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Başkan Kocasakal’a Bir  
Onur Madalyası da 

BarselOna BarOsu’ndan… 

Savunmanın sa-
v u n u l m a s ı n -
daki katkı ve 
kararlılığından 
ötürü Barselo-
na Barosunca 
İstanbul Barosu 

Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit 
Kocasakal, onur madalya-
sıyla ödüllendirildi

Barselona Barosunca geçen 
ay düzenlenen Sant Raimon 
Penyafort etkinlikleri çerçe-
vesinde Barselona’ya davet 

konulu bir konferans verdi. 
Bu arada Barselona Barosu 
ve Katalan televizyon kanal-
ları Başkan Kocasakal ile rö-
portaj yaptı. Röportaj, Kata-
lan televizyonlarında geniş 
yer tuttu.

Bir hukuk mücadelesi veren 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal’a, 
Madrid Barosu’nca da 26 
Nisan 2014 Cumartesi günü 
törenle Onur Ödülü veril-
mişti.

edilen Başkan Kocasakal’a 
onur madalyası, Katalon-
ya Adalet Bakanı Germà 
GORDÓ ve Barselona Baro-
su Başkanı J. Oriol RUSCA 
tarafından törenle sunuldu.

İstanbul Barosu Başkanı 
Kocasakal, etkinlikler çer-
çevesinde “Adalete Erişim” 
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ADALET NÖBETİ 
TUTTUK
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Türkiye Barolar Birliği ve Baro-

lar İç Güvenlik Paketine büyük 

tepki gösterdi. Türkiye Barolar 

Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 

Metin Feyzioğlu Ankara’da 

muhalefet partilerinin Grup 

Başkan Vekillerini ziyaret ede-

rek teklifin yasalaşmaması için 

çaba göstermelerini isterken, 

başta İstanbul, Ankara ve İzmir 

Baro Başkanları olmak üzere 

avukatlar Çağlayan’daki İstan-

bul Adliyesinde ADALET NÖBE-

Tİ gerçekleştirdiler. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. 

Doç. Dr. Ümit Kocasakal, An-

kara Barosu Başkanı Av. Hakan 

Canduran ve İzmir Barosu 

Başkanı Av. Aydın Özcan ve 

avukatlar 10 Şubat 2015 Salı 

günü saat 15.30’da İstanbul 

Barosunun çağrısıyla ‘İç Güven-

lik Paketini’ protesto amacıyla 

İstanbul Adliyesinde Adalet 

Nöbeti için bir araya geldiler. 

Burada bir basın açıklaması 

yapan İstanbul Barosu Başkanı 

Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, İç 

Güvenlik Paketiyle yapılmak 

istenenin sıradan bir yasa deği-

şikliği değil, bir rejim değişikli-

ği, demokratik rejimi ve hukuk 

devletini tamamen ortadan 

kaldıracak faşist ve baskıcı bir 
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sistemin yasalaştırılması çabası 

olduğunu söyledi. 

Yapılacak düzenlemeyle polis, 

vali ve kaymakamın, hâkim ve 

savcı konumuna getirildiğini 

belirten Kocasakal, teklif yasa-

laşırsa polisin adeta iktidarın 

silahlı gücü haline getirilece-

ğini, bu takdirde hiç kimsenin 

hukuk güvenliğinin kalmaya-

cağını bildirdi. İstanbul Barosu 

Başkanı Ümit Kocasakal konuş-

masında özetle şu hususlara 

dikkat çekti: 

“Yargı yetkisini tamamıyla 

idareye, kolluğa, polise ve 

mülki amirlere devrediyorlar. 

Hiçbir hukuk devletinde yargı 

kararı olmadan polis insanları 

gözaltına alamaz; kişilerin üstü, 

aracı aranamaz; polis amirinin 

emriyle ya da valinin kaymaka-

mın emri ile insanların telefon-

ları dinlenemez.

Hiçbir parlamento çoğunluğu 

bunu yapma hakkına sahip 
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değildir. Biz hukukçular olarak, 

barolar olarak, İstanbul Barosu 

olarak böyle bir değişikliği kabul 

etmiyoruz. Bunu tanımayacağı-

mız ilan ediyoruz.

İç Güvenlik Paketiyle yapılmak 

istenen rejime karşı bir darbe-

dir. Anayasal düzeni bir şekilde 

değiştirmeye teşebbüstür. De-

mokratik rejimi, hukuk devletini 

tamamen ortadan kaldıracak, 

faşist ve baskıcı bir sistemin ya-

salaştırılması çabasıdır. Hiçbir 

hukuk devletinde polise bu kadar 

fütursuzca silah kullanma yetkisi 

verilemez. Bunun adı açıkça sivil 

dikta, faşizmdir ve bunun yasal 

alt yapısını kurma çabasıdır. Hiç-

bir hukuk devletinde yargı kararı 

olmadan polis insanları gözaltına 

alamaz, kişilerin üstü, aracı, eşya-

sı aranamaz”. 

Başkan Kocasakal’ın basın açık-

lamasından sonra Ankara Barosu 

Başkanı Av. Hakan Canduran, 

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın 

Özcan ve İstanbul Barosu TBB 

Delegesi Av. Berra Besler de 

yaptıkları kısa konuşmalarda, İç 

Güvenlik Paketini protesto ettiler 

ve eylemi baroları adına destek-

lediklerini bildirdiler. 

20 Şubat 2015 Salı günü saat 

15.30’da başlayan Adalet Nöbeti 

11 Şubat 2015 Çarşamba sabahı 

saat 08.00’a kadar devam etti.
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iç Güvenlik Paketini pro-
testo etmek amacıyla 
Ankara Barosunun çağ-
rısıyla başta Türkiye 
Barolar Birliği olmak 
üzere, tüm barolara 

bağlı avukatlar 16 Şubat 2015 
Pazartesi günü Ankara’da 
protesto yürüyüşü gerçekleş-
tirdiler. 

İç Güvenlik Paketinin yasa-
laşmasıyla nelerle karşılaşıla-
bileceğine kamuoyunun dik-
katini çekmek ve farkındalık 
yaratmak amacıyla 10 Şubat 

2015 Salı günü İstanbul Baro-
su Avukatları saat 15.30’dan 
ertesi günü saat 08.00’a ka-
dar Çağlayan’daki İstanbul 
Adliyesinde Adalet Nöbeti 
tutmuş, 11 Şubat 2015 Çar-
şamba günü de Diyarbakır’da 
bir protesto yürüyüşü düzen-
lenmişti. 

Türkiye’nin çeşitli illerinden 
Ankara’ya gelen avukatlara 
İstanbul’dan katılan 300’den 
fazla avukat,  saat 12.00’da 
Ankara Adliyesi önünde top-
ladılar. İstanbul’da Baro Se-

çimlerine katılan gruplar ile 
hukukçu derneklerin de ilgi 
gösterdiği yürüyüşe Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 
Ankara Barosu Başkanı Av. 
Hakan Canduran, İzmir Ba-
rosu Başkanı Av. Aydın Öz-
can, Diyarbakır Barosu Baş-
kanı Av. Tahir Elçi ile bazı 
baro başkanları ve 5 bin ka-
dar avukat yürüyüşe katıldı. 
Yürüyüşe Yargıçlar Sendikası, 
Çağdaş Avukatlar Derneği ve 

BAROLARIN
ANKARA YÜRÜYÜŞÜ
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bazı milletvekilleri de destek 
verdi. 

Avukatlar ‘Polis Devleti Değil 
Hukuk Devleti’ yazılı pankartı 
taşıyarak ve sloganlar atarak 
Ankara Adliyesinin bulundu-
ğu Sıhhiye’den Atatürk Bul-
varı boyunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Çankaya 
Kapısı önüne geldiler. Vatan-
daşlar yürüyüş koluna alkış-
larla sevgi gösterilerinde bu-
lundular. Yürüyüş kolu TBMM 
kapısına ulaştığında bazı mil-
letvekilleri de eyleme destek 
verdiler. Yürüyüş sırasında 
Tarsus’ta vahşi bir tecavüze 
uğrayarak öldürülen Özgecan 
Arslan da unutulmadı. Özge-
can’ın resmini taşıyan avukat-
lar, sık sık ‘Özgecan’ın hesabı 
sorulacak’ sloganı attılar. 

Yürüyüşü düzenleyen Ankara 
Barosu adına Çankaya Kapısı 
önünde bir konuşma yapan 
Av. Hakan Canduran, polisin 
orantısız şiddeti alışkanlık ha-
line getirdiğini söyledi. Halkın 
yıllarca maruz kaldığı saldırı-
ları siyasal iktidarın yasal kı-
lıfa sokarak şiddetin dozunu 
artırma peşinde olduğunu be-
lirten Canduran, “İç Güvenlik 
Paketi, bugüne kadar hukuk 
tanımaz anlayışın bir adım 
daha ilersine geçildiğini gös-
termektedir. Tasarı adeta hu-
kuk devleti yerine kurulmak 
istenen polis devletinin belge-
si niteliğindedir” dedi. 

79 baro ve 87 bin avukat adı-
na konuştuğunu belirten Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğ-
lu, İç Güvenlik Paketi ile faşiz-

min yasallaşacağını belirterek 
“Bu paket, yürütmenin yargı 
üzerinde yasal olarak söz sa-
hibi olmasını amaçlayan bir 
diktatörlük paketidir” dedi. 
Feyzioğlu, İç Güvenlik paketi, 
her valiyi, her kaymakamı sı-
kıyönetim valisi, kaymakamı 
yapmaya yönelik olduğunu 
bildirdi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal da 
konuşmasında, İç Güvenlik 
Paketiyle anayasal düzenin, 
hukuk devletinin ve demokra-
sinin askıya alındığı, yargı er-
kinin yürütmeye devredildiği 
bir rejim değişikliği amaçlan-
dığını söyledi. 

Yapılan diğer konuşmalardan 
sonra protesto yürüyüşü olay-
sız sona erdi.
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İstanbul Barosu Başkan-
lığınca ÖSYM tarafından 
26.09.2012 gün ve 28423 
sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Adayların ve Sı-
nav Görevlilerinin Sınav Bi-
nalarına Giriş Koşullarına 
İlişkin Yönetmeliğin sınav-
lara girişte meslek kimlik 
kartlarının geçerli kimlik 
kabul edilemeyeceğine iliş-
kin 5. maddesinin 3. fık-
rasında yer alan “meslek 
kimlik kartları” ibaresinin, 
sınav salonlarında ve bina-
larda yapılacak kontroller-
le ilgili 11. maddesinin 5. 
fıkrası olan “Toplu kopya 
girişimlerine karşı emniyet 
birimlerince sınav öncesi, 
sınav esnası ve sınav son-
rasında binaların dış çevre-
sinde, gerektiğinde şüpheli 
kişi ve araçlar da aranmak 
suretiyle gerekli önlemler 
alınır ve yapılan ve yapıl-
ması gereken işlemler ile 

ilgili Başkanlığa bilgi veri-
lir.” hükmünün ve teknolo-
jik gelişmelere bağlı yeni 
önlemler kenar başlıklı 12. 
maddesi olan “ÖSYM tek-
nolojik gelişmelere bağlı 
olarak adayların ve görev-
lilerin sınav binalarına giriş 
koşullarına yönelik sınav 
gizliliği ve güvenliğini sağ-
layacak parmak izi, retina 
tanıma gibi yeni önlemler 
alabilir.” düzenlemelerinin 
yürütmesinin durdurulma-
sı istemli olarak iptal davası 
açılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi-
nin 10.09.2013 gün ve 
2013/2300 E. no’lu kararı 
ile yürütmenin durdurul-
ması isteminin reddine 
karar verilmişti. Bu karara 
yapılan itiraz üzerine Da-
nıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 06.03.2014 gün 
ve 2013/819 YD İtiraz no’lu 

DANIŞTAY: AVUKATLIK KİMLİĞİ, ÖSYM’NİN 
TÜM SINAVLARINDA SINAVA GİRİŞ İÇİN 

GEÇERLİ KİMLİK BELGESİDİR
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Avukatların, Yargıtay ve Danış-
tay kararlarına hâkim ve sav-
cılar gibi erişmelerinin temini 
için gerçekleştirilen girişimler-
de Danıştay Genel Sekreterli-
ğinden alınan 16.02.2015 gün 
ve 359694533-1361371 sayılı 
yazıda; UYAP veri tabanında 
bulunan Danıştay karar sayısı-
nın 03.02.2015 tarihi itibariyle 
1.954.555 olduğu, bu sayının 
tatmin edici olmadığı ve karar 
çeşitliliğinin arttırılması gerek-
liliğinin Danıştay Başkanlığınca 

da kabul edildiği, yayınlanan 
karar sayısını arttırmaya yöne-
lik altyapı çalışmalarının baş-
latıldığı, alt yapı çalışmalarının 
yakın bir zamanda sonuçlan-
masının öngörüldüğü, karar-
ların hiçbir arındırmaya tabi 
tutulmadan içerisinde yer alan 
tüm kişisel bilgilerle olduğu 
gibi yayınlanmasının davanın 
taraflarına ait kişisel bilgilerin 
kontrolsüzce paylaşılması so-
nucunu doğurup ciddi hak ih-
lallerine neden olabileceği, bu 

nedenle kişisel bilgilerin karar 
metninden çıkarılarak yayın-
lanmasının planlandığı, altyapı 
çalışmaları haricinde inceleme 
ve anonimleştirme aşamalarını 
gerektiren bu işlemlerin veri ta-
banında yer alan karar sayısının 
çokluğu nedeniyle ciddi kaynak 
ve zaman ayrılması gerektiği, 
Danıştay kararlarının tamamı-
nın bir çırpıda yayınlanmasının 
mümkün görülmediği bildiril-
miştir.

