
eğitim süresi uzatılarak, daha
nitelikli hukukçular yetiştirilmediği ve uzmanlık mahkemeleri kurulmadığı sürece, hakimlerin hukukçu bilirkişiye
başvurmak zorunda oldukları
gerçeği kabul edilmelidir.

Görüldüğü gibi, önerilen yeni
fıkra, mesleğin bağımsız ve
özgür niteliğini yokedici, yargıç
karşısında avukatları alçaltıcı,
onur kırıcı, mesleğin saygınlığını ortadan kaldırıcı bir düzenleme içermektedir. Bu asla kabul edilemez, edilmemelidir.

a)
HMK.değişiklik
Taslağı’nın 3.maddesinde, Yasa’nın
79.maddesine yeni bir fıkra eklenerek, avukatlık mesleğinin
bağımsız ve özgür niteliğini
yokedici, mesleğin saygınlığını
ortadan kaldırıcı ve onur kırıcı
bir biçimde savunma hakkını
kısıtlayıcı bir düzenleme önerilmiştir. Yeni fıkra metni şöyledir:

b) Bütün bunların çözümü,
HMK.79.maddesine eklenmek
istenen yeni fıkrada olduğu
gibi, avukatlık mesleğinin özgür ve bağımsız niteliğini yoketmek; mesleğin saygınlığını ortadan kaldırıcı ve avukatların
onurlarını kırıcı bir biçimde
yargıca geniş yetkiler tanımak
değildir. Takdir yetkisi her zaman sakıncalı ve tehlikelidir.
Avukatı duruşmadan çıkaracak ve cezalandıracak hakimin
takdir yetkisinin ölçüsü nedir?
Sonra her yargıcın takdir yetkisi bir ve aynı mı olacaktır?

“Duruşmanın ertelenmesine
sebep olan vekil, sonraki du-

Bize göre, duruşmanın düzeni
ve sağlıklı bir yargılama konu-

4- Avukatlarla ilgili yanlış ve
haksız bir düzenleme önerisi

sunda tek çözüm, nitelikli ve
yeterli eğitim, uzun bir staj süresi ve her aşamada sınavdır.
5- Islah kurumu kaldırılmalıdır
Bize göre, ıslah, adalete erişimin ayak bağıdır, adeta bir
prangadır. Bu kurumun işletilişinde aşırıya kaçılmakta, hak
kayıplarına neden olunmaktadır. Yarardan çok zararı vardır. Islaha hiç gerek yoktur.
Çoğu Avrupa ülkelerinin hukuk
yargılama yasalarında, davanın
ve savunmanın değiştirilmesi
yasağı bulunmadığı ve bunlar
kurallara bağlandığı için, bu
yasağın ayrığı niteliğindeki “ıslah” kurumu da yoktur. Islah
kurumunun (bugün için) bize
özgü olduğu söylenebilir.
Islah kurumu yerine, sav ve
savunmanın genişletilmesi ve
değiştirilmesi yasağı kaldırılıp,
sınırlı ve düzgün kurallara
bağlanırsa, böyle bir düzenleme hukukun diyalektiğine uygun olacaktır. Çağdaş düşünce de bunu gerektirmektedir.
Çünkü, sav ve savunma yasağı
adalete erişimi güçleştirmektedir.
II- BELİRSİZ ALACAK DAVASI HAKKINDA GÖRÜŞ VE
ÖNERİLER
6100 sayılı HMK’nun yürürlüğe
girdiği tarihten bugüne geçen
altı yılda “belirsiz alacak davası” bir türlü kavranamamıştır. Uygulama, önceki dönemin
“kısmi dava”sı gibi sürdürülmekte; kişiler, geçmişte olduğu
gibi, hak kaybına uğratılmaktadır. Yapılacak değişiklikle köklü bir çözüm getirilmesi gerekmektedir.
HMK.107.maddesine ilişkin,
Taslağın 5.maddesindeki önerileri yanlış ve yetersiz buluyoruz. Şöyle ki:
1- Kısmi dava algısı yaratan
1.fıkrada değişiklik yapılmalıdır

DOSYA

b) Hem HMK’nda, hem Bilirkişilik Kanunu’nun çeşitli maddelerinde “Hukukçu bilirkişiye başvurulamayacağı” yasağı
akla, mantığa ve yaşam gerçeklerine aykırıdır. Her bilim dalının uzmanlık alanları varken, hukukun uzmanlarına
danışılmaması, konu hukuk
ve yargı olduğuna göre, akıl
alır bir düşünce değildir. Örneğin, uzmanlık gerektiren bir
sigorta davasında, yargıç, taraf
durumundaki sigortacıya mı,
yoksa sigorta hukukçusuna mı
başvuracaktır ? Elbette yargıcın bilirkişi atayacağı kişi, bir
sigorta hukukçusu olmalıdır.

ruşmalardan birinde yeniden
disiplin suçu veya adlî suç
teşkil eder nitelikte bir fiil
işlerse duruşmanın erteleneceği ve takip eden duruşmalara kabul edilmeyeceği konusunda uyarılır. Vekil, uyarıya uymaz ve disiplin suçu
veya adli suç teşkil eder
nitelikteki fiilini sürdürürse, duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri,
adresleri de yazılarak olay
tutanağa geçirilir; vekilin takip eden duruşmalara kabul
edilmemesine karar verilir;
ilgili tarafa, takip eden duruşmalara bizzat katılması veya
kendisini başka bir vekille
temsil ettirmesi, aksi takdirde
tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem
yapılacağı hususu tefhim edilir ve duruşma ertelenir. İlgili
taraf hazır değilse bu durum
ve duruşma günü tebliğ edilir.
Ayrıca vekil hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca gerekli bildirimlerde bulunulur.”
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lardır. Bu yüzden mahkemeler, uzman bilirkişi bulmakta
güçlük çekmektedirler.

a) Taslakta,107. maddenin 1.
fıkrasıyla ilgili bir değişiklik
önerilmemiştir. Oysa, 1. fıkradaki “...asgari bir miktar ya
da değer belirtmek suretiyle”
ibaresi “kısmi dava” algısı yaratmaktadır. Bu nedenle, miktar belirtilmeksizin, yalnızca
istek konuları açıklanmak
suretiyle maktu harçla dava
açılmalı; yargılama sonunda
az çok belirlenen miktar için,
hakimin vereceği süre içinde
nispi harç yatırılmalı; bunun
için de Harçlar Kanunu’nun
16/3. maddesi ile 28.maddesi
1.fıkrası (a) bendinde değişiklik yapılmalıdır.