DANIŞTAY: YAYINLANAN KARAR SAYISININ 
ARTTIRILMASI İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI 

kararı ile ÖSYM tarafından ger-
çekleştirilecek olan sınavlarda 
yasal bir düzenleme ve yasal bir 
dayanak olmaksızın adayların 
ve görevlilerin kişisel veri olan 
parmak izi ve retina tanıma ya-
pamayacağı belirtilerek anaya-

sa ve uluslararası sözleşmelere 
aykırı düzenlemenin yürütme-
sinin durdurulmasına karar ve-
rilmişti.

Danıştay 8. Dairesi, 28.11.2014 
gün ve 2013/2300 E. 
2014/9299 K. no’lu kararı ile 
davayı esastan inceleyerek 
Yönetmeliğin 12. maddesinin 
yanında; ÖSYM Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanunun 9/5. fıkrası uya-
rınca güvenlik görevlilerince 
sınav güvenliğinin sağlanması 
amacıyla adayların ve sınavın 
yapıldığı binaya girme hakkına 
sahip olan diğer kişilerin üstü-
nün ve eşyasının aranabileceği, 
yönetmelikle bu yasa kuralının 
genişletilerek binaların dış çev-
resinde, gerektiğinde şüpheli 
kişi ve araçların da aranması-
nın Anayasanın temel hak ve 
hürriyetlerin ancak kanunla sı-
nırlanabileceğine dair 13. mad-
desine, özel hayatın gizliliğiyle 
ilgili 20. maddesine, yerleşim 
ve seyahat hürriyetiyle ilgili 23. 

maddesine aykırılık teşkil ede-
ceği, kişinin temel hak ve öz-
gürlüğüne ilişkin olan bir alan-
da kişi haklarını güvence altına 
alan ve emniyet birimlerince 
yapılacak aramanın esas ve 
usullerini belirleyen Ceza Mu-
hakemesi Kanunu, Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanunu gibi temel 
normlara atıf yapılmaması su-
retiyle pratikte uygulamayı ida-
renin takdirine bırakır nitelikte 
düzenleme yapılmasını hukuka 
aykırı bularak Yönetmeliğin 11. 
maddesinin 5. fıkrasının da ip-
taline karar vermiştir.

Yönetmeliğin 11/5. fıkrası ile 
12. maddesinin oybirliği ipta-
line dair verilen kararda, avu-
katlık kimliğinin resmi kimlik 
hükmünde olduğu gözetilmek-
sizin meslek kimlik kartlarının 
geçerli kimlik kabul edileme-
yeceğine ilişkin Yönetmeliğin 
5. maddesinin 3. fıkrasında yer 
alan “meslek kimlik kartları”-
nın ise oyçokluğu ile iptaline 
karar verilmiştir.
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Tek suçu kadın ol-
maktı, tek suçu in-
sanca yaşamak is-
temesi ve okuluna 
gitmesiydi. Okulu 
bitirince yardımcı 

olmak istediği kişiler bunu ona 
çok gördüler.

Kadına yönelik şiddetin ve ka-
dın cinayetlerinin sebep ve so-
nuçlarını yıllardır defalarca dile 
getirdik. Kadınlarla erkekler 
arası fiili eşitsizlik ve her tür-
lü ayrımcılığın bir sonucu olan 
erkek şiddetine karşı acil ola-
rak önlem alması gerektiğini 
belirttik. Ancak önümüze çıkan 
acı gerçek sorunun çözümünün 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve ka-
dına karşı bakış açısının değişti-
rilmesi gerekliliği ve bu konuda 
bir arpa boyu yol alamamış ol-
mamız.

Aile içinde kadın ve erkeğe bi-
çilmiş kalıplarla ve kadını birey 
olarak görmeyen anlayışla ye-
tişen çocuklar, yaşamı boyunca 

şiddet uygulamaya eğilimli ol-
maktadırlar. Bu kısır döngüyü 
durdurmak için şiddetle müca-
delede kararlı bir devlet politi-
kasına ihtiyaç vardır.

Kadın cinayetlerindeki ve kadı-
na yönelik şiddetteki korkunç 
artış; bir kişinin annesinin bile 
diz kapağından dahi tahrik ola-
bileceğini utanmadan söyleyen; 
hamilelerin sokağa çıkmasının 
edepsizlik olduğunu ileri sü-
ren; 6 yaşındaki kız çocuğuyla 
evlenmek mümkündür diyen 

zihniyetin; ka-
dın üzerinden 
yürütülen yan-
lış politikaların 
sonucudur. Bu 
olaylar azım-
sanamaz, kü-
çümsenemez, 
münferit kabul 
edilemez.

Kadın önce in-
sandır; kadın-
ların dolmu-
şa bindiğinde 
şoförün kapıyı 
kapatıp, gaza 

basarak ıssız bir yere götüreceği 
korkusuna kapılmadan, bu kor-
ku yüzünden tek kalmamak için 
son inenle birlikte inmek zorun-
da kalmadan, ıssız bir sokakta 
iki adımda bir arkasına tedir-
ginlikle bakmadan, arkasından 
gelen kişinin adımlarının tem-
posuna kulak kesilmeden, ya-
nından geçen birinin kendisine 
taciz edebileceği endişesi olma-
dan, evde, sokakta, işyerinde gü-
venle yaşayabilmesini istiyoruz. 
Bunun için devletimiz çağdaş 
bir sosyal devlet olmanın gere-
ğini yerine getirmeli, bu konuda 
gerekli olan hassasiyeti göstere-
rek; eğitim çalışmaları ve yasal 
düzenlemeleri yapmalıdır.

Kadına yönelik şiddet ve ayrım-
cılığın sona erdirilmesi için ; 

· Devletin kadınlara yönelik her 
türlü şiddet eylemini açık bir 
şekilde kınamasını, söylemler 
ile şiddet uygulamamasını, se-
beplerini desteklememesini, 
bunu gerek medya gerekse sos-
yal paylaşım aracılığı ile destek-
leyenlere, kışkırtacak söylemle-
re tepki göstermesini, 

KADIN HAKLARI KOMİSYONU – TÜBAKKOM ORTAK BASIN AÇIKLAMASI  

20 Yaşında Canımız 
ÖzgEcAN’ımız Hunharca Katledildi!

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
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· Aile ve Sosyal politikalar Ba-
kanlığının görevini gereği gibi 
yapmasını, bu konuda tüm ka-
dın hakları savunucusu STK’lar-
la birlikte çalışmasını, 

· Aile içi şiddeti ve genel olarak 
kadın ve çocuklara yönelik şid-
deti önlemek için kampanyalar, 
ana-baba eğitim programları 
başlatılmasını, eğitim müfreda-
tına uluslararası sözleşmeler ve 
iç hukuk mevzuatı gereği insan 
hakları, kadının insan hakları, 
kadın erkek eşitliği derslerinin 
acil konulmasını,

· Evde, sokakta, işyerinde ya-
şanan kadına yönelik şiddetin 
sorumlularının gereği gibi yar-
gılanmasını ve caydırıcı yasal 
tedbirler alınmasını, 

· Öldürülen ya da şiddet uğrayan 
kadınların; giydikleri elbiseleri 
hatta rengi, makyaj yapmaları, 
sokakta olmaları, evlerine bir 
saat geç gelmeleri, cep telefo-
nuyla sıkça konuşması gibi ne-
denler tahrik sayılarak büyük 
ceza indirimleri uygulanmak-
tadır. Toplumun en savunmasız 
kesimi olan kadın ve çocukların 
yaşam hakkına yönelen suçlar-
da ceza indirimi uygulanmama-
sını istiyoruz.

Senin ve senin gibi pek çok ka-
dının hayatta kalmasını sağla-
yamadığımız, hak ettiğiniz gibi 
özgür ve güven içinde yaşata-
madığımız için özür dileriz Öz-
gecan. En azından yargılama 
sürecinde davaya müdahil olup, 
sanıkların en ağır şekilde ceza-
landırılması için elimizden gele-
ni yapacağız. Başka Özgecan’lar 
güvende yaşasın ve canından ol-
masın diye, “Kadının İnsan Hak-
ları” mücadelemiz tüm haklar, 
eşitlik sağlanana, kadın cinayet-
leri ve şiddet son bulana kadar 
devam edecektir. Biz susmaya-
cağız söz veriyoruz.
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Yaklaşan ‘8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’ dolayısıyla bir 
araya gelen binlerce kişi kadına 
yönelik şiddeti durdurmak için 
yürüdü. 

Cumhuriyet Kadınları Derneği 
ve İstanbul Barosu Kadın Hak-
lan Merkezi öncülüğünde 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü et-
kinlikleri çerçevesinde 1 Mart 

2015 Pazar günü saat 13.00’da 
Kadıköy’de yürüyüş düzenledi. 

Yürüyüşe katılanlar Kadıköy’de-
ki Moda İlköğretim Okulu önün-
de toplandı. Daha sonra Kadı-
köy İskele Meydanına yürüyüş 
yapıldı. Yüzlerce kişinin katıl-
dığı “Kadına Karşı Şiddete 
Hayır” yürüyüşüne erkekler de 
destek verdi. Yürüyüş boyunca 
ıslık, alkış ve slogan atan kadın-
lar, şiddete uğrayan ve cinayete 
kurban giden Özgecan Aslan 
ve Münevver Karabulut’un da 
aralarında bulunduğu birçok 
kadının fotoğrafını taşıdı. Pen-
cerelerinden bakan vatandaşlar 
ile sürücüler de korna çalarak 
eylemcilere destek verdi. Ka-
dınlar yürüyüş boyunca sık sık 
“Korkma, güçlüsün, laiksin, 

özgürsün”, “Cumhuriyet ka-
dını görev başında” sloganları 
attı. 

Eyleme Cumhuriyet Kadınla-
rı Derneği ve İstanbul Barosu 
Kadın Haklan Merkezi’nin yanı 
sıra İstanbul Kadın Kuruluşla-
rı Birliği, Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Vatan Partisi, Türkiye 
Gençlik Birliği, Türkiye Liseli-
ler Birliği, 10. Köy Derneği, Eği-
tim-İş, Türkiye Emekli Subaylar 
Demeği, Çarşı taraftar grubu ve 
pek çok STK katıldı. Ayrıca bazı 
milletvekilleri, yazarlar ve sa-
natçılar da yürüyüş ve mitinge 
destek verdiler. 

Kadıköy İskele meydanına ge-
lindiğinde saygı duruşu yapıldı 
ve İstiklal Marşı okundu. Bura-
da konuşan Cumhuriyet Kadın-

BAŞKA ÖzgEcAN’LAR İÇİN 
AĞLAMAYALIM
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ları Derneği Başkanı 
Canan Arıtman AKP 
iktidarı döneminde 
kadın cinayetlerinin 
yüzde 1400 oranında 
arttığını söyledi. Arıt-
man şöyle devam etti: 
“Yaşanan artık bir kadın 
kırımıdır. Ülkenin Cum-
hurbaşkanı, Başbakanı 
‘kadın erkek eşit de-
ğildir, fıtratına aykırı’ 
derse kadına bakış açısı 
değişir, canavarlaşır. 
Kadına şiddet uygu-
lamakla, katletmekle 
erkek olunmaz. Bu ka-
tillerin azmettiricisi de 
eğit-donatçısı da bu ikti-
dardır. Bu iktidar kadın 
düşmanıdır. Eli kanlıdır. 
Biz toplumun yarısıyız. 
Çocuklarımızla insan 
sınıfındaki erkeklerle 
birlikte yobaz, çağdışı, 
ortaçağ kafalarından 
daha fazlayız. Gücümü-
zü onlara gösterelim. 
Artık başka Özgecan’lar 
için ağlamayalım.”

Arıtmandan sonra ya-
pılan konuşmalarda 
da kadına şiddet olayı 
kınandı ve şiddete kar-
şı mücadele için birlik 
çağrısı yapıldı. 

Konuşmalardan son-
ra yürüyüşe katılanlar 
sessizce dağıldı. 
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Demokratik ve Laik 
Cumhuriyete bağlı 
kalacağına, namusu 
ve şerefi üzerine ant 

içen Balıkesir Mebusu Tülay Ba-
buşçu; Türkiye Cumhuriyetini, 
600 yıllık Osmanlı İmparator-
luğunun 90 yıllık “reklam arası” 
olarak nitelendirmiş... 

Babuşçu’ya göre, Filistin’i ver-
mediği için yıkılan Osmanlı’nın 
şimdi Filistin ve Türkiye için 

oluşturduğu “arka plan”, tam da 
bir “zekâ parıltısı” imiş...

Bir tümceye bu denli çok yanlış 
sığdırmayı başaran Cumhuriyet 
görünümlü saltanat saplantılı 
kadın için, Sağlık Bakanı tarafın-
dan önerilen “annelik kariyeri” 
ideal sayılabilir. İstanbul Barosu 
olarak, kadını evde oturtmayı 
savunan zihniyete yıllardır kar-
şı çıkarken, bu beyanlar karşı-
sında bazı istisnaların buluna-

bileceği noktasına geldiğimizi 
itiraf ediyoruz.

Bizler, şimdilerde çoğalması da 
beklenen bu türden Babuşcu 
beyanlarının, Haziran/2015 se-
çimlerine yönelik milletvekili 
listelerinde yer tutmak adına 
sergilenen yağlı çabalar ol-
duğunu biliyoruz. Bir yasama 
döneminde kürsüye sadece 3 
kez çıkabilmiş olanların, kendi 
yüksekliklerini Cumhuriyete 

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

CUMHURİYET KÖHNEMİŞ BİR ZİHNİYETİN 
“YETERSİz BAKİYELERİ” TARAFINDAN 
YIKILAMAYACAK KADAR GÜÇLÜDÜR

saldırarak sağlayabileceklerini 
düşünmeleri acı bir gerçeklik 
olsa da, Osmanlıcı kafaların bu 
ülkede edindikleri yerin bile 

Cumhuriyet sayesinde olduğu-
nu söylemeye devam edeceğiz. 
Babuşçu ve O’nun gibiler bil-
meli ki, bizim bu kararlılığımız 
sürdükçe de reklamlar bitmeye-
cektir. Cumhuriyeti “reklam” sa-
nanlar, kendilerinin bir “kamera 
şakası” olduğunu çok geçmeden 
anlayacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti bir Os-
manlı bakiyesi değildir. Tarihsel 
köklerinin yarattığı değerlere 
saygısını esirgemeyen bu Cum-
huriyet, onurla taşıdığı Osmanlı 
geleneğinden övünç ve kıvanç 
duyan bir bilinç olarak, “yeter-
siz bakiyeleri” eliyle yıkılama-
yacak kadar güçlüdür. Çalınmış 

yitik yüzyılları devrimle kısal-
tan Cumhuriyet, sonsuza kadar 
bu ülkenin rejimi olmaya de-
vam edecektir. Çatlağı sıvanmış 
saray duvarlarının huzurunda 
sükûn arayıp hayal kuranlar, 
mebus mertebesinde olsalar da 
bunu bilmelidirler. Türk Halkı, 
cumhuriyetin içindeki cumhur-
dur. 

Tülay Babuşçu gibilerinin anla-
yamadığı, Osmanlının tarihsel 
misyonunu tamamlayarak ka-
panmış bir parantez; Cumhuri-
yet’in ise sonsuzluğu hedefle-
yen bir uygarlık açılımı olduğu 
gerçeğidir.
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Paris’de Charlie Hebdo isimli 
mizah dergisinin yazı kurulu 
toplantısı yapıldığı sırada, doğ-
rudan bu kurulun üyesi olan 
karikatüristlere yönelik olduğu 
anlaşılan saldırıyı nefretle kını-
yoruz.
Saldırı, niteliği itibariyle basın 
ve ifade özgürlüğüne karşı giri-
şilmiş planlı ve profesyonel bir 
katliamdır. Hiçbir gerekçe böy-
le bir katliamı haklı gösterecek 
içerik taşıyamaz. Dinsel duygu-
ların rencide edildiği iddiala-
rının varit bulunduğu hususu 
kabul edilse dahi, bunu protesto 
etmenin demokratik kanalları 
açık iken, şiddete başvurulması 
yaşadığımız yüzyılın eylemsel-
liği olarak kabul edilemez. Ya-
pılan, kelimenin tam anlamıyla 
caniliktir. Bu canilerin mensup 
bulundukları dinsel esaslar, 

böyle bir katliama asla cevaz ve-
remez. 
Bu katliamın özellikle Avru-
pa’da çok ciddi sonuçları ola-
cağı kuşkusunu taşımaktayız. 
Müslüman dünyasına karşı Av-
rupa’da gelişecek reflekslerin 
önümüzdeki dönemde farklıla-
şacağı kanısı yaygınlaşmaktadır. 
Öyle ummak istiyoruz ki, bu ref-
leksler giderek baskıcı önlem-
lerin yoğunlaştığı ve/veya bu 
bağlamdaki yasal düzenlemele-
rin yapılacağı boyutlara taşın-
masın. Uğruna kan dökülerek 
kazanılan özgürlüklerin, güven-
lik ihtiyacına teslim edilmesi, 
en çok da demokratik hakların 
özünü zedeleyecektir. 
Bu katliamın Batıda “yabancı 
düşmanlığı” olarak nitelendi-
rilen hareketlerin yoğunlaşma 

eğilimi gösterdiği bir sırada ger-
çekleştirilmesi de, özel olarak 
dikkat çekilmesi gereken başka 
bir olgudur. Bu hareketlere kar-
şı Batının demokratik güçleri 
tarafından verilen güçlü tepki-
lerin giderek güç kaybetmele-
rine neden olacak sonuçlarının 
bu katliam ile planlanmış olma-
sı ihtimali de tüyler ürperticidir.

İstanbul Barosu olarak, özgür-
lükler dünyası içinde, demokra-
tik hakların törpüleneceği yeni 
bir dönemin başlayacağını tes-
pit ediyoruz. Bütün demokratik 
kurumsallıkların bu bağlamda 
ciddi bir sorumluluk taşımakta 
olduğuna dikkat çekerek, Fran-
sız Halkıyla ve dünyanın özgür-
lük ve barıştan yana tüm birey-
leriyle bu acıyı paylaştığımızı 
ilan ediyoruz.

Nijerya’da 2002 yılından bu 
yana, başta sivillere yönelik ol-
mak üzere pek çok saldırı ve sui-
kastlar düzenleyen şeriat yanlısı 
Radikal İslamcı Boko Haram 
terör örgütü, geçtiğimiz günler-
de ele geçirdiği Baga kentinde 
evleri ateşe vererek, 10.000 in-
sanın yaşadığı kentin neredeyse 
tamamını yakmış, bazı kaynak-
lara göre 2.000’den fazla, bazı-
larına göre ise yüzlerce insanı 
katletmiştir.
Bir tek insanın bile hayatının 
önemli olduğu gerçeğinden 
hareketle, Boko Haram terör 
örgütünün bu katliamlarını red-
dediyor ve kınıyoruz. Terörist 
eylemler suçtur. Hiç bir saik, te-

rörü haklı göstermez, katliamla-
rı meşru kılmaz.
İnsanlık tarihinin zor zamanları-
na tanıklık ettiğimiz bir dönem-
deyiz. Terör, insanlığı, insan-
lığın evrensel değerlerini ve 
temel insan haklarını küresel 
boyutta tehdit eder hale gel-
miştir. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi kararlarında da 
yer aldığı üzere terörizm, kuş-
kusuz bütün devletlerin, ulusla-
rarası ve bölgesel kuruluşların, 
toplumların etkin katılımını 
içeren kapsamlı bir yaklaşımı 
hayata geçirmek adına göstere-
cekleri irade ile ulusal düzeydeki 
çabaların katlanmasıyla çözüm-
lenecektir.

Devletlere düşen yükümlülük 
ise, özgürlükleri katleden gü-
venlik politikaları geliştirmek-
ten ziyade, ortak bir yaklaşımla, 
savaşı, soykırımı ve yaşam kay-
bına yol açan kitlesel şiddeti ön-
lemektir. Herkes bu görevin bi-
lincini taşımalıdır. Farklı dinler 
ve kültürlerin hedef alınmasının 
önlenmesi çabasıyla, herhangi 
bir ayrım yapılmadan mümkün 
olan en geniş katılımın ısrarla 
sürdürülmesi ve gerekli olan 
uluslararası işbirliğinin sağlan-
ması hiç zaman kaybetmeden 
insanlığın en temel hedefi olma-
lıdır.

KATLİAMI KINIYORUz!
BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

NİJERYA’DAKİ TERÖRÜ  
HİÇ BİR SAİK HAKLI gÖSTEREMEz
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ERMENİSTAN POLİTİK TARİH 
YAzIcILIĞI YAPMAKTADIR

HOCALI KATLİAMI BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

25-26 Şubat 1992’de Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin 
siyasi sınırları içinde bu-
lunan Hocalı Kasabası ay-
rılıkçı Ermeni çeteleri ta-
rafından basılarak 106’sı 
kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaş-
lı olmak üzere 613 Azer-
baycan Türk’ü hunharca 
katledildi. 

Azerbaycan Cumhuriyeti 
toprağı olan Karabağ Böl-
gesi Ermenistan tarafın-
dan donatılıp desteklenen 
Ermeni çeteleri tarafından 
işgal edildi. Karabağ’ın 
yerleşik ahalisi olan Türk-
ler topraklarından kovul-
du. Saldırılarını Dağlık 
Karabağ dışına da taşıran 
Ermeni çetelerinin terör 
kampanyası sonucu Azer-
baycan topraklarının yüz-
de yirmisi işgale uğradı. 
Yerleşik halkı kadim top-
raklarından kaçırmak için 
acımasız bir etnik arın-
dırma uygulandı. Etnik 
arındırmaya yönelik sis-
tematik terör kampanyası 
sonucu topraklarından ko-
vulan 1 milyonun üzerin-
de Azerbaycan Türk’ü ha-
len Bakü’nün varoşlarında 
sefalet içinde yaşam savaşı 
vermektedirler.

Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin Ermeni 
kuvvetlerinin işgal ettiği 
topraklardan çekilmesine 
ilişkin 822 sayılı kararı so-
nuçsuz kalmıştır. Kararın 
ardından AGİT bünyesin-
de kurulan MİNSK gurubu 
da işgalin sonlanmasında, 
kaçgunların topraklarına 
dönmesi konusunda etkili 
olamamıştır.

Gerek önceki Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Koçaryan 
gerek şimdiki Cumhurbaş-
kanı Sarkisyan, Karabağ 
işgali ve Hocalı katliamı 
sürecinde etnik arındır-
maya yönelik terör kam-
panyalarında çete yöne-
ticiliği yapmış kişilerdir. 
Geçmişlerinde egemen 
bir ülkenin toprağını işgal 
etmek, etnik arındırmaya 
yönelik terör faaliyetinin 
komutanlığını yapmak 
olan Ermenistan’ın bu 
günkü yöneticileri barışın 
ve karşılıklı dostluğun en 
büyük engelleridir. 

Komşu ulusların ve devlet-
lerin barış içinde bir arada 
yaşamalarının en büyük 
engeli halklar arasında 
kalıcı düşmanlığa ve öte-
kileştirmeye yönelik bir 

anlayışın devlet politikası 
haline getirilmiş olması-
dır.

Günümüz Ermenistan’ını 
yöneten zihniyet geçmi-
şin trajedilerini dönem 
koşullarından soyutlayıp 
çarpıtarak yeniden kurgu-
lamakta, politik tarih yazı-
cılığı yapmaktadır. Erme-
nistan Azerbaycan’la barış 
içinde bir arada yaşamak 
istiyorsa bir an önce kom-
şusunun topraklarını işgal 
için donatıp silahlandırdı-
ğı çeteleri geri çekmelidir. 

İstanbul Barosu 20. yüz-
yılın sonlarında yaşanan 
Karabağ’ın Ermeni çete-
lerince işgali ve Hocalı 
katliamı sürecinde yaşa-
mını yitiren, toprakların-
dan kovulanların acılarını 
paylaşmakta, işgalcileri, 
etnik arındırmaya yöne-
lik terör kampanyalarının 
sorumlularını şiddetle kı-
namakta, BMGK ve AGİT 
MİNSK Grubunun sonuç 
alıcı çalışmalar yapması 
durumunda inandırıcılığı-
nı koruyabileceği düşün-
cesini kamuoyu ile paylaş-
maktadır. 
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AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖNEMİ

Staj Eğitim Merkezi yeni eğitim 
dönemi 16 Şubat 2015 Pazarte-
si günü Baronun Bakırköy hiz-
met biriminde düzenlenen Açı-
lış Dersi ile başladı. 

Toplantının açılışında konuşan 
Staj Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Muazzez 
Yılmaz, Türkiye Barolar Birli-
ğinin Staj Yönetmeliğine göre, 
stajyerleri mesleğe hazırladık-

larını söyledi. Avukatların, avu-
katlık hukuku ve meslek ilkele-
rini çok iyi bilmeleri gerektiğine 
vurgu yapan Yılmaz, stajyerleri 
mesleğe hazırlamak için elden 
gelen her şeyin yapıldığını bil-
dirdi. 

Açılış Dersinde stajyer avukat-
lara hitap eden Av. Prof. Dr. 
Fatih Selami Mahmutoğlu, 
Türkiye’de hukuk sistemin-
de yaşanan sorunlara değindi. 
Mahmutoğlu konuşmasında 
avukatlık mesleğinin önemine 
sık sık vurgu yaptı. 

SEM Yürütme Kurulu Üyeleri 
Av. Dr. Cengiz Abbasgil, Av. Elif 
Görgülü, Av. Sinan Naipoğ-
lu, Stj. Av. Elif Ayla ve Stj. Av. 
Fatih Kayaduman’ın da hazır 
bulunduğu toplantının ardında 
stajyer avukatlar için tanışma 
kokteyli düzenlendi. 
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Dairesi Başkan Vekili ve İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermet 
Koç da ölüm sebebinin belirlen-
mesine ilişkin bilgi verdi.

Panelin son konuşmacısı İstan-
bul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

Bu oturumda söz alan İs-
tanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çetin, 
‘Tıbbi Uygulama Hatalarına Ge-
nel Bakış’ konulu bir bildiri sun-
du. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. C 
Haluk İnce de yaptığı sunum-
da ‘Tıbbi Uygulamalarda Riskli 
Alanlar ve Hata Tipleri’ hakkın-
da bilgi verdi.

Oturumun son konuşmacısı 
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İm-
dat Elmas ise acil tıbbi girişim-
lerde yapılan kusurlu davranış-
ları anlattı. 

Panelin ikinci oturumunu Sağ-
lık Hukuku Merkezi Başkan 
Yardımcısı Av. Gültezer Hatır-
naz Erol yönetti. Bu oturumda 
konuşan İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gökhan Oral ‘Adli Tıp 
Açısından Ölüm Olgusu’ üzerin-
de durdu. 