DOSYA

Bu konuda bizim 107.maddenin 1. fıkrası için değişiklik
önerimiz:
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“Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini
tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve istek
konularını açıklamak suretiyle, miktar ve değer belirtmeksizin, belirsiz alacak
davası açabilir” biçimindedir.
b)
Harçlar
Kanunu’nun
16.maddesi 3.fıkrasında “Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir”
denilmiş olup, ölüm ve bedensel zararlar gibi başlangıçta yoğun bir belirsizliğin (bilinmezliğin) egemen olduğu davalarda
“değer tayini” asla mümkün
değildir; tahmin bile edilemez.
Bu nedenle, Harçlar Kanunu
16/3. maddesinde değişiklik
yapılmalı;
bunun yanı sıra
28/1-a maddesindeki “ölüm
ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat
davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak
uygulanır” açıklamasına, bir
cümle daha eklenerek “ ölüm
ve bedensel zararlar ile işçi
alacakları nedeniyle açılacak
davalarda başlangıçta peşin

harç alınmayıp, maktu harçla
yetinilmelidir” denilmelidir.
2- HMK. 107.maddesi 2.fıkrasında değişiklik önerimiz
a) “Alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin
mümkün olduğu an” konusu, Taslağın gerekçesinde de belirtildiği gibi, tartışmalı ve belirsizdir.
Buna çözüm olarak Taslakta
“hakim tarafından tahkikat
sona ermeden verilecek iki
haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini
tam ve kesin olarak belirleyebilir” biçiminde değişiklik önerilmiş olup, aşağıda açıklayacağımız üç konu dışında, önerinin
“hakim tarafından verilecek iki
haftalık süre” bölümüne aynen
katılıyoruz.
Ancak, hakim süre verirken,
halen uygulamada sürdürüldüğü gibi, davacıya “ıslah dilekçesi ver” dememelidir. Çünkü,
belirsiz alacak davasında dava
değerinin artırılması, daha
doğrusu yargılama sonucu
“tespit” olunan tazminat ve alacak tutarı için “harç tamamlama işlemi” asla ıslah değildir.
Artık yargıçlar bu nitelemeden
kesinlikle vazgeçmelidirler.
b) 107.maddenin 2.fıkrasına
ilişkin, hakimin süre vermesi
dışında, Taslaktakinden farklı
üç önerimiz olacaktır.
Birinci önerimiz, tazminat ve
alacağın miktarının “karşı tarafın vereceği bilgiyle” belirleneceğine ilişkin bölümün
fıkra metninden çıkarılmasıdır. Çünkü, bu doğru olmayıp, gerçeği yansıtmamaktadır.
Gerçek şudur ki, tazminat ve
alacağın miktarı, uygulamada,
karşı tarafın vereceği bilgilerle
değil, her iki tarafın sunacağı
delillere göre, yargıcın iddia ve
savunmayı değerlendirmesi ve
takdir hakkını kullanması suretiyle belirlenmektedir.

Bu nedenlerle, 2.fıkradan “karşı tarafın verdiği bilgi” sözleri
çıkarılmalıdır.
c) 2.fıkrada ikinci değişiklik
önerimiz, “tam ve kesin” kavramının kaldırılması, bunun
yerine yalnızca “belirlenebilmesi” mümkün olduğunda, denilmesidir. Çünkü, tazminat ve
alacağın miktarı hiçbir zaman
“tam ve kesin olarak” belirlenememektedir.
Uygulamaya baktığımızda ,
bir tazminat ve alacak davasında, kanıtlar toplandıktan
ve bilirkişi raporları verildikten sonra, tarafların itiraz ve
istekleri hakkında kabul veya
ret durumuna göre, bir rakam
ortaya çıkacak; başka bir anlatımla, tazminat ve alacak
miktarı “tam ve kesin” olarak
değil, az çok belirlenmiş (bir
tespit yapılmış) olacak; hakim
karar verirken takdir hakkını
da kullanmışsa, hükmedilecek
miktar davacı yönünden “tam
ve kesin” olmayıp, taraflardan
biri veya her ikisi üst mahkemeye ve Yargıtay’a başvurursa,
bütün bu aşamalardan sonra
kesinleşmiş bir sonuç ortaya
çıkacaktır.
İşte bu nedenlerle 2.fıkradaki
“tam ve kesin” kavramı yerine,
yalnızca “belirlenebilmesi” denilmesinin daha doğru olacağı
ve bunun yargılama aşamalarına ve hükümle ortaya çıkacak
sonuca uygun düşeceği kanısındayız.
d) 2.fıkrada üçüncü değişiklik
önerimiz,“tahkikat
sonucu”
yerine “yargılama sonucu” denilmesinin daha doğru olacağıdır. Çünkü üst mahkeme ve
Yargıtay aşamalarını da dikkate almak gerekir. Örneğin dava
reddedilmişse, bozmadan sonra yeniden yapılacak yargılama
sonucunda alacak miktarı belirlenmiş olacaktır. Bu nedenle
2.fıkrada “yargılama sonucu”
denilmelidir.

- “Tam ve kesin” kavramı yerine yalnızca “belirlenebilme” denilmelidir.
- “Tahkikat sonucu” yerine
“yargılama sonucu” denilmelidir.
Bu üç değişiklik dışında, hakim, istek tutarını açıklaması
ve harç yatırması için süre verirken, davacıya “ıslah dilekçesi ver” dememelidir.
f)
Yukardaki görüş, öneri
ve açıklamalarımız çerçevesinde 107.maddenin 2.fıkrasının
şu biçimi almasını öneriyoruz:
(2) Yargılama
sonucu,
alacağın miktarı veya değeri belli olduktan sonra, hakim tarafından verilecek iki
haftalık kesin süre içinde
davacı, istek tutarını açıklayıp harcını yatırabilir.
3- HMK. 107.maddesine yeni
bir fıkra eklenmesi önerimiz
Maddi tazminat ve alacağın
başlangıçta kesin olarak bilinemediği hallerde, manevi tazminatın miktarının da bilinmesi olanaksızdır. Öğretide,
manevi tazminatın maddi tazminatı tamamlayıcı işlevinden
sözedilmesine göre, manevi
tazminata ilişkin istek tutarları, maddi tazminat miktarları
belli olduktan sonra açıklanmalıdır.
Bu nedenlerle 107.maddeye
aşağıdaki fıkranın eklenmesi
önerisinde bulunuyoruz:
HMK.107.maddeye yeni fıkra
önerimiz:
“Ölüm ve bedensel zararlar
nedeniyle tazminat davalarında, maddi tazminat miktarlarının belli olmasından
sonra, hakim tarafından ve-

4- HMK.107.maddenin 3.fıkrası hakkında
Taslakta 3.fıkranın kaldırılması önerilmiş ise de, bu fıkradaki özel “tespit davası” ile 106.
maddedeki tespit davasının bir
ve aynı olmadığı, özel bir “tespit davası” türüne gereksinim
bulunduğu¸bu nedenle 3.fıkranın kaldırılmaması gerektiği
düşüncesindeyiz.
III- TASLAKTA DOĞRU BULDUĞUMUZ
DEĞİŞİKLİK
ÖNERİLERİ
1- Dilekçelerin sınırlandırılması önerisi son derece yerindedir
a)
Taslağın
2.maddesiyle
HMK.32.maddesine bir 3’üncü
fıkra eklenmesi önerilmiş olup,
öneri metni şöyledir:
“(3) Dilekçe verilmesi kanunda
öngörülen veya hâkim tarafından uygun bulunan haller dışında taraflarca herhangi bir
isim altında sunulan dilekçeler hükme esas alınmaz.”
Gerekçesinde belirtildiği gibi
“Kanunda dilekçe verilmesi
öngörülen (dava, cevap, cevaba cevap, ikinci cevap dilekçeleri ve bilirkişi raporuna
karşı beyan dilekçeleri) haller
ile hâkim tarafından dilekçe
verilmesi uygun görülen haller
dışında taraflarca özellikle “beyan dilekçesi” adı altında çok
çeşitli dilekçeler verilmektedir.
Dosya hacmini artıran beyan
dilekçelerinin maddi gerçeğe
ulaşmada hiçbir katkısı olmamaktadır. Bu nedenle hakim
karar vermedikçe taraflar yeni
dilekçeler vermemeli; vermişlerse dosyadan çıkarılmalıdır.
2- Taslakta “kesin süreye”
açıklık getirilmesi yerindedir.

Taslağın 4.maddesiyle 94.maddenin 2.fıkrasına aşağıdaki
cümlenin eklenmesi önerilmiştir:
“Hakim, kesin süreye konu
olan işlemi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde
açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını ihtar
eder.”
3- İlk itirazlarda değişiklik
önerisi
Taslağın 6.maddesiyle ilk itirazlara ilişkin 116.maddenin
1.fıkrası c bendinde yer alan
“iş bölümü itirazı”nın madde
metninden çıkarılması önerilmiştir. Son derece yerindedir.
4- Ön incelemeyle ilgili öneriler hakkında
Taslağın 11.maddesiyle 139.
maddenin 1.fıkrasının son
cümlesinin
değiştirilmesi,
12.maddesiyle
140.maddenin 5.fıkrasının kaldırılması önerilmiş olup, 6100 sayılı
HMK’nun yürürlüğe girmesinden bu yana geçen altı yılda uygulamanın nasıl bir seyir izlediği incelenmeden bu değişiklik
önerilerinin isabetli olmayacağı
görüşündeyiz.
5- Feragat ve sulh hükümlerine açıklık getirici değişiklik
önerileri
Taslağın 29.maddesiyle, Yasa’nın feragat ve kabule ilişkin
310.maddesi 1’inci fıkrasından
sonra gelmek üzere ve Taslağın 30.maddesiyle sulhe ilişkin
314.maddenin 1’inci fıkrasından sonra gelmek üzere 2. ve
3.fıkralar eklenmesi önerilerek, bu iki konuya açıklık getirilmek istenmiş; bu öneriler
son derece gerekli ve yerinde
olmuştur. Bu konularda hep
duraksama yaşanmakta, yanlış
uygulamalar yapılmakta idi.
6- Görevsizlik ve yetkisizlik
kararı üzerine yargılama giderleri hakkında

DOSYA

- “Karşı tarafın verdiği bilgiyle”
sözleri fıkra metninden çıkarılmalıdır.

rilecek süre içinde, manevi
tazminata ilişkin istek tutarları da açıklanmalı; harcı yatırılarak hüküm altına
alınması istenmelidir.”
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e) 2.fıkraya ilişkin görüş ve
önerilerimizi özetlersek:

Taslağın 31.maddesiyle 331.
maddenin 2.fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir:
“(2) Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya
bir başka mahkemede devam
edilmesi hâlinde, yargılama
giderlerine o mahkeme hükmeder. Ancak bu durumda
ilk kararı veren mahkemedeki yargılama için ayrıca bir
vekâlet ücretine hükmedilmez. Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede
devam edilmemiş ise davanın
açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile
davacıyı yargılama giderlerini
ödemeye mahkûm eder.”

DOSYA

Bu konuda da uygulamada
yanlış kararlar verilmekte idi.
IV-ZAMANAŞIMI VE USUL
YASASI HAKKINDA GÖRÜŞ
VE ÖNERİLER
1- Kısa süreli haksız fiil zamanaşımının yarattığı sorunlar
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Tüm Avrupa ülkelerinde art
arda zamanaşımı reformları
yapılmasına karşın, bizde bunun önemi ve anlamı kavranamamıştır. Ülkeler arasında en
kısa zamanaşımı süresi bizdedir. Seksen yıl boyunca (1) yıllık zamanaşımı yüzünden, yüzbinlerce (milyonlarca) yurttaşımız hak kaybına uğratılmıştır.
Bu sürenin (2) yıla çıkarılması
yeterli değildir. Özellikle insan
zararları söz konusu olduğunda bu süre en az sözleşme zamanaşımı süresi kadar olmalıdır.
2- Yargılamanın ilerleyen aşamalarında, dava “kanıtlandıktan” sonra, “ıslah” yoluyla zamanaşımı savunmasına
olanak tanınması “kötüniyetin” korunmasıdır ve büyük
bir haksızlıktır.