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas 

SAĞLIK HUKUKUNDA ADLİ TIP 
UYgULAMALARI-2

İstanbul Barosu sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen 
‘Sağlık Hukukunda Adli Tıp Uygulamaları’ konulu dizi 
panelin ikincisi 23 ocak 2014 cuma günü saat 13.00’da 
Çağlayan’daki İstanbul adliyesi konferans salonunda ya-
pıldı. 

İstanbul Barosu yönetim kurulu sayman üyesi Av. Ayde-
niz Alisbah Tuskan ve sağlık Hukuku Merkezi Başkanı 
Av. Ümit Erdem’in açılış konuşmalarından sonra panel 
oturumlarına geçildi. İlk oturumu Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan yönetti.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nev-
zat Alkan ise konuşmasında 
ölü muayenesi, ölüm belgesi ve 
ölüm bildirim sistemi üzerinde 
durdu.

Soru-cevap bölümünün tamam-
lanmasından sonra konuşma-
cılara birer Teşekkür Belgesi 
verildi. 
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Panelin açılışında ko-
nuşan İstanbul Barosu 
Kadın ve Çocuk Hakları 
Merkezinden Sorumlu 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
ülkemizde son yıllarda kadın 
hakları konusunda ciddi mağ-
duriyetlerin yaşandığını ve 
bunların artarak devam etti-
ğini söyledi. Tuskan, “Kadınlar 
olarak haklarımıza sıkı sıkıya 
sahip çıkacağız, daha fazlasını 
talep edeceğiz ve kadına olumlu 
ayrımcılığın hayata geçirilmesi 
için elimizden geleni yapacağız” 
dedi.

Kadının medeni hakları kullan-
ması konusunda ciddi endişeler 
oluşmaya başladığını, kadına 
şiddet ve kadın mağduriyetleri-
nin bunların bir parçası olduğu-
nu belirten Tuskan, bu mağduri-
yetler arasında kadın sağlığının 
da çok önemli yer tuttuğunu 
belirterek şöyle konuştu: “Ör-
neğin kadının vücut bütünlüğü 
hakkına herkes karışıyor. Kür-
tajın yasak olmamasına rağmen 
hastanelerde ve özellikle devlet 
hastanelerinde sorun yaşanıyor. 
Kadın merdiven altına itiliyor, 
bu da yaşam hakkını tehlikeye 
sokuyor”. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi olarak ciddi bir müca-
dele verdiklerinin altını çizen 
Aydeniz Alisbah Tuskan, bu 
konuda bilim adamları ve uz-
manlarla yapılan bir toplantının 
bant çözümlerini kitap haline 
getirerek bütün resmi mercilere 
gönderdiklerini ve Uluslararası 
belgelere göre çözümün ve uy-
gulamanın nasıl olması gerek-
tiğinin bu kitapta anlatıldığını 
sözlerine ekledi. 

Daha sonra panele geçildi. Pa-
nelin ilk oturumunu Av. Ayde-
niz Alisbah Tuskan yönetti.

SAĞLIK HUKUKUNDA KADIN 
HASTALIKLARI VE DOĞUM 

UYgULAMALARI

İstanbul Barosu sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen 
‘Meslek Etiği, Hasta Hakları ve Sorumluluklar Açısın-
dan Sağlık Hukukunda Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uygulamaları’ konulu panel 13 şubat 2015 cuma günü 
saat 13.00’da Çağlayan’daki İstanbul adliyesi konferans 
salonunda yapıldı. 
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İlk oturumda konuşan Yeditepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Elif Vata-
noğlu Lutz, ‘Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uygulamalarında 
Meslek Etiği ve Hasta Hakları’ 
konulu bir bildiri sundu. 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sul-
tan Uzeltürk ise ‘AİHM ve Ana-
yasa Mahkemesi kararlarında 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uy-
gulamaları’ konusunu ele aldı.

İstanbul Üniversitesi Hastane-
leri Hemşirelik Koordinatörü 
ve Türk Hemşireler Derneği 
İstanbul Şubesi Başkanı Prof. 
Dr. Aytolan Yıldırım da ebe ve 
hemşirelerin yetki ve sorumlu-
luklarını anlattı. 

Birinci oturumun son konuş-
macısı İstanbul Barosu Önceki 
Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı 
Av. Halide Savaş ise kadın has-
talıkları ve doğum uygulamaları 
ile ilgili yargı kararlarından ör-
nekler sundu. 

Daha sonra ikinci oturuma geçil-
di. Bu oturumu İstanbul Barosu 
Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı 
Av. Ümit Erdem yönetti.

Oturumun ilk konuşmacısı Doç. 
Dr. İsmail Dölen kadın hasta-
lıkları ve doğum uygulamaların-
da olması gereken standartları 
anlattı ve bu alanda yaşanan so-
runlara değindi. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz 
‘Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uygulamalarında medikolegal 
Sorunlar’ konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Işıl Pakiş ölüm ya da ölü do-
ğumla sonuçlanan tıbbi uygu-
lama hataları üzerinde durdu. 
Jinekolog Operatör Dr. Işıl Gü-
ney Tunalı ise kadın hastalık-
ları ve doğum uygulamalarında 
hastaya yaklaşım konusunda 
bilgi verdi. 
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istanbul Barosu Sağlık 
Hukuku Merkezi Başkanı 
Av. Ümit Erdem’in ve TOT-
BİD Başkanı Prof. Dr. Sait 

Ada’nın kısa açılış konuşmala-
rından sonra panele geçildi. 

İki oturum halinde gerçekleş-
tirilen panelin ilk oturumunda 
konuşan Marmara Üniversite-
si Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İlçin Gönenç, ‘Ortope-
di/Travmatoloji’de Özel Hukuk 
Sorumluluğu’ konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Av. Naim Karakaya ise sunu-

munda ‘Ortopedi/Travmatolo-
ji’de Ceza Hukuku Sorumluluğu’ 
konusu üzerinde durdu. Biruni 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nezih Varol da Ortopedi/
Travmatoloji’de hastalara yak-
laşım hakkında bilgi verdi. 

Sağlık Hukuku Merkezi Genel 
Sekreteri Av. Funda Işık Öz-
can’ın yönettiği ikinci oturum-
da 4 öğretim üyesi söz aldı. Adli 
Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas 

SAĞLIK HUKUKUNDA ORTOPEDİ/
TRAVMATOLOJİ UYgULAMALARI

İstanbul Barosu sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Sağlık Hukukunda Ortopedi/
Travmatoloji Uygulamaları’ konulu panel, 13 ocak 2015 salı günü saat 13.00’da İstan-
bul Çağlayan adliyesi konferans salonunda yapıldı. 

Kurulu Üyesi ve Kırklareli Üni-
versitesi Sağlık Yüksek Okulu 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müca-
hit Görgeç, ‘Ortopedi/Travma-
toloji’de Standartlar’ konulu bir 
bildiri sundu. 

Adli Tıp Kurulu 2. Adli Tıp İh-
tisas Kurulu Üyesi ve Bezm-i 
Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Tuncay, ’Ortopedi/
Travmatoloji’de Hatalı Uygu-
lamalar’ hakkında bilgi verdi. 
Yüksek Sağlık Şurası Üyesi ve 
Haseki Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Kliniği Şefi Doç. Dr. M. Ercan 
Çetinus ise ‘Ortopedi/Travmato-
loji’de Sorumluluklar’ üzerinde 
durdu. Panelin son konuşmacısı 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
Birliği Derneği TDTBİD Sağlık 
Kurulu Başkanı ve TOTBİD Etik 
Kurul Üyesi Prof. Dr. Ünal Kuz-
gun da TOTBİD Sağlık Hukuku 
Kurulu’nun amacı ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.
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17 ŞUBAT 1926 MEDENİ 
KANUN’UN KABULÜ VE 

ÇAĞDAŞLAŞMA gERÇEĞİ
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ VE
İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

Medeni Kanun, ki-
şiler hukuku, aile 
hukuku, miras hu-
kuku ve eşya hu-

kuku bölümlerinde yer alan 
kurallarla, yurttaşların doğu-
mundan başlayarak ölümün-
den sonrasına kadar özel ya-
şam ilişkilerini düzenleyen 
temel kanundur. 
 17 Şubat 1926 da kabul edi-
len devrim yasamız Medeni 
Kanun’un özellikle Aile Hu-
kuku bölümünde köklü bir 
hukuk reformu yaşama geçi-
rilmiştir. Kadınlar, evlenme, 
boşanma, mal varlığı, miras 
gibi özel yaşamlarına ilişkin 
haklar açısından erkeklerle 
eşit konuma getirilmişler-
dir. Örneğin, “erkeğin birden 
çok kadınla evlenebilmesi ye-
rine TEK EŞLİLİK” ve  “RES-
Mİ NİKÂH”  kadın haklarının 
güvencesi olmuştur. “Erkeğin 
BOŞ OL” demesiyle boşanma 
yerine HÂKİM KARARIYLA 
BOŞANMA”, kız ve erkek ço-
cuklara “EŞİT MİRAS PAYI” 
gibi eşit haklar getirilmiştir. 
Sözün özü kadın erkekle eşit 
yurttaş olarak kabul edilmiş-
tir. Bu açıdan, 1926 tarihli 
devrim yasası Medeni Ka-
nunumuz, kadın erkek eşit-

liğinin ve dolayısıyla demok-
ratikleşmenin ilk adımı ve 
çağdaşlığa açılan kapıdır.
 2002 yılında yapılan değişik-
likle Medeni Kanunun aile hu-
kuku kuralları çağdaş aile ya-
pısına uygun hale getirilmiş, 
eşler arası haklarda, evlilik 
birliğini temsilde ve edinilen 
malların paylaşımında eşitlik 
getirilmiştir. 

Günümüzde ise Çağdaşlaş-
ma Masalları anlatılıyor.

89 yıl sonra bugün baktığı-
mızda, kadın erkek eşitliğini 
göz ardı eden, Medeni Ka-
nunun yok sayılmasına yol 
açan söylemlere tanık olu-
yoruz. 

Son dönemlerde “7 yaşın-
da kızlar evlendirilebilir”, 
“kadının yeri evidir, çalış-
ması ne gerekir”, “kadının 
en önemli kariyeri annelik-
tir” denilerek kadının “kaç 
çocuk sahibi olacağı, hangi 
yöntemle doğuracağı, nasıl 
güleceği” bile dayatılmak is-
teniyor. 

Özgecan’lara kıyılıyor...

∙ Ülkemizde 38.711.602 kadı-

nın 24.040.222’sinin en çok 
ilköğretim mezunu olduğu, 

∙ 2.205.315 kadın okuma yaz-
ma bilmediği, 

∙ kadın  istihdamının düştüğü, 

∙ siyasette yer alamadığı; 

∙ aile içi şiddetin ve kadın cina-
yetlerinin  giderek arttığı, 

∙ sözün özü kadının yurttaşlık 
haklarından tam anlamıyla 
yararlanamadığı göz ardı edi-
liyor ve ne yazık ki bugün sa-
dece çağdaşlaşma masalları 
anlatılıyor.

İKKB olarak, kadın erkek eşit-
liğinin bir demokrasi mesele-
si olarak dikkate alınmasını 
bekliyor, Medeni Kanunla elde 
ettiğimiz kazanımlara sahip 
çıktığımızı kamuoyu ile payla-
şıyoruz.   

Kazanılmış haklarımızı 
kaybetmemek için,

eşitlik çabalarımızı 
sürdürmek için,

Medeni Kanunun 
uygulanması için elele.

İmza kampanyamız devam 
ediyor 

menikanunasahipcikiyorum@gmail.com
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ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Medyada, çocukların cinsel obje 
olarak görülmesine yal açacak 
nitelikte haberlere rastlanmak-
tadır. Türkiye’nin, Anayasa’nın 
90. maddesine göre taraf oldu-
ğu uluslar arası sözleşmeler, 
Türk Ceza Kanunu ve Çocuk 
Koruma Kanununa göre bu tür 
yayınlarla çocuklara karşı cin-
sel istismar suçu işlenmektedir. 
Çocukların buluğ çağı ve önce-
sinde evlenmelerinin mümkün 
olacağını söyleyerek iletişim 
araçları vasıtası ile çocuğu top-
lum içinde cinsel obje olarak 
gören ve gösteren bu bakış ve 
anlayışı kınıyoruz.

Türkiye, yakın zamanda çocuk-
ların cinsel sömürüsünün ve 
istismarının önlenmesi ve bu 
olgulara karşı mücadele edilme-
si, cinsel sömürü ve istismarın 
çocuk mağdurların haklarının 
korunması amaçlı ‘Çocukların 
Cinsel Sömürü ve İstismara 
Karşı Korunmasına ilişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni 
(Lanzarote Sözleşmesini ) imza-
lamıştır.

Kamu oyunda farkındalık ya-
ratmaya ve çocukları cinsel şid-
detin türleri konusunda bilgi-
lendirmeye yönelik çalışmalar 

hayati önem taşımaktadır. Bu 
sözleşmeye göre TARAF DEV-
LETLER ‘SÖZLEŞMEDE TA-
NIMLANAN SUÇLARIN ÖVÜL-
DÜĞÜ MATERYALLERIN 
YAYILMASINI ÖNLEMELI ve 
YASAKLAMALIDIR.

Çocuğu cinsel obje olarak gö-
ren ve gösteren anlayışa karşı, 
çocukların cinsel sömürü ve 
cinsel istismarının önlenmesine 
ilişkin bilgilendirilmesi ve far-
kındalık yaratılması konusun-
da toplumun tüm kesimleri ile 
birlikte medyaya da büyük bir 
görev düşmektedir.

Şakran Cezaevi olarak bilinen 
İzmir Çocuk ve Gençlik İnfaz 
Kurumunda cezaevindeki olum-
suz şartlar, gerçekleşen işkence, 
kötü muamele ve cinsel istismar 
olayları,‘ÇOCUK HAPİSHANELE-
Rİ KAPATILMALIDIR’ gerçeğini 
bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu durumun çocukların temel 
insan hakları yanında, Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesi  ile güvence altına alınan 
haklarını da ihlal eder nitelikte 
olduğu açıktır.

Söz konusu sözleşmenin 37. 
Maddesine göre; Hiçbir çocuk 
işkence ve diğer zalimce insan-
lık dışı ve aşağılayıcı muamele 
ve cezaya tabi tutulmayacaktır. 
Özgürlüğünden yoksun bırakı-
lan her çocuğa insancıl biçim-
de ve insan kişiliğinin özünde 

bulunan saygınlık ve kendi ya-
şındaki kişilerin gereksinimleri 
göz önünde tutularak davranı-
lacaktır.

Yine özgürlüğünden yoksun bı-
rakılmış çocukların Korunması-
na İlişkin ‘Havana Kuralları’na 
göre : ‘Çocuk Adalet Sistemi 
Çocukların haklarının ve esenli-
ğinin lehine davranır ve onların 
fiziksel ve ruhsal sağlıklarına 
destek olur’ şeklinde emredici 
düzenlemelere sahiptir.

Çocuklar evde, okulda, sokak-
ta korunamadıkları gibi yirmi 
dört saat devlet gözetiminde 
dahi korunamamaktadırlar.  
Oysa, ‘DEVLET ÇOCUKLARI İS-
TİSMARDAN KORUMAKLA YÜ-
KÜMLÜDÜR.’

Bugüne kadar yaşananlar ve 
Şakran Cezaevindeki son du-

rum göstermektedir ki,  çocuk-
ları cezalandırma odaklı sistem-
den vazgeçilmelidir. Tüm adli 
süreç çocuk adalet sisteminin 
niteliklerine uygun şekilde yü-
rütülmelidir.
Etkili soruşturma ve inceleme 
yapılarak yaşananlarda ihmal 
ve kusuru olan tüm sorumlular 
tespit edilerek yargılanmalı ve 
cezalandırılmalıdır.
Ancak, bugün için yaşanan sü-
reçler ve mevcut durum dikka-
te alındığında ’çocuk cezaevleri 
kapatılsın’ doğru bir ifadedir.
ARTIK, Çocukların öncelikli ya-
rarı temel ilkesi doğrultusunda 
HAPİSHANE DIŞI ALTERNATİF-
LERİN TARTIŞILMASI ve eksik-
liklerin biran önce GİDERİLME-
Sİ ZAMANIDIR.

ÇOcUKLARI TOPLUM İÇİNDE cİNSEL OBJE 
OLARAK gÖRMEK VE gÖSTERMEK SUÇTUR

ÇOcUKLARI cEzALANDIRMAYA YÖNELİK 
ANLAYIŞ TERKEDİLMELİDİR
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TAŞIMA SÖzLEŞMELERİ, 
SİgORTALARI VE LOJİSTİK 

HİzMETLERİNDE gÜNcEL SORUNLAR

Panelin açılış konuşma-
larını, Ankara Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. 
Seçkin Arıkan, İstan-

bul Barosu Lojistik ve Taşıma 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. 
Egemen Gürsel Ankaralı tara-
fından gerçekleştirildi.

İstanbul Barosu lojistik ve taşıma Hukuku komisyonunun katkı-
larıyla ankara Barosunca düzenlenen “6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu Hükümlerinde Taşıma Sözleşmeleri, Taşıma Sigorta-
ları ve Lojistik Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar’ konulu panel 6 
şubat 2015 cuma günü İstanbul’da yapıldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hakan Karan’ın oturum baş-
kanlığını yürüttüğü panelde, 
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Muharrem Gençtürk ‘TTK’da 
taşıma işleri’ konusunu ele alır-
ken, İstanbul Üniversitesi Ulaş-

tırma ve Lojistik Yüksek Okulu 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Türkay Özdemir TTK ve ulus-
lararası konvansiyonlara eşya 
taşınması konusu hakkında bil-
gi verdi. 

Panelde Axa Sigorta A.Ş temsil-
cileri Levent Büyükçolak ve 
Hukuk Müşaviri Av. Cem Con-
gar da taşıma ve nakliyat si-
gorta rücu davaları ve Yargıtay 
içtihatları hakkında tebliğ sun-
dular. 

TOBB Lojistik Sektör Meclisi 
Başkan Yardımcısı Av. Hakan 
Bezginli’nin lojistik sektöründe 
istihdam ve kaçakçılık sorun-
ları ve Yargıtay içtihatlarını ele 
aldığı sunumuyla devam eden 
panel, soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

M
eS

le
K

İ e
TK

İn
lİ

K
le

R

29

O
CA

K 
ŞU

BA
T 

20
15

 /
 1

25



istanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin, Sarıyer Kısırka-
ya’da yapımını sürdürdüğü 
“Kısırkaya Geçici Sahipsiz 

Hayvan Bakımevi ve Bahçeli 
Yaşam Alanı”, hayvan hakları 
savunucuları, ekoloji aktivistle-
ri ve kitle örgütlerince 31 Ocak 
2015 Cumartesi günün düzen-
lenen yürüyüş ve gösteri ile pro-
testo edildi. Protesto eylemine, 
İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av. Süreyya Turan, 
İstanbul Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Hülya 
Yalçın ve İstanbul Barosu Çev-
re ve imar Komisyonu Başkanı 
Av. Alev Seher Tuna ve pek çok 
meslektaşımız katıldı. 

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Ak-
tivistleri, İstanbul Kent Savun-
ması, Kuzey Ormanları Savun-
ması, Sarıyer Kent Dayanışması 
ve Yeryüzüne Özgürlük Derne-
ği’nin çağrısı ile saat 12.00’da 
Kısırkaya köyünde toplanma-
ya başlayan kitle, “Kısırkaya 
Toplama Kampı’nı Kapatın, 

Yaşam Hakkına Dokunma-
yın” yazılı bir pankart taşıyarak 
İBB’nin Kısırkaya hayvan barı-
nağına yürüdü. 

Kötü hava koşullarına ve barı-
nağa ulaşımın zorluğuna rağ-
men yüzlerce hayvan hakları 
savunucusunun katıldığı pro-
testoya, farklı alanlarda müca-
dele yürüten 100’e yakın kitle 
örgütü, baro ve oluşum temsil 
edildi. Tesis önüne gelindiğin-
de Bağımsız Hayvan Özgürlüğü 
Aktivistleri’nden Güneş Çağlıer 
tarafından bir basın açıklaması 

okundu. Açıklamada tesis çeşitli 
yönleriyle eleştirildi ve inşaatın 
durdurulması için Danıştay’a 
dava açıldığı belirtildi. 

İSTANBUL BAROSU HAYVAN 
HAKLARI KOMİSYONUNU BA-
SIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan İstanbul Barosu 
Hayvan Hakları Komisyonunca 
yapılan basın açıklamasıyla da 
Kısırkaya sembolünde olduğu 
gibi tüm toplama ve tecrit kamp-
larının kapatılması istendi.

Baromuz Hayvan Hakları Ko-
misyonunun açıklaması şöyle: 

Hayvanları Koruma Kanunun-
da değişiklik yapılmasına dair 
TBMM Çevre Komisyonunca 
geçtiğimiz yıl yapılan görüş-
melerde kabul edilen metnin 3. 
Maddesi kültürümüzde ve kamu 
vicdanında korkunç bir çatlama 
yaratmıştır. Bu metin; “(MAD-
DE 3-5199 sayılı Kanunun 6’ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.“Madde 6- Sahipsiz 
ya da güçten düşmüş hayvan-
ların, 11.6.2010 tarihli ve 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 
24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununda 
öngörülen durumlar dışında öl-
dürülmeleri yasaktır.

Mahalli idareler, sahipsiz veya 
güçten düşmüş ev hayvan-
larını hayvan bakımevlerine 
götürmekle yükümlüdür. Ma-
halli idarelerce bu hayvanların 
öncelikle bakımevlerinde oluş-
turulacak müşahede yerlerinde 
tutulması sağlanır. Müşahede 
yerlerinde kısırlaştırılan, aşı-

BÜTÜN TOPLAMA VE TEcRİT 
KAMPLARI KAPATILMALIDIR
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refahını sağlamak üzere yeterli 
sayı ve özellikte besleme nokta-
ları teşkil etmekle yükümlüdür. 
14 üncü maddenin (p) bendin-
de tarif edilenler hariç olmak 
üzere sahiplendirilemeyenler; 
okul, hastane, ibadethane, ço-
cuk oyun alanı gibi toplumun 
yoğun olarak kullandığı yerler 

lanan ve rehabilite edilen hay-
vanların mikroçiple kayıt altına 
alındıktan sonra öncelikle sa-
hiplendirilmeleri esastır.

Güçten düşmüş hayvanlar, ba-
kımevlerinde ayrılacak özel 
bölümlerde hayvan refahına uy-
gun olarak bakılır. Mahalli ida-
reler sahipsiz ev hayvanlarının 

hariç alındıkları ortama bıra-
kılır.” Denmektedir. Bu madde 
metninde altı çizili alanlar işa-
retlenerek bunlar “harici” keli-
mesiyle bir tür tevil kullanılmış 
olup, anılan yerlerin olmadığı 
neredeyse hiç alan bulunmadığı 
göz ardı edilmiştir

Hayvan haklarında, uygulama-
dan gelen olumsuzlukları bire-
bir bilen hukukçular olarak, bu 
metnin yasalaşması halinde bü-
yük bir havyan kıyımı olacağını 
TBMM’de katıldığımız tüm sü-
reçte kesin bir dille beyan ettik. 
Bu amaçla sıkı bir çalışmayla, 
oldukça güç olmasına rağmen 
organize ettiğimiz Türkiye Ba-
roları Hayvan Hakları Kurultay 
birleşimleri olarak da kanun 
yapımı sürecine daha etkin ka-
tılmaya başladık.

Şu aşamada Kısırkaya sembo-
lünde “tüm toplama ve tecrit 
kamplarının” derhal kapatıl-
ması ve bu güne kadar olduğu 
gibi evcil kültürümüzdeki hay-
vanların yaşadıkları alanlarda 
etkin korunmasının sağlanması 
için; bu konuda sosyal bilincin 
hızla artırılması konusunda ça-
lışmalarımız aralıksız sürecektir.

Kendini koruyamayan hayvan-
lara kemiklerini kırana kadar 
tecavüz eden insanların ceza-
landırılması gereken sistemde, 
zavallı hayvanların hayattan ko-
parılması kabul edilemez.

İSTANBUL BAROSU HAYVAN 
HAKLARI KOMİSYONU
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Panelin açılışında ko-
nuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Doç. Dr. 
Ümit Kocasakal, Rauf 

Denktaş’ın, Türk tarihinde çok 
önemli bir görevi üstlenen ger-
çek bir kahraman olduğunu be-

lirtti. Kocasakal konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Tarihi geçmi-
şiyle her türlü haksızlığa, hu-
kuksuzluğu karşı direnmiş olan 
İstanbul Barosu olarak, kurum-
sal direncimizi ortaya koyarak 
büyük bir kahraman olan Denk-
taş’ı ve onun hizmetlerini unut-
turmayacağız. Bu toplantıyı da 
bu amaçla düzenlemiş bulunu-
yoruz”. 

Kıbrıs konusunun Türki-
ye’nin stratejik bir konusu 
olduğunu ve Türkiye’nin 
ulusal çıkarlarıyla özdeş bu-
lunduğunu ifade eden Ümit 
Kocasakal, oysa uygulanan 
günlük politikaların ulu-
sal çıkarlarımızın gözden 

çıkarıldığına işaret ettiğini, 
Kıbrıs’ın sanki bir kamburmuş 
gibi, urmuş gibi görüldüğünü, 

Kıbrıs konusunun maalesef em-
peryalizmin çıkarlarına hizmet 
edecek şekilde yürütüldüğünü 
bildirdi. 

İstanbul Barosu’nun Kıbrıs’taki 
çıkarlarımızı sonuna kadar sa-
vunacağını kaydeden Ümit Ko-
casakal, konuşmasında Türki-
ye’de yaşananlara da yer verdi. 
Kocasakal özetle şöyle konuştu: 
“Bugün Türkiye çok büyük bir 
psikolojik harekâtla karşı kar-
şıya. Bu ülkenin maalesef gen-
leriyle, kimyasıyla oynandı. Gü-
nümüzde işgaller artık tankla, 
topla, tüfekle gerçekleşmiyor, o 
ülkenin tarihiyle, genleriyle, ge-
netiğiyle siyasetiyle oynanarak 
gerçekleşiyor. Türkiye aslında şu 
anda işgal altında bir ülke, Türk 
toplumu ise çok güçlü bir nar-
koz etkisi altındadır. Bunun da 
en çarpıcı göstergesi şudur: ül-
kenin tarihi ile oynuyorlar, yani 
laboratuarlarda bir başka tarih 

üretiyorlar, kahramanlar 
hain, hainler de kahraman 

haline getiriliyor”.