a) 6100 sayılı HMK’da davalıya iki dilekçe verme olanağı
sağlamıştır. Birinci dilekçede
unuttuğu zamanaşımını, ikinci dilekçede ileri sürebilir. Ön
inceleme aşamasında da deneyebilir.. Ama, tüm yargılama
aşamalarından geçildikten, yıllarca mahkemeye gelinip gidilerek deliller toplandıktan,
tanıklar dinlendikten, kusur
ve hesap raporları verildikten, yani davalının kusurlu ve
sorumlu olduğu “kanıtlandıktan” sonra, tam karar aşamasına gelindiği sırada, davalı
vekilinin o güne kadar yıllarca
unuttuğu zamanaşımı savunmasını son anda hatırlayıp “ıslah” adı altında ileri sürmesi
ve bunun kabul edilip zamanaşımından dolayı davanın reddedilmesi; böylece davacının
“kanıtlanmış” zararını (tazminat veya alacağını) alamaması
hangi akla, mantığa, vicdana
sığar, söyler misiniz ?
Sorumluluk ve zarar (tazminat
tutarı) açıkça belli olmuşken,
yani kanıtlanmışken “ıslah” adı
altında zamanaşımı savunması
kabul edilip haksız eylemden
zarar görenler (yakınları ölen
veya kendileri sakat kalan kişiler) tazminattan yoksun bırakılıp, haksız eylem sorumluları
tazminat ödemekten kurtarılırken, kimsenin aklına, Türk
Medeni Kanunu’nun 2.maddesi
hükmü gelmiyor; kötüniyetli
ıslaha ilişkin HMK.182.maddesinin ve dürüstlük kuralına
ilişkin HMK.29/1. maddesinin
uygulanması düşünülmüyor ?
b) Yasal cevap süresi içinde
(1086/m.195 ve 6100/m.127,
317,319) zamanaşımı savunması yapmayan davalı, sonradan ve yargılamanın ilerleyen
aşmalarında zamanaşımını ileri sürmüş olup da davacı “savunmanın genişletilmesine”
karşı çıkmışsa (1086/m.202/2
ve 6100/m.141/1), davacı yararına “kazanılmış hak” oluşur.

c) Genel usul kurallarına göre,
ıslah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Çünkü bir tarafa hak
tanınırken, diğer tarafın hakkı
ortadan kaldırılmakla Anayasal eşitlik ilkesi zedelenmiş
olur.
d) Islah, taraflardan birinin
yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen
düzeltmesidir. (1086/m.83 ve
6100/m.176) Öğretide tartışılan konu, ıslahın süreli usul
işlemlerini kapsayıp kapsamayacağıdır (1086/m.202/son,
6100/m.141/2)
Oysa, yasanın belirlediği süreler kesindir. Bu süreler içinde yapılması gereken işlem
yapılmamış ise bu hak düşer.
Yargıcın belirlediği süre ile
ikinci kez verdiği kesin süre
(1086/m.163 ve 6100/m.94)
hak düşürücü süredir. Bu husus yasada “Kesin süre içinde
yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar” biçiminde açıklanmıştır.
(6100/m.94/2)
Hak düşürücü süreleri yargıç
tarafların ileri sürmesini beklemeksizin doğrudan dikkate
alır. Çünkü yasakoyucunun
hak düşürücü süreyi koymasında kamu yararı egemendir.
3- Zamanaşımının hak kaybına yol açan uygulamalarına
karşı önerilerimiz
Yukardan beri yaptığımız açıklamalar ve savunduğumuz görüşler çerçevesinde, haksızlıklara yolaçan uygulamalara karşı önerilerimiz şunlardır:
a) Haksız fiil zamanaşımı (10)
yıla
çıkarılmalıdır.
(6098/
TBK.m.72/1’de değişiklik)
b) Veya zamanaşımı ilk itirazlar arasında yer almalıdır.
(6100/HMK.m.116)
c) Islah kurumu tümüyle kaldırılmalıdır.

Zarar görenin “yerleşim yeri”
mahkemesinin de yetkili kılınması (m.16), doğru olmamıştır.
Ne gibi sakıncaları olacağına
ilişkin örnekler:
İstanbul’daki bir hastanede tedavi görürken, hekim ve hastane hatası sonucu ölen kişinin
yakınları veya sakat kalan kişi,
Anadolu’nun çok uzak bir ilçesindeki yerleşim yerine gidip
orada dava açabilecektir.Trabzon’da saldırıya uğrayan kişi, gidip memleketi Antalya’da dava
açabilecektir.Van’daki trafik kazasına ilişkin dava, zarar görenin yerleşim yeri olan Ayvalık’ta
görülecektir.
Bu örneklere bakılarak, her
olayda “yerleşim yeri” mahkemesinde dava açılmasının doğru
olup olmayacağı kabul olunarak,
16.maddede bu yönde değişiklik
yapılmalıdır.
VI- HUKUKÇU BİLİRKİŞİ KONUSU
1- Bilirkişiye başvurmada,
hukukta uzmanlığın dışlanması ve çözümün “hukuk dışında” aranması doğru olmamıştır
a) Bilirkişiye başvurulmasıyla
ilgili 266.maddenin başına “çözümü hukuk dışında” koşulu
konularak “hukukta uzmanlığın” gözardı edilmesi, 6754
sayılı Bilirkişilik Kanunu’nda
da bu hususun defalarca yinelenmesi doğru olmamış; uygulamanın gerçeklerine aykırı
düşmüştür.
Bir yargıcın “olağan hukuk
bilgisi dışında” bazı konularda yetersiz kalacağı ve hukukun anabilim dallarında uz-

b)
Bu son derece yanlış, sakıncalı, üstelik mantık dışıdır.
Çeşitli bilim dallarında öğrenim
görmüş kişiler “özel ve teknik”
bilgiye sahiptirler de yalnızca hukukçular mı bu nitelikten
yoksundurlar? Hukukçulardan
bilirkişi seçilmesin demek, “hukukta uzmanlığı” yok saymak,
hukuk bilimini yadsımaktır. Üniversitelerin çeşitli dallarından
akademisyenler bilirkişi atanırken, hukuk fakülteleri öğretim
üyeleri neden bunun dışında
kalacaklar ?
2- Bilirkişi seçiminde yargıç
özgür olmalıdır. Bu nedenle,
yargıcın adalet komisyonları
tarafından düzenlenmiş listelerden bilirkişi seçmeye zorlanmasını yanlış buluyoruz.
Anayasa’nın 138.maddesi 1.
fıkrasına göre:“Hâkimler görevlerinde
bağımsızdırlar;
Anayasaya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.”
Maddenin 2. fıkrasına göre de:
“Hiçbir organ, makam, merci
veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.”
Anayasa’nın bu hükmü karşısında, yürürlüğe konulan
Bilirkişilik Kanunu uyarınca,
Adalet Komisyonları tarafından düzenlenecek listelerden
bilirkişi seçilmesinin zorunlu
tutulması, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
yargıçlara emir ve talimat verme, tavsiye ve telkinde bulunma niteliğinde değil midir?
Yargıç, bugüne kadar olduğu
gibi, uzmanlığına güvendiği,
daha çok bilim çevrelerinden

uzman ve bilge kişileri özgürce
bilirkişi seçebilmelidir.
VII-YENİ BİR MADDE ÖNERİSİ
HMK’nun 376.maddesine bir
fıkra eklenmesi önerisi
Ülkemizde çok yaygın biçimde “danışıklı davalar” açılarak
ve “kesin hüküm” elde edilerek
“üçüncü kişilerin hakları” ortadan kaldırılmaktadır.
Dava dışı üçüncü kişilerin “kesin hüküm”lere karşı itiraz ve
dava hakları konusunda Fransız Usul Yasası’nda son derece
yeterli hükümler bulunmakta;
buna “tierce opposition” denilmektedir. Bu konuda Yasa’nın
376.maddesine 2 nci fıkra olarak şöyle bir hüküm eklenmesi
yararlı olacaktır.
6100 sayılı HMK’nun 376.maddesine bir fıkra eklenmesi önerimiz:
MADDE 376 - (1) Mevcut fıkra
Önerilen fıkra:
(2) Davada taraf olmayan
veya temsil edilmeyen üçüncü kişiler, haklarını ortadan
kaldıran veya eksilten ya da
zararlandırıcı sonuçlar doğuran hükümlerin iptalini isteyebilirler. İptal davası süreye
bağlı değildir.