Paneli yöneten İstanbul 
Barosu Genel Sekrete-
ri Av. Hüseyin Özbek 

RAUF DENKTAŞ TÜRK DÜNYASININ 
KAHRAMANIDIR

İstanbul Barosu Başkanlığınca kuzey kıbrıs türk cumhu-
riyeti kurucu cumhurbaşkanı rauf denktaş’ın anısına dü-
zenlenen ‘Uluslararası Gelişmeler Işığında Kıbrıs So-
runu’ konulu panel, 13 ocak 2015 salı günü saat 14.30’da 
Baro kültür Merkezi salonunda yapıldı. 
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konuşmasında Kıbrıs’ın tari-
hi panoramasını çizdi, gelinen 
noktada Kıbrıs sorununun çö-
zümü için büyük emek veren 
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaş-
kanı Rauf Denktaş’ın çabalarını 
övdü. 

Panelde konuşan İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi E. 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol 
Manisalı, Denktaş’ın farklı ki-
şilikleri üzerinde durdu ve Kıb-
rıs sorununun çözümünde Rauf 
Denktaş’la birlikte gerçekleştir-
dikleri çalışmalar hakkında bil-
gi verdi. Konuşmasında Büyük 
Ortadoğu Projesi kapsamında 
Türkiye-AB-Kıbrıs ilişkilerini 
değerlendiren Manisalı, Rum 
kesiminin AB’ye üye kabul edil-
mesiyle kozların Rumların eline 
geçtiğini ve Kıbrıs görüşmeleri-
nin sabote edildiğini söyledi. 

Eski Dışişleri Bakanı ve İstanbul 
Aydın Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel 
de, kendi bakanlığı döneminde 
yapılan çalışmalar hakkında bil-
gi verdi. Konuşmasında Annan 
Planı ile ilgili gelişmeler üze-
rinde duran Gürel, AKP iktidarı 

döneminde uygulanan Kıbrıs 
politikalarını eleştirdi. Gürel, 
Rauf Denktaş’ın Kıbrıs sorunu-
nun çözümünde AKP tarafından 
adeta ağır bir yük ve engel ola-
rak görülmeye başlandığını bil-
dirdi. Gürel, Kıbrıs’ta iki devletli 
bir çözümden başka yol olmadı-
ğını sözlerine ekledi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Eski Türkiye Büyükelçisi ve 
Başkent Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Ahmet Zeki Bu-
lunç ise konuşmasında Rauf 

Denktaş’ın liderlik, dava adam-
lığı ve insani değerleri üzerinde 
durdu. Annan Planı konusunda 
geniş bir özet yapan Bulunç, An-
nan Planını Avrupa Birliğinin 
Kıbrıs’la ilgili sorunlarını çözme 
belgesi olarak niteledi. Büyük 
Ortadoğu Projesi çerçevesinde 
Kıbrıs konusunun gündemdeki 
konumunu sürdüreceğini kay-
deden Bulunç, aslında Kıbrıs so-
runu bulunmadığını, Kıbrıs’taki 
iki devlet arasında uyuşmazlı-
ğın sürdüğünü bildirdi. 
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Halkın kollektif vicda-
nının katlinden bu 
yana 22 yıl geçti. Yaz-
dıklarıyla, yaptıkla-

rıyla, yaşamı boyunca verdiği 
mücadele ile Uğur Mumcu için 
kullanılabilecek en uygun ta-
nım halkın vicdanı sözcüğüdür. 
Öncelikle Uğur Mumcu akade-
mik disiplinden gelen seçkin bir 
hukukçudur. Üniversite özerk-
liğinin, demokrasinin, hukuk 
devletinin, düşünce özgürlüğü-
nün yılmaz savunucusudur. Bu 
sayılanların eksiksiz uygulanıp 
yaşanabilmesinin ön koşulunun 
özgür, bağımsız bir vatan oldu-
ğunun bilincindedir. 

Kısa süren akademik yaşamında 
olsun, ömrünün sonuna kadar 
sürdürdüğü gazetecilik uğra-
şında olsun hakkın ve haklının 
safında hukuk kavgası verdiğini 
görürüz. Kurtuluş Savaşıyla ula-
şılıp Lozan’da tescillenen ulusal 
bağımsızlığın, laik demokratik 
düzenin manevi mirasçısı, sa-
kıncalı piyadesiydi. 

Mazlumların safında, emper-
yalizme ve yerli işbirlikçilerine 
karşı mücadeleyle geçen kısa 
ama onurlu bir yaşamdan bu 
gün için de alınacak dersler 
vardır. Uğur Mumcu, sınırlarını 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

UĞUR MUMcU BASIN 
AÇIKLAMASI 

luş felsefesinin, Atatürk ilke-
lerinin ve çağdaş değerlerinin 
çizdiği bir kavganın öncülerin-
dendi.

24 Ocak 1980 kararlarının 
demokratik bir düzende yü-
rütülemeyeceğini, ekonomik 
diktatörlük manifestosu olan 
bu kararların ardından siyasi 
diktanın geleceğini görmüştü. 
12 Eylül düzeninin Türkiye’nin 
kuruluş felsefesinin, Atatürk il-
kelerinin tasfiyesini amaçladığı-
nı, sözde Atatürkçü söylemlerin 
arkadan gelecek olan işbirlikçi 
teokratik diktayı maskelemeye 
yönelik olduğunu biliyordu.

Gazeteciliğin, halkın sağlıklı 
bilgi alma, kamuoyunun özgür-
ce oluşmasına katkı verme so-
rumluluğunu taşımak olduğuna 

inandı. Yaşamı boyuncu bunun 
kavgasını verdi. Gazeteciliği, 
medya patronlarının ihale ta-
kipçiliğine, bürokrasi maymun-
cukluğuna indirgeyen genel 
yayın yönetmenlerinin, mesleği 
itibarsızlaştıran sabıkalı sah-
tekârların, sermayenin dolma 
kalemlerinin korkulu rüyasıydı.

Demokratik düzeni çürüten, 
halkı sömüren tarikat, siyaset, 
ticaret sarmalını, hazineyi so-
yan hayali ihracatçıları, silah 
kaçakçılarını, iktidar sahiple-
rince kollanan mafya düzeni-
nin gerçek yüzünü halka sundu. 
Birbirinin zıddı politik söylem 
aktörlerinin arkasındaki aynı 
merkezleri teşhir etti.

Türkiye’nin kuruluş, var oluş 
felsefesinin simge isminin kat-
ledilişinin üzerinden geçen 22 
yılda yaşananlara baktığımızda, 
etnik ve mezhepsel bir cehen-
nem içine sürüklenen ülkemizi 
gördükçe Uğur Mumcu’nun ni-
çin hedef seçildiğini daha iyi an-
lamaktayız.

İstanbul Barosu, Uğur Mum-
cu’nun katline yol açan değerle-
rin savunucusu olmayı bundan 
sonra da sürdüreceğini kamuo-
yuna saygıyla duyurur.
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istanbul Meslek Odaları Ko-
ordinasyonu (İMOK), Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tara-

fından hazırlanan Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
(TMMOB) yetkilerini budayan 
yasa tasarısına tepki gösterdi. 

İMOK üyesi İstanbul Tabip Oda-
sı, İstanbul Barosu, İstanbul 
Serbest Muhasebeciler Mali 
Müşavirler Odası, İstanbul Ve-
teriner Hekimler Odası, Ecza-
cılar Odası Başkanları 22 Ocak 
2015 Perşembe günü Taksim 
Hill Otel’de düzenledikleri ba-
sın toplantısında TMMOB’ne 
destek çıktı. Toplantıya katılan 
meslek odaları temsilcileri top-
lam 800 bin meslek odası üye-

sinin TMMOB’yi desteklediğini 
açıkladı.
Toplantıda grup adına basın 
açıklamasını okuyan İstanbul 
Meslek Odaları Koordinasyonu 
(İMOK) Sözcüsü Kazım Mer-
mer, hükümetin, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yasa tasarısı ile TM-
MOB üzerinde vesayet oluştur-
maya çalıştığına dikkat çekerek 
dayanışma içinde olacaklarını 
söyledi. Mermer, AKP hüküme-
tinin torba yasalarla kamusal 
alanlara el koyma ve rant süreç-
lerinin önündeki son engelleri 
kaldırma hazırlığında olduğunu 
anlattı. 
İstanbul Tabip Odası Başka-
nı Prof. Dr. Selçuk Erez de 
TMMOB’ye destek olduklarını 
açıkladı. İstanbul Barosu Baş-
kanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal 
ise TMMOB’nin açtığı davaların 
başarıyla sonuçlandığını belir-
terek “Bu dava siyasi iktidarı 
rahatsız etmiş görünüyor’’ dedi. 
Kocasakal, “Hukuk devletinde 

kanunlar şimdi olduğu gibi si-
yasi iktidarın çıkarına yapılmaz. 
Şimdi kanunlar bir oyuncak 
olarak kullanılıyor. Günümüzde 
hukuk görünümlü sivil dikta ve 
faşizmi vardır. Bu siyasi iktidar, 
hukuk meşruiyetini kaybetmiş 
görünüyor. Siyasi iktidar talan 
düzenini sürdürmek için yasa-
larla oynuyor ve meslek kuruluş-
larını da kendi düşüncesine göre 
düzenlemek istiyor” diye konuş-
tu.

İstanbul Serbest Muhasebeciler 
Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Prof. Dr. Yahya Arıkan ve Ec-
zacılar Odası Başkanı Semih 
Güngör de, tasarıyla meslek 
odalarının sindirilmek istendi-
ğini ifade ederek “Oynanmak 
istenen oyun halkımızın geleceği 
üzerinedir” dedi. İstanbul Vete-
riner Hekimler Odası Başkanı 
Prof. Dr. Murat Arslan ise “Bu 
durum Türkiye’ye yönelen bir 
tehlikedir” ifadesini kullandı.

MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU 
TMMOB’A DESTEK VERDİ 

HAKLARIN YASALARDA YER ALMASI YETERLİ 
DEĞİLDİR, BUNLARIN ÖĞRENİLMESİ VE 

KULLANILMASI gEREKLİ

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar 
İşadamları İSEDERİ Derneği’nin 
düzenlediği toplantıya katılan 
İstanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Süreyya Turan, bu-
rada yaptığı konuşmada Kadın 
Hakları, Engelli Hakları, İş ve 
Sosyal Güvenlik Hakları konu-
suna değindi. 

Bir takım hakların yasalarda yer 

almasının fazla bir önem taşı-
madığının altını çizen Turan, bu 
hakların kullanılabilmesi için 
öğrenilmesi ve günlük yaşamı-
mızda içselleştirilmesi gerekti-
ğine vurgu yaptı. 

Dernek Başkan Mustafa Şeker 
ise İSEDERİ’nin faaliyetleri ile 
projeleri hakkında bilgi verdi. 
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Kartal Belediyesi’nin 
Birleşmiş Milletler Şid-
deti Önleme Projesi ile 
ilgili olarak düzenledi-

ği Yakacık Kültür Merkezi’nde 

“Kadına Yönelik 
Şiddete Son” ko-
nulu toplantısı 21 
Ocak 2015 Çar-
şamba günü 13.00 
- 16.00 saatleri 
arasında yapıldı. 

Toplantıya İstan-
bul Barosu Kadın 
ve Çocuk Hakla-
rından Sorumlu 
Sayman Yönetim 

Kurulu Üyesi Av.Aydeniz Alis-
bah Tuskan, İstanbul Barosu 
Kadın Hakları Merkezi Başkanı 
Av. Hale Akgün konuşmacı ola-

rak katıldı. Av. Aydeniz Tuskan, 
Türkiye’de Kadın Hakları ve 
Uluslararası Sözleşmeler Çerçe-
vesinde Kadın Haklarının geldi-
ği nokta hakkında bilgi verdi. Av. 
Hale Akgün, 6284 sayılı Şiddetle 
ilgili yasa ve mağdurun hakları 
ile ilgili bilgi verecek yasayı an-
lattı.

Son olarak Belediyelerin görevi 
ve kadınla ilgili yaptıkları çalış-
maları Kartal Belediye Başkanı 
Dr. Altınok Öz anlattı ve konuş-
macılara bir plaket sundu. Top-
lantı toplu resimle sona erdi.

Kartal Belediyesi’nin 
Birleşmiş Milletler Şid-
deti Önleme Projesi ile 
ilgili olarak düzenledi-

ği Yakacık Kültür Merkezi’nde 
“Kadına Yönelik Şiddete Son” 
konulu toplantısı 21 Ocak 2015 
Çarşamba günü 13.00 - 16.00 
saatleri arasında yapıldı. 

Toplantıya İstanbul Barosu 
Kadın ve Çocuk Haklarından 

Sorumlu Sayman Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av.Aydeniz Alisbah 
Tuskan, İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Başkanı Av. 
Hale Akgün konuşmacı olarak 
katıldı. Av. Aydeniz Tuskan, Tür-
kiye’de Kadın Hakları ve Ulus-
lararası Sözleşmeler Çerçeve-
sinde Kadın Haklarının geldiği 
nokta hakkında bilgi verdi. Av. 
Hale Akgün, 6284 sayılı Şiddet-
le ilgili yasa ve mağdurun hak-

ları ile ilgili bilgi verecek yasayı 
anlattı.

Son olarak Belediyelerin görevi 
ve kadınla ilgili yaptıkları çalış-
maları Kartal Belediye Başkanı 
Dr. Altınok Öz anlattı ve konuş-
macılara bir plaket sundu. Top-
lantı toplu resimle sona erdi.