DOSYA

V- HAKSIZ FİİLLERDE YETKİLİ MAHKEME HAKKINDA

man bilirkişilere gereksinim
duyacağı hesaba katılmamış;
yargının öğretiye ve hukuk
bilimindeki gelişmelere kapatılması doğru olmamıştır.
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d) Islah kaldırılmayacaksa,
HMK. 176.maddesinin gerekçesinin “ıslahla zamanaşımı
savunması yapılabileceğine ilişkin son cümlesi gerekçeden çıkarılmalıdır.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ1
• Baro’nun seçimle göreve gelen
başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ücretsizdir.
• 13.06.2017 tarihi itibariyle İstanbul Barosuna kayıtlı avukat
sayısı 38622’dir.
• 2016 yılında şikayet dosya sayısı 2222, disiplin dosya sayısı
1130’dur.

MESLEK HUKUKU

• 2016 yılında İstanbul Barosu
staj listesine kayıtlı, stajyer avukat sayısı 3857’dir.
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• 13.06.2017 tarihine kadar kurulmuş olan avukatlık ortaklıkları 141’dir. Bunlardan 118’i yerli,
23’ü yabancı avukatlık ortaklığıdır.
• Yabancı avukatlar, mütekabiliyet şartına bağlı olarak, Baro’ya
tescil edilecek bir danışmanlık
hizmetleri avukatlık ortaklığı
kurmak suretiyle, yalnız milletlerarası hukuk konularında
danışmanlık hizmeti verebilirler.
• Yerli avukatlık ortaklıklarının
95’i, yabancı avukatlık ortaklıklarının ise 19’u faal avukatlık ortaklıklarıdır.
• Yerli avukatlık ortaklıklarının
20’si fesih olarak sicilden kaydı
silinmiş, 3’ü tasfiye halindedir.
Yabancı avukatlık ortaklıklarının 4’ü fesih olarak sicilden kaydı silinmiştir.
• Avukatlık ortaklıklarının sicil
kaydı aleni olup http://www.istanbulbarosu.org.tr/FooterContent.aspx?t=107 adresinden ünvanları, ortakları, sicil numaraları ve iletişim bilgileri görülebilir.
• İstanbul Barosunun web sitesinde mazeretli hakimlerin

listesi görülebilmekte, baro
dergisi ve kitapları gibi yayınlar
elektronik ortamda incelenebilmektedir. Şifre ile giriş yapılabilen BaroNet üzerinden yüksek
mahkeme içtihatlarının bulunduğu baro bilgi bankasına erişilebilmekte, elektronik ortamda
faaliyet belgesi alınabilmektedir.
• Avukat ve stajyer avukatlar için
hergün, belirli saatlerde, Çağlayan-Kartal, Çağlayan-Bakırköy,
Bakırköy-İdare Mahkemesi, Silivri, Maltepe cezaevi servisleri
yapılmaktadır.
• Anayasa Mahkemesinde, yasaların ve kanun hükmünde kararnamalerin iptal davası açma
yetkisi, Anayasaya göre belirli
kişilere ait olup, Baronun doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesinde bir yasanın iptali davası açabilmesi mümkün değildir.
• Türkiye Barolar Birliği vekaletname pullarından elde edilen
gelir ile stajyer
avukatlara staj kredisi sağlayarak genel sağlık sigortalarının
primlerini ödemektedir. Toplanan pul bedelleri Sayıştay denetimine tabidir. Pullardan elde
edilen gelirlebaroya kayıtlı, baroya borcu bulunmayan ve avukatlık kimliği güncel olan bütün
avukatlara, belirlenen limitler
dahilinde tedavi, geçici iş göremezlik (analık, hastalık, olağandışı geçici iş göremezlik), sürekli
iş göremezlik, olağanüstü (büro-mesken hasarı, bakım, acil
destek, cenaze, ölüm, munzam
emeklilik) yardımlar yapılmaktadır.
• İstanbul Barosu Yardımlaşma
Sandığı, “Avukatlar Yardımlaşma Kanunu” uyarınca kurulmuş,

isteklilerin üye olabildikleri, aidat ödemek suretiyle doğum,
sağlık, yaşlılık, ölüm yardımlarının yapıldığı bir yardım ve dayanışma oluşumudur.
• Aidat ödeme yükümlülüğü, fiilen avukatlık yapıp yapmamaya
bağlı olmaksızın, levhaya kayıtlı
olmaktan kaynaklı bir yükümlülüktür.
• Genel Kurul kararları ile belirlenen ve herhangi bir hizmet
alınmasına bağlı olmayan, her
yıl Ocak ve Temmuz aylarında
iki eşit taksitte ödenmesi gereken bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, baro levhasından
silinme nedenidir. Ödenmeyen
aidat borçlarına, reeskont faizi
uygulanır.
• Ceza Muhakemesi Kanunu
(CMK)’nın 253 vd. maddeleri
uyarınca Cumhuriyet
Savcısı bizzat uzlaştırmayı gerçekleştirebildiği gibi, uzlaştırmacı olarak Barodan avukat görevlendirmesini isteyebilmekte,
veya hukuk öğrenimi görmüş
kişiler arasından uzlaştırmacı
görevlendirebilmekteydi.
• 24.11.2016 gün ve 6763 sayılı kanunla değiştirilen CMK’nın
253. maddesi ile avukat veya
hukuk öğrenimi görmüş kişiler
uzlaştırmacı olabilirler. Uzlaştırmacılar, savcılık veya mahkemeler tarafından, Adalet Bakanlığı’nca belirlenen listeden görevlendirilecektir. 1
Av. Atilla ÖZEN

1 Avukatlık Hukuku, Av. Atilla ÖZEN,
Güncellenerek Genişletilmiş ve Gözden
Geçirilmiş 2. Baskı, Legal Yayınevi, Ocak
2017 kitabından özet alıntıdır.

İSTANBUL BAROSU
NAZIM HİKMET’İN HUZURUNDA

Nazım Hikmet’in 54. Ölüm
yıldönümü olan 3 Haziran 2017 Cumartesi günü
şairin kabri ziyaret edildi. İstanbul Barosu adına
Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Şahin Erol ve beraberindekiler kabre çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundular.

Kültür ve Sanat Kurulu Başkan Yardımcısı Av.
Özden Başak ve geziye
katılan meslektaşlarımız
ve yakınları da hazır bulundu. Anma gecesinde
konuşan Ahmet Mümtaz
Maden, Nebil Özgentürk,
Sunay Akın, Rutkay Aziz
ve Zülfü Livaneli Nazım
Hikmet’in yaşamı ve sanatı
üzerinde değerlendirmelerde bulundular ve şiirlerinden örnekler sundular.

Aynı akşam Teatr Russkaya’da düzenlenen anma
gecesine, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Şahini Erol da katıldı.
Gecede, İstanbul Barosu

KÜLTÜR SANAT

İstanbul Barosu Gezi Kulübünce düzenlenen ve
Büyük Türk Şairi Nazım
Hikmet’in ölüm yıldönümünde anma programını
da kapsayan Moskova&St.
Petersburg gezisi 2-8 Haziran 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROMUZUN
BAHAR KONSERİ
İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği
Korosu’nun Bahar Konseri, 14 Mayıs 2017 Pazar günü
saat 20.00’da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür
Merkezi salonunda gerçekleşti.
Şef A. Tekin Kumaş yönetimindeki THM Korosu’nun
konserinde Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türküler
seslendirildi. Koronun ve genç meslektaşlarımızın
yaptıkları sololar coşkuyla karşılandı ve uzun süre
alkışlandı.
Konserin bitiminde İstanbul Barosu Önceki Dönem
Sekreteri ve Türkiye Barolar Birlhiği Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Hüseyin Özbek sanatçıları kutlayan bir
teşekkür konuşması yaptı ve tüm sanatçılar adına koro
şefi A. Tekin Kumaş’a bir buket çiçek verdi.
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İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği
Korosu’nun Bahar Konseri, 14 Mayıs 2017 Pazar
günü saat 20.00’da Bakırköy Belediyesi Yunus
Emre Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti.
Şef A. Tekin Kumaş yönetimindeki THM Korosu’nun konserinde Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirildi. Koronun ve genç mes-

lektaşlarımızın yaptıkları sololar coşkuyla karşılandı ve uzun süre alkışlandı.
Konserin bitiminde İstanbul Barosu Önceki Dönem Sekreteri ve Türkiye Barolar Birlhiği Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Özbek sanatçıları kutlayan bir teşekkür konuşması yaptı ve tüm sanatçılar adına koro şefi A. Tekin Kumaş’a bir buket
çiçek verdi.

SEYYAH KONSERİ
İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren SEYYAH Hafif
Müzik Topluluğumuzun bahar konseri 25 Mayıs
2017 perşembe akşamı saat 20.30 da Ataköy
Yunus Emre Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşti.
Topluluk, 70’li 80’li yılların sevilen şarkıları ile
birlikte günümüz pop ve rock müziğinden de
eserler seslendirdi. Konukların coşkuyla eşlik
ettiği konserin bitiminde grubu temsilen Av. S.
Mutlu Yuluğ ‘a bir buket çiçek takdim edildi.

Çelik Ahmet ÇELİK’in beklenen kitabı
çıktı. Seçkin Yayınevi tarafından basılan
1155 sayfalık kitabın ilk baskısı yayınlandı.
Trafik Kazalarında tazminat ve sigorta
konusunu her yönüyle ele alan Çelik
Ahmet Çelik, hukuk ve ceza sorumluluğu açısından irdelemeler yaptığı kitabında uygulama ve Yargıtay kararlarından
örnekler ile tazminat hesapları ve rapor
örnekleri de bulunuyor.

Trafik kazalarında ilk anda ve sonrasında alınması gereken önlemler nelerdir;
ceza ve hukuk yargılama aşamalarında
neler yapılır, kusur değerlendirmeleri
nasıl, ne biçimde, kimler tarafından yapılır? Trafik kazalarında ölüme ve yaralanmaya neden olanlar hakkında ne tür
cezalar uygulanır? Motorlu araçların
alımı satımı nasıl yapılır, araçlarda üretim ve onarım hatalarına karşı ne yapmak ve nasıl hak aramak gerekir?

Kitabın tanıtımında şu bilgilere yer
veriliyor:

Araç sahibi, işleten, taşımacı kimlerdir?
Sorumluluk dereceleri nedir?

“Trafik ve Motorlu Araçlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler Trafik kazalarından
kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile
maddi hasarlarda kimler sorumlu tutulabilir, nasıl hak aranabilir, kimlere karşı, hangi mahkemelerde ne tür davalar
açılabilir? Sigorta şirketlerine nasıl ve
hangi koşullarda, ne tür belgelerle başvurulabilir, ne miktar ödeme yapmaları
gerekir, motorlu araçlar için ne tür sigortalar yaptırılması gerekir? Sigorta
Tahkim Komisyonu nedir, nasıl başvurulur? Güvence Hesabı nedir, hangi durumlarda Tazminat ödenir?

Ölüm ve bedensel zararlarda kimler ve
ne tür tazminat isteyebilirler? Tazminat davalarında ne tür belge ve kanıtlar
sunmak gerekir? Tazminat hesapları nasıl yapılır?
Bütün bunlar ve daha fazlasını bu kitapta bulacaksınız. Yalnız hukukçular değil,
motorlu araç kullananlar, bunlara yolcu
olarak binenler, yayalar ve tüm motorlu
araçlardan zarar görenler, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar,
alıcılar, satıcılar, imalatçılar, ithalatçılar,
sigortacılar hemen herkes bu kitapta
kendi için yararlı bir bölüm bulacaktır”.

KÜLTÜR SANAT

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT
VE SİGORTA

ANAYASA TARTIŞMASI İZLEME KILAVUZU
Ülkemizde anayasa tartışmaları bitecek gibi değil. Yeni bir anayasa yapılamadığı için 82 anayasası yamalı bohçaya döndü. Son 7 yılda iki anayasa
referandumu yapıldı. Anayasanın çeşitli maddeleri kamuoyunun bilgisine
sunuldu ve kabul edildi. Kimine göre sistem, kimine göre rejim değişikliğini
öngören referandumda kabul edilen maddeler için uyum yasalarının çıkarılması gündemde. Bu da gösteriyor ki, anayasa tartışmaları uzun bir süre
daha devam edecek. Medyada boy gösteren uzmanlar(!) ahkâm kesmeye
devam edecek.
Avukat Selami Süleyman Melemşe, ‘Anayasa Tartışması İzleme (!) Kılavuzu’
adıyla hazırladığı bir broşürü referandum öncesinde yayınlamıştı.
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İSTANBUL BAROSU DERGİSİ 2017-3
MAYIS-HAZİRAN 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.
Dergide, 15 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.