HAKLARIMIzIN BİLİNcİNDE 
OLARAK ŞİDDETE KARŞI ÇIKIYORUz 

İSTANBUL BAROSU TAKIMI 
SATRANÇTA ÜÇÜNcÜ OLDU
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HİÇ BİR DEVLET KENDİSİNİ SAVAŞ 
SUÇLUSU OLARAK gÖRMÜYOR

İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezince düzenlenen yeni 
eğitim döneminin açılış toplan-
tısı 27 Ocak 2015 Salı günü Ba-
ronun Bakırköy Hizmet Birimi 
Konferans salonunda yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
Staj Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Muazzez 
Yılmaz, stajın sorunsuz geçme-
si ve olabildiğince stajyerlere 
yararlı olması için elden gelenin 
yapıldığını söyledi. 

Staj Yönetmeliğinin 29. Mad-
desinde belirtilen hususlara 
açıklık getiren Yılmaz, stajyer-
lerin staj kurallarına uymaları 
gerektiğini altını çizdi. Geçen 
yıl 2.900 stajyerin eğitildiğini, 
bu yıl bu rakamın 3.600’ü geç-
tiğini kaydeden Yılmaz, bunun 
için sabah programları konul-
duğunu ve eğitmenlerin büyük 
fedakârlık göstererek eğitimleri 
sürdürdüklerini bildirdi.

İlk dersin konuk konuşmacısı 
önceki dönem Baro Başkanla-
rından Av. Kazım Kolcuoğlu, 

konuşmasının başında kendi 
özgeçmişi hakkında bilgi verdi. 

Hukukun insan haklarını koru-
maya yönelik çok büyük önem 
taşıdığına inandığını belirten 
Kolcuoğlu, dünyada en büyük 
insan kaybının savaşlarda ve-
rildiğini, insan haklarının hiçe 
sayıldığını ve insanlığın bu sa-
vaşlar dolayısıyla bir trajedi ya-
şadığını bildirdi.

Son yüz yıl içinde insanlığın 

iki dünya savaşı yaşadığını, bu 
savaşların pek çok insanın öl-
mesine, yaralanmasına, sakat 
kalmasına yol açtığını kaydeden 
Kazım Kolcuoğlu, bu savaşların 
ekonomik açıdan da büyük bir 
yıkım getirdiğini anlattı. 

Birleşmiş Milletlerin kuruluşu, 
ikinci dünya savaşı sonrası ku-
rulan Nürnberg ve Tokyo Savaş 
Suçları Mahkemelerinin fonk-
siyonları hakkında özet bilgiler 
veren Kolcuoğlu, hiçbir devletin 
kendisini savaş suçlusu olarak 
görmediğini, her devletin ken-
disini kahraman olarak gördü-
ğünü belirtti.

Kolcuoğlu konuşmasının son 
bölümünde AİHM, Uluslararası 
Adalet Divanı ve Uluslararası 
Ceza Mahkemesinin kuruluş ça-
lışmaları ve işlevi, Irak’ın ABD 
ve koalisyon ortaklarınca işga-
li, işgal sırasında işlenen savaş 
suçları, başkanı olduğu İstan-
bul Barosu’nun UCM nezdinde 
yaptığı girişimler ve İstanbul 
Barosuna dünya hukuk kurum-
larının verdiği destek konuları-
nı anlattı. 
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AVUKATLAR, KURTÇUKLARDAN 
MUHTEŞEM KELEBEKLER YAPMAYI 

BEcERENLERDİR

İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezince düzenlenen yeni 
eğitim döneminin açılış top-
lantısı 19 Ocak 2015 Pazartesi 
günü Baronun Bakırköy Hizmet 
Birimi Konferans salonunda ya-
pıldı. 

Staj Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Muazzez 
Yılmaz açılışta yaptığı konuş-
mada, staj yönetmeliğinin içe-
riği hakkında bilgi verdi, stajda 
meslek ilke kuralları ile uygula-
mada avukatlık konusuna ağır-
lık verildiğini söyledi. 

İlk derste konuşan İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Mehmet Durakoğlu, konuşma-
sında, deneyimli bir meslekta-
şın kendisini, ya da avukatlığı, 
bu deneyim algısını nasıl anla-
tabileceğini düşünerek avukat-

lığa nasıl baktığını anlattı. Avu-
katlığı bir usta çırak ilişkisi, bir 
maraton, bir bayrak koşusu ola-
rak niteleyen ve öyle olması ge-
rektiğini vurgulayan Durakoğlu, 
avukatlıkta deneyimin önemine 
değindi.

“Öğrenmenin kötüsü olmaz diye 
düşündüm, onun için kötüyü öğ-
renmeye karar verdim” diyen 
Durakoğlu, bayrağı babasından 
almakla başlamış meslek sevgi-
sine. Daha 12 yaşındayken Ba-
basının avukatlık yazıhanesin-
de, o dönemde bir avukatın eli 
kolu konumundaki Erika marka 
siyah daktilosu ile tanışan Meh-
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met Durakoğlu, konuşmasın 
önemli bir bölümünü ‘Erika Gü-
zellemesi’ne ayırdı. 

“Hukuk kitapları hep toz kokar-
dı. Avukat kitap ilişkisi de dak-
tilo ilişkisi kadar muhteşemdi” 
diyen Durakoğlu, avukat için en 
önemli şeyin bilgi açlığı oldu-
ğunu öğrendiğini ve bu açlığın 
hiç bitmediğini belirterek şöyle 
dedi: “Bilgisiz avukat, çizgisiz 
zebraya benzer sözündeki çizgiyi 
avukat olduğumda daha iyi kav-
ramıştım. Bilgiye erişmek için 
bilgisayar yoktu ve hayali dahi 
görülmüyordu”.

Babasının, “kurtçuklardan 
muhteşem kelebekler yap-
mayı becerebilen insanlardır 
avukatlar’ sözünü kendisine 
ilke edindiğini belirten Meh-
met Durakoğlu, bir film şeridi 
halinde babasının görevi nede-
niyle Ankara günlerini, 1960 
devrimini, 12 Mart muhtırasını, 
sonrasında yaşanan olayları, 12 
Eylül darbesini, Uğur Mumcu ve 
Mümtaz Soysal’ın yargılandığı 
günleri, İlhan Selçuk’un Ziver-
bey günlerini, Denizlerin idam 
edilişlerini anımsattı. 

1976’da Hukuk Fakültesine baş-
ladığı günleri anlatan Durakoğ-
lu, “Daha fakülteye başladığım 
gün kendimi avukat hissettim. 
Avukatların boyun eğmedikleri-

ni o yıllarda Orhan Apaydın’dan 
öğrenmiştim. Darbelerin direnç 
merkeziydi Apaydın” dedi. 

Önce elektrikli daktilodan baş-
layıp bilgisayara geçse de Eri-
ka’yı geçmişe dönük bütün 
zamanların simgesi olarak nite-
leyen Durakoğlu, bütün dünya-
da teknoloji alanında korkunç 
gelişmeler yaşansa da bu geliş-
melerin hukuk dünyamızı ge-
liştirmediğini kaydetti ve bizim 
yargımızın hala tarafsız ve ba-
ğımsız olamamasından yakındı. 
Mehmet Durakoğlu konuşması-
nı şu sözlerle tamamladı: 

“Biliyorum ki hukuk tarihini 
avukatlar yazar ve ben o tarihin 
yazılmasında avukat olarak et-
kin bir rol almayabilirim, yoksa 
borçlanırım. Adalet adına, hukuk 
adına, savunma adına mücadele 
edenler var, içerde yatanlar, ya-
şamını karartanlar ve bu uğurda 
ölenler var, borçlanırım onlara. 
Borçlanmadan yaşamak gerek-
tiğini düşünüyorum. Avukatsam 
muhteşem kelebekler yapabili-
rim kurtçuklardan. Yoksa kilise 
karanlık, papaz kör, cemaat sa-
ğır, BAĞIR BABAM BAĞIR!”
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NASIL AVUKAT OLURUz ?

Staj Eğitim Merkezi yeni 
eğitim dönemi 9 Şubat 
2015 Pazartesi günü Ba-
ronun Bakırköy hizmet 

biriminde düzenlenen toplan-
tıyla başladı. 

Toplantının açılışında konuşan 
Staj Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Muazzez 
Yılmaz, Türkiye Barolar Birli-
ğinin Staj Yönetmeliğine göre, 
stajyerleri mesleğe hazırladık-
larını söyledi. Avukatların, avu-
katlık hukuku ve meslek ilkele-
rini çok iyi bilmeleri gerektiğine 
vurgu yapan Yılmaz, stajyerleri 

mesleğe hazırlamak için elden 
gelen her şeyin yapıldığını bil-
dirdi. 

Stajyerlerle bir söyleşi yapan İs-
tanbul Barosu önceki başkanla-
rından Av. Turgut Kazan, kendi 
deneyimlerinden yıla çıkarak 
‘Nasıl Avukat Oluruz’ konusu-
nu anlatmaya çalışacağını ve 52 
yıllık deneyimin getirdiklerini 
paylaşmak istediğini belirtti. 

Türkiye’de avukat olmanın çok 
zor, ama bir o kadar da keyif-
li olduğunu kaydeden Kazan, 
“Bunu sizleri korkutmak için 

değil, zorluklara şimdiden gö-
ğüs germeye hazırlıklı olmanız 
için söylüyorum’ dedi. 

Kendisinin avukatlığı ‘çözüm 
üretme sanatı’ olarak tanımla-
dığını ve mesleğe hep bu gözle 
baktığının altını çizen Turgut 
Kazan, ancak Türkiye gibi bir 
ülkede avukatın çözüm ürete-
bilmesinin pek kolay olmadı-
ğını, çünkü toplumun hukuku 
iyi özümsemediğini bildirdi. 
Hukuku uygulayan hâkim, savcı 
hatta avukatın da buna dâhil ol-
duğunu vurgulayan Kazan, bu-
nun hukuka ve yargı kararlarına 
uyulmaması ve iyi işleyen bir 
hukuk düzeninin bulunmama-
sından kaynaklandığını anlattı.

Turgut Kazan, konuşması bo-
yunca yaşadığı ilginç olaylardan 
örnekler verdi. Kazan söyleşide, 
kendisine yöneltilen soruları da 
yanıtladı. 
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istanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezince düzenlenen yeni 
eğitim dönemi açılış toplan-
tısı 23 Şubat 2015 Pazartesi 

günü Baronun Bakırköy Hizmet 
Birimi Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. 

Toplantının açılışında konuşan 
SEM Yürütme Kurulu Başkanı 
Av. Muazzez Yılmaz, Merkezin 
görevinin staj döneminde staj-
yer avukatların iyi bir eğitim 
almalarını sağlamak olduğunu 
söyledi. Stajyerlerin de bu dö-
nemi çok iyi değerlendirmeleri 
gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, 

amaçlarının nitelikli avukat ye-
tiştirmek olduğunu bildirdi. 

Staj döneminin ilk dersini Tür-
kiye Barolar Birliği Başkan Yar-
dımcısı Av. Berra Besler verdi. 
1996 yılında Staj Eğitim Merke-
zinin kuruluşuna öncülük edenler 
arasında bulunduğunu, amaçları-
nın Avukatlık Akademisi kurmak 
olduğunu, ancak bu konuda zor-
luklarla karşılaştıklarını belirten 
Besler, sonunda bir avuç avukatla 
gönüllülük esasına dayanan Staj 
Eğitim Merkezinin kurulduğunu 
ve bugünlere gelindiğini bildirdi. 

STAJYER AVUKATLAR HUKUK 
DEVLETİNİN TEMİNATIDIR

Berra Besler konuşmasında, ana-
yasa, kuvvetler ayrılığı, hukuk 
devleti ve yargı faaliyeti üzerinde 
durdu. Avukatlık mesleğinin öne-
mine vurgu yapan Besler, Avukat-
lık Kanunun birinci maddesi ile 
bazı yüksek yargı organlarının 
kararlarında avukatın yargının 
kurucu unsuru olarak kabul edil-
diğini söyledi. 

Savunmanın olmadığı yerde 
adaleti sağlamanın mümkün 
olmadığının altını çizen Bes-
ler, bağımsız savunmanın yanı 
sıra yargılama faaliyetinin yine 
yargının kurucu unsurlarından 
olan hakim ve savcı ile gerçek-
leştirildiğini ve Türk Milleti adı-
na gerçekleştirilen bu faaliyetin 
kaynağını anayasadan aldığını 
anlattı. 