KÜLTÜR SANAT

Dergi İstanbul Barosu üyelerine ücretsiz dağıtılıyor.
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SAĞLIK HUKUKU KİTAPLARI
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi
(2013-2017) önceki dönem başkanı Av. Ümit
Erdem’in Sağlık Hukuku’na ilişkin üç kitabı
yayınlandı.
Legal Kitapevi’nce yayınlanan kitaplar meslektaşlarımızın ilgisine, bilgisine ve değerlendirmesine sunuldu.
• Yargıtay Kararları’nda Hekim’in Cezai Sorumluluğu,
• Yargıtay Kararları’nda Özel Hastane ve Hekim’in Tazminat Sorumluluğu,
• Danıştay Kararları’nda Sağlık Hizmetlerinde İdare’nin Tazminat Sorumluluğu

55716 Av. HAYDAR DOK
56893 Av. MEHMET FATİH UŞAK
57170 Av. DİCLE ERDOĞMUŞ
57017 Av. CENGİZ AYDEMİR

57032 Av. İBRAHİM KORAY EKİCİ
57038 Av. MÜNİP KEREM TURUNÇ
57097 Av. SİMGE SELEN KILIÇLI
57137 Av. ÖZCAN BAKIRCI
57150 Av. ALTUĞ ATALAY
57159 Av. ABDULSAMET AYDIN

57161 Av. EMİN ARIN
57162 Av. ÖMER FURKAN ALPAY
57163 Av. ADEM FINDIK
57167 Av. MEFTUN ULUDOĞAN
57168 Av. BEGÜM GÖKÇE
57183 Av. BÜŞRA NUR DAYAR

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 4.5.17
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RUHSAT, 11.5.17
56623 BUKET ABANOZ
56946 AHMET DOKUZ
57053 AHMET CENGİZ KARAGÖZ
57132 CENGİZ DERMAN
57143 HÜSEYİN İREK
57148 GÜLŞAH KAYBAT
57149 ÖTÜKEN KÖPRÜLÜ
57152 ZEYNEP YILDIZ TUNÇ
57153 FERHAN CAN KAHRAMAN
57155 BARLAS ÖMÜR
57158 HALİL AY
57160 GÜLCAN ÇELEN
57164 BERNA ÖZIŞIK
57165 OĞUZHAN GÖCEN

57171 OĞUZHAN ELMAS
57172 SİBEL BÜYÜKKILIÇ
57173 DAMLA YILMAZ
57174 TAYFUR KAYAOĞLU
57178 MUSAB İHSAN ULUSOY
57179 SELİN ÇAĞIRANKAYA
57182 ZEYNEP SAĞOCAK
57184 OĞUZHAN HÜSÜNBEYİ
57185 HASAN HÜSEYİN İYİTÜTÜNCÜ
57192 AYBERK KURT
57193 BURCU GÖKDEMİR
57194 ESRA BAKIR
57195 KÜBRA KARADENİZ
57198 SEFA ERBAY
57199 ASLI KOÇAK
57200 NİSA TOPAKTAŞ

57202 HAZAL ŞAHİN
57203 FATİH ŞAMAT
57204 AYŞE GÜL TÜRK
57206 İBRAHİM BİNİCİ
57209 MESUT BEDİR
57213 ALPASLAN MUHAMMET ALTINDİŞ
57217 ZEYNEP DÖNMEZ
57220 HASAN YURDAKUL
57221 SELEN DUYGU LAFCI
57222 BARIŞ HOCAOĞLU
57225 MELİS TANYELİ UZER
57227 BESTE DİLAN KİTAPLI
57229 MUSTAFA KURTULUŞ
57241 DUYGU KOMŞU
57242 RUKİYE ÇETİNKAYA
57243 CEREN ÇOLAK

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT, 18.5.17
55407 Av. FIRAT SELÇUK
56455 Av. SEDA CİHANGİROĞLU
56712 Av. TİMUÇİN TEKİN
56823 Av. EMEL GÖKMEN
57035 Av. NATZIE SEFER
57147 Av. DİLEK AKKOLLU

57180 Av. ÖZGÜR AKIŞOĞLU
57207 Av. ELİF GİZEM GÜNDOĞDU
57208 Av. BURAK ÖZİSTANBULLU
57211 Av. ÖZGÜR ÖZBAŞ
57214 Av. ORHUN ÜLBEGİ
57216 Av. DİLAN ERTUĞRUL
57218 Av. ALİ ERAD
57223 Av. AHMET BAŞARAN

57224 Av. METİN KORKMAZ
57226 Av. EGECAN GÜNEŞ
57235 Av. BURÇİN EROL
57237 Av. MUSTAFA SAFA SOYDAN
57240 Av. BÜŞRA KILIÇ
57247 Av. ANIL ERDOĞAN

56782 Av. TARIK GAZİOĞLU
56896 Av. BELEMİR HÜDA DEMİRBAĞ
57025 Av. SÜMEYRA ÖZÇİMEN
57127 Av. SÜMEYYE YILMAZ
57205 Av. HAVVA ALPAY
57210 Av. SERAY RECEPOĞLU

57212 Av. DAMLA BOZOĞLU
57238 Av. ÖMER SOYSAL
57274 Av. SERHAT PAÇACI
57277 Av. ENES MUSA GERGİN
57325 Av. İSMAİL ENES MİNTAŞ
57329 Av. BİRSEN BAŞARAN
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RUHSAT 25.5.17
57082 Av. ÖMER ÖZKAN
52528 Av. HAKAN ARSLANBAY
54918 Av. ELİF SARI
55380 Av. ESRA AY

RUHSAT, 4.5.17

57161 Av. EMİN ARIN
57162 Av. ÖMER FURKAN ALPAY
57163 Av. ADEM FINDIK
57167 Av. MEFTUN ULUDOĞAN
57168 Av. BEGÜM GÖKÇE
57183 Av. BÜŞRA NUR DAYAR

RUHSAT ALANLAR

55716 Av. HAYDAR DOK
56893 Av. MEHMET FATİH UŞAK
57170 Av. DİCLE ERDOĞMUŞ
57017 Av. CENGİZ AYDEMİR

57032 Av. İBRAHİM KORAY EKİCİ
57038 Av. MÜNİP KEREM TURUNÇ
57097 Av. SİMGE SELEN KILIÇLI
57137 Av. ÖZCAN BAKIRCI
57150 Av. ALTUĞ ATALAY
57159 Av. ABDULSAMET AYDIN

MART NİSAN / 138

71

RUHSAT 1.6.17
57296 Av. ASLIŞAH NEHİR AKYÜZ
56962 Av. YASİN SAGIRI
57156 Av. ASLI BACAK
57244 Av. YEŞİM AKBALIK
57246 Av. YAHYA ERARSLAN
57258 Av. ECE TOPRAK
57263 Av. CANSU KARAMAN
57272 Av. BATUHAN ÇITAK
57276 Av. RİDADE TUNÇKILIÇ
57286 Av. SERVET PALU
57290 Av. ABDÜSSAMED GÖL
57295 Av. ECE ÖZCAN
57302 Av. AYŞEGÜL AKSOY
57303 Av. FETULLAH FURKAN HAKKI
BAYRAKTAR
57311 Av. SERDAR ARSLAN

57315 Av. ORHAN CEM SINIRTAŞ
57316 Av. MELTEM ÇİÇEKLİ
57318 Av. KAMURAN BARLAS
57319 Av. BERKAY AYDIN
57320 Av. AYŞE ŞAHİN
57321 Av. NAZİRE UYANIK
57328 Av. CAN ŞİMŞEK
57330 Av. KAMİL BAŞAR GÖK
57333 Av. DERYA GÜNÜÇ
56734 Av. GİZEM NAZ TANSIK
56942 Av. AYHAN YILDIZEL
57201 Av. MALİK KAYNAKÇI
57256 Av. EMİNE UĞUR
57259 Av. MELİS ALEV
57262 Av. LÜTFIYE ÖZKELEBEK
57275 Av. TUĞÇE ÖZGE ÖZDEN
57278 Av. AYŞE MERVE ZEBEK

57288 Av. BERNA SENA ÇATALBAŞ
57291 Av. NESLİHAN BAYRAM
57292 Av. FERİT ERBAY
57294 Av. EMİNE DEMİRCİ
57297 Av. ÇİĞDEM ÖZDEN AYDIN
57298 Av. FERHAN TUĞBA KUZGUN
57299 Av. ESRA KAYMAKCI
57301 Av. BATUHAN BELKAN
57304 Av. HARUN MEŞE
57305 Av. CANA DEVİREN
57306 Av. AYSU TAŞAR
57307 Av. MUZAFFER VARDAR
57313 Av. NİLAY KUŞ
57314 Av. HATİCE KIRTEN
57322 Av. BURÇE DEMİRAĞ
57323 Av. EMİN BAŞAR ÖZDEMİR
57327 Av. AYŞE NALÇACI

RUHSAT ALANLAR

RUHSAT 8.6.17
45094 Av. MUHAMMET BARDAN
55402 Av. İMREN ECEM KILIÇ
56093 Av. ÖZGÜR ÇAĞDAŞ SARIÇAYIR
56733 Av. AYŞEN PAKSOY
57228 Av. İSMAİL NAK

57233 Av. DUYGU KOTS
57234 Av. BÜŞRA ÖZDEMİR
57236 Av. ASLI SAMI OGLOU
57239 Av. ÖVÜNÇ AYDIN
57257 Av. ERKAN KESİN
57260 Av. YAĞMUR LÜLE
57265 Av. NECLA CANSU SAYILIR

57266 Av. HANDE AĞAR
57268 Av. GÖKÇE NAZ ÇALIŞKAN
57270 Av. BUSE YÖNDEN
57273 Av. EDA YANARDAĞ
57287 Av. SÜREYYA NUR ÇENE
57293 Av. GÖKHAN HİLMİ ŞENTÜRK

56852 Av. ETEM RUHİ ŞAHİN
56894 Av. DERYA TEKİN
57003 Av. MERVE NUR AKYÜREKLİ
57177 Av. SİNAN BERGE
57189 Av. YUSUF ADIYAKIŞ
57190 Av. HAMİT SARI
57264 Av. TESLİME BURCU
RENÇBEROĞLU
57271 Av. ZEYNEP SİNEMYİS KAPLAN

57284 Av. ATİLLA YILDIZ
57300 Av. GÖKÇE PURDE
57340 Av. CANSU ÖZTÜRK
57354 Av. OZAN SOYLU
57357 Av. MERVE DİLAN SAKIN
57364 Av. MEHMET SALİH ARGUNHAN
57375 Av. ELİF GENÇER
57399 Av. EBRAR ERKUL
57403 Av. SELÇUK YÜCETÜRK
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RUHSAT 15.6.17
57187 Av. EMİN ÖZLER
52479 Av. HAMİT KILINÇ
53307 Av. OSMAN DEMİRDAĞ
54706 Av. YASEMİN MAŞEGANİ
56409 Av. FEVZİ FURKAN DİNÇ
56783 Av. MERVE DAĞLIOĞLU
56824 Av. NAZ HALICI

57343 EDA ALTIPARMAK
57348 MERVE EROĞLU
57350 NURSENA YILDIRIM
57352 ŞERİFE KÖSE
57353 NAZ TEKNECİ
57369 EZGİ HAZAN KARAKAN
57372 MEHMET KARAUSTA
57373 TUNA BAŞAK BELET
57376 MERVE KÜTÜKÇÜOĞLU
57395 MUSTAFA BAŞAR
57397 ZEYNEP RABİA YILMAZER
57404 SEDA BULUT
56792 NURTEN MERVE EROL

RUHSAT ALANLAR

54424 İLKER DOĞAN
57145 EBRU CENK
57176 UĞUR ZİYA AKBULUT
57261 AYŞE AYDIN SARIOĞLU
57269 AYŞE CANAN KARAARSLAN
57337 KADER YILDIZ
57342 BURAK SERTKAYA
57344 SELİN AKTÜRK ERYILMAZ
57346 ARZU YAVUZ KAYMAZ
57347 ŞEYMA İREM ZEHİR
57349 MEHMET EMİN KARADENİZ
57351 BERK DEMİRCİOĞLU

57355 MÜCAHİDE ÖZBAKIR
57356 RAMAZAN ABAY
57366 TUĞBA BAL
57368 KEREM OKUR
57374 AYŞE GÜLCE DOĞAN
57398 MERVE EDA BERKCAN
57401 ALİ TÜRKDİL
57405 MEHMET ÖZDOĞAN
57196 ÖNDER MUSTAFA ÖNDÜL
57232 TÜRKALP MERT ÇEVİK
57285 İREM DEVEKAYA
57312 EDA DİLARA TOCA
57338 FEYYAZ BURUS
57341 ONUR SERTEL
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RUHSAT 22.6.17

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