Konuşmasında stajyer avukatla-
ra, Avukatlık Kanunu ve meslek 
ilke ve kurallarına önem verme-
leri, avukatlık andına sadık kal-
maları için tavsiyelerde bulunan 
Berra Besler, stajyerleri hukuk 
devletinin teminatı ve avukatlık 
mesleğinin geleceği olarak gör-
düklerini sözlerine ekledi. 
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DOSYASON UMUDUMUz ANzAK
İSTANBUL BAROSU GENEL SEKRETERİ

Av. HÜSEYİN ÖZBEK

Yayınlanmamış ro-
manın, gösterime 
girmemiş filmin ola-
ğanın dışına taşan 

tanıtımından hep pirelenmi-
şimdir. Okuru, seyirciyi tava 
getirmek, basılmamış eserin, 
gösterimi başlamamış yapı-
mın müşterisini yaratmak 
cinliği olarak bakmışımdır. 
Russel Crowe’nin “Son Umut” 
filminin pazarlanmasında da 
aynı yöntem izlendi. Sermaye 
medyasının çekim öncesinden 
başlayan kampanyası filmin 
gösterim arifesinde daha da 
yoğunlaştı. Son Umut pazarla-
macılarının işini kolaylaştıran 
en önemli etken kuşkusuz ki 
Türk halkının derin bilinçaltın-
da yaşattığı Çanakkale algısıdır. 
Avustralyalı yapımcı-oyuncu 
Crowe’un, Yılmaz Erdoğan ile 
Cem Yılmaz’a verdiği rol ise 
Türkiye pazarına yönelik bir he-
sabın sonucudur. Filmin ağırlık-
lı sahnelerinin çekildiği ülkenin 
insanlarını sinema salonlarına 
çekmenin akıllıca bir yöneti-
mi olarak değerlendirilmelidir. 
Son Umut, Çanakkale muhare-
belerinde kaybolan üç oğlunu 
arayan Avustralya’ lı baba Jos-
hua Connor’un hikâyesini anla-
tıyor. Barbar Türklere ders ver-
mek için geldikleri Gelibolu’dan 
dönmeyen evlatlar, umutsuz 
bekleyişin intihara sürüklediği 
anne, karısına verdiği sözü tutup 
ver elini Türkiye diyen Avustral-
yalı baba filmin girizgâhı oluyor.  
Her batılının bilinçaltındaki 
oryantalist tortular Crowe’nin 
İstanbul’a ayak basmasıyla res-
migeçide başlıyor. Şehrin her 
zerresine sinmiş şark atmos-
feri, sokakların, yapıların eg-
zotik panoraması, batılı beyaz 

adamı şaşırtan karmaşası ha-
yal perdesinden akıp gidiyor.
İstanbul’a ayak basar basmaz 
bavulunu kapan afacanın ar-
dından –hırsız sanmıştır -  nefes 
nefese konaklayacağı pansiyonu 
bulan Connor burada gönlünü 
çalacak hırsızla karşılaşacaktır: 
Küçük hanutçu Orhan’ın annesi 
Ayşe Çanakkale şehidi bir yedek 
subayın karısıdır.  Ömer, şehit 
ağabeyinin dulu Ayşe’ yi ikinci 
eş olarak nikâhına alıp pansi-
yona konma hesabındadır. Batı 
filmografisinin değişmez ku-
ralı ise egzotik güzel batılının, 
kötek şarklının hakkıdır! Con-
nor’a abayı yakan pansiyoncu 
Ayşe özelinde bu değişmez ra-
con bir kez daha tekrarlanıyor. 
Kocasını şehit eden düşma-
nın babasına gönlünü kaptıran 
Türk kadın karakterinin bizim 
Çanakkale’mizde yeri olmasa 
da ötekinin Gallipoli’ sinde özel 
bir önem taşıdığı anlaşılıyor. 
Geçen yüzyılın ilk çeyreğinde 
batılı terbiye içinde yetişmiş 
olsa bile bir Türk kadınının 
pansiyon işletmesi, yabancı 
müşterilere hizmet etmesi, ka-
dın erkek bir arada oynaması, 
Anzak’ a abayı yakması gibi dö-
nem sosyolojisine uygun olma-
yan gönül parantezini burada 
kapatıp konumuza dönelim.   
İngiliz makamlarının zoraki en-
gellerini aşıp Gelibolu’ya ulaşan 
baba, oğullarından 4 yıl sonra 
Anzak Koyundadır.  Bir İngiliz 
heyeti de ölülerinin yerlerini be-
lirlemek ve haritalara işlemek 
için aynı bölgede bulunmakta-
dır. Çanakkale muharebelerinde 
işgalcilere karşı savaşmış Bin-
başı Hasan ( Yılmaz Erdoğan) ile 
Cemal Çavuş’un ( Cem Yılmaz ) 
bulunduğu bir Türk heyeti de İn-

gilizlere refakat etmektedirler.
Filmin ilerleyen sahnelerinde 
Binbaşı Hasan’ın, Connor’un 
oğullarını tanıdığı ortaya çıka-
caktır! Anzak baba ile muhab-
beti ilerleten binbaşının gözleri 
önünde 1915 hengâmesi tekrar 
canlanıvermiştir. Yaralı Türk as-
kerini çatışmanın en kanlı saf-
hasında şefkatli kollarına alıp 
Türk siperlerine teslim eden o 
kahraman Anzak’ı hemen ha-
tırlamıştır! Mehmetçiğin bir 
bebek itinasıyla kucaklayıp 
düşman siperlerine bıraktı-
ğı yaralı Anzak hikâyesinin 
de resmi tarihin uydurmala-
rından biri olduğunu bu ve-
sile ile öğrenmiş oluyoruz!
Medyanın Son Umut hakkında 
uyandırdığı nafile umutlar, kam-
panyanın başarısı olarak not 
edilmelidir. Çanakkale destanı-
nın görselini izleyip, Anafarta-
lar kahramanını beyaz perdede 
seyretmek hevesiyle sinema sa-
lonlarını dolduranlar son umut 
kırıntılarını da koltuklarda bı-
rakarak dışarı çıkacaklardır.
Geçen asır Çanakkale’yi işgalci-
lere dar eden Mehmetler, 100 
yıl sonra sömürgeci tetikçile-
riyle hayal perdesinde eşitle-
neceklerini kuşkusuz ki düşü-
nemezlerdi. Analarının ak sütü 
gibi helal zaferlerine işgalcile-
rin ortak edileceğini yemin bil-
lah söyleseler de inanmazlardı.  
Hele özgür bir vatan bıraktık-
ları kimi torunlarının işgalci-
leri övgüdeki sınır tanımazlık-
larını hayal bile edemezlerdi. 
İyi ki Mehmet’in hakkı-
nı Anzak’a veren Mükre-
min Çıtırları görmeden bu 
dünyadan göçüp gittiler.
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ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL 
BAŞVURU HAKKI KONUSUNDA
USÜL VE ŞEKİL KURALLARI

UYGULAMADAN ÖRNEKLERLE
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL 
BAŞVURU

Av. BURHAN ÖĞÜTÇÜ

Av. CELAL ÜLGEN



Yasal Dayanağı

Anayasa Mahkemesine birey-
sel başvuru hakkı, başka bir 
ifadeyle anayasa şikâyeti veya 
anayasal şikâyet; 0711982 tarih 
ve 2709 sayılı Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası’nı değiştiren 
07.05.2010 tarih ve 5982 sa-
yılı “Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası’nın Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”un 18. maddesiyle Ana-
yasa’nın 148. maddesinin birin-
ci fıkrası birinci maddesine “ve 
bireysel başvuruları karara bağ-
lar” eklentisi ve ikinci fıkradan 
sonra gelmek üzere 3, 4, ve 5. 
fıkralar eklenmesi suretiyle po-
zitif hukukumuza girmiştir. Söz-
konusu 5. fıkradaki “Bireysel 
başvuruya ilişkin usul ve esaslar 
kanunla düzenlenir.” hükmüne 
uygun olarak 30.03.2011 tarih 
ve 6216 sayılı Anayasa Mahke-
mesi’nin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Hakkında Kanun” çıkarıl-
mıştır. Kanun’un dördüncü bö-
lümüyle, bireysel başvurunun 
usul ve esasları düzenlenmiş-
tir. Aynı Kanun Geçici Madde 1 
ve fıkra (5) gereğince “Anayasa 
Mahkemesi İçtüzüğü”de yayın-
lanmış ve böylelikle konuyla 
ilgili ikincil mevzuat da tamam-
lanmış bulunmaktadır.

Başvurunun, İkincil Kanun 
Yolu Olma Özelliği

Bireysel başvuru hakkı, bir ka-
nun yoludur. 1

1 Bireysel başvurunun olağanüstü 
bir kanun yolu olduğu görüşü için 

Kanun yolu, nihaî kararların 
yeniden incelenip değiştirilme-
sinin istenebileceği hukukî bir 
yol olup2; bu yolla verilen bir 
kararın denetlenmesi sağlan-
maktadır3.

Anayasa md. 148/3 son cümle 
“Başvuruda bulunabilmek için 
olağan kanun yollarının tüke-
tilmesi şarttır”; Kanun md. 45/
(2) “İhlale neden olduğu ileri 
sürülen işlem, eylem ya da ih-
mal için kanunda öngörülmüş 
idarî ve yargısal başvuru yolla-
rının tamamının bireysel başvu-
ru yapılmadan önce tüketilmiş 
olması gerekir.” hükümlerini 
içermektedir. Bu hükümler ge-
reğince başvuru, bir kanun yolu 
ise de; olağan ve birincil değil; 
ikincil bir kanun yoludur. Bu 
özelliği nedeniyle de, kaideten 
diğer tüm idarî ve kanun yol-
larınıntamamı tüketildikten 
sonra başvurulabilecek bir yol-
dur4. Başvuru yolları tüketil-
meden başvuruda bulunulması 

bkz. Egli Jean-François a.g.m. s. 
361 ve Kılınç Bahadır a.g.m. s. 25. 
Bunun bir olağanüstü kanun yolu 
olmadığı, hatta kanun yolu bile ol-
madığı görüşü için bkz. Pekcaanıtez 
Hakan a.g.m. s. 261, 266. 

2 Kuru Baki-Arslan Ramazan-Yılmaz 
Ejder a.g.e. s. 599.

3 Özekeş Muhammet a.g.e. s. 3.
4  Kural bu olmakla beraber, istisna-

en diğer kanun yolları etkin değil-
se; etkin olmayan kanun yollarının 
tüketilmesi aranmamaktadır. Ayrı-
ca AİHM içtihatlarına uygun olarak 
Anayasa Mahkeme içtihatlarına 
göre de, “makul süre” konusunda 
tüm kanun yolları tüketilmeden 
başvuruda bulunmak mümkündür.

halinde; “başvuru yollarının 
tüketilmemiş olması nedeniy-
le başvurunun kabul edilemez 
olduğu”na karar verilir5. Bu ku-
ralın doğal bir sonucu olarak, 
kanun yollarında gözetilmesi 
gereken hususlar, bireysel baş-
vuruya konu edilemez6. Kanun 
yollarında gözetilmesi gereken 
iddialar, “kanunyolu şikâyeti 
niteliği”ndedir7“başvurunun 
açıkça dayanaktan yoksun ol-
ması nedeniyle kabul edilemez 
olduğu”na karar verilir (Anaya-
sa md. 148/4) 8.

5 An. M. Birinci Bölüm Bş. No. 
2012/1266, 2013/70, 2014/342.

6  “… Anayasa Mahkemesi ne birey-
sel başvuruda bulunabilmek için 
öncelikle olağan kanun yollarının 
tüketilmesi zorunludur. Bu ilke 
uyarınca, başvurucunun Anayasa 
Mahkemesi önüne getirdiğişikâye-
tini öncelikle ve süresinde yetkili 
idarî ve yargısal mercilere usulüne 
uygun olarak iletmesi, bu konuda 
sahip olduğu bilgi ve kanıtlarını 
zamanında bu makamlara sunması 
ve aynı zamanda bu süreçte dava 
ve başvurusunu takip etmek için 
gerekli özeni göstermiş olması ge-
rekir. Bu şekilde olağan denetim 
mekanizmaları önünde ileri 
sürülüp takip edilmeyen temel 
hak ve özgürlüklerin ihlaline 
ilişkin iddialar, Anayasa Mah-
kemesi önünde bireysel başvu-
ru konusu yapılamaz.” Anayasa 
Mahkemesi İkinci Bölüm Bş. No. 
2012/403, K. Tar. 26.03.2013 
K Bş. No. 2013/8521, K. Tar. 
18.09.2014.

7 An. M. İkinci Bölüm Bş. No. 
2014/1643, K. Tar. 04.11.2014; R. 
G. 13.01.2015-29235.

8 An. M. Birinci Bölüm Bş. No. 
2013/3223. Anayasa md. 148 ge-

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL 
BAŞVURU HAKKI KONUSUNDA
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Tüketilmesi gereken kanun yol-
ları; hukuk ve idarî davalarda 
itiraz, temyiz ve karar düzeltme; 
ceza davalarında itiraz ve tem-
yizdir9. Bireysel başvuru için,“-
kanun yararına bozma” “yargı-
lamanın yenilenmesi” yollarının 
tüketilmesi gerekmez. Esasen 
butür başvurular, sürenin işle-
mesine de engel teşkil etmez.

Başvuruda Usul Kuralları

Başvurudaki usul kuralları, 
Anayasa, Kanun ve İçtüzük’te 
düzenlenmiştir Kanun md. 
49/7’ye göre “Bireysel baş-
vuruların incelenmesinde, bu 
Kanun ve İçtüzükte hüküm bu-
lunmayan hallerde ilgili usul 
kanunlarının bireysel başvuru-
nun niteliğine uygun hükümleri 
uygulanır.”” ve İçtüzük md. 84’e 
göre de “Bireysel başvuruların 
incelenmesinde, kararların in-
fazında Kanun ve İçtüzükte hü-
küm bulunmayan hallerde ilgili 
usul kanunlarının bireysel baş-
vurunun niteliğine uygun hü-
kümleri uygulanır.” . Bu nedenle 
kural olarak HMK, İYUK, CMK, 

rekçesine göre, “… diğer yüksek yar-
gı organları ile Anayasa Mahkemesi 
arasındaki görev uyuşmazlıklarının 
ortaya çıkmasının önlenmesi amaç-
lanmıştır.” Özellikle idarî yargıda 
“yürütmenin durdurulması” kararı 
verilmesi;İYUK’nda yapılan deği-
şikliklerle Anayasa’ya aykırı biçim-
de zorlaştırıldığı ve sınırlandırıl-
dığı gözetildiğinde, “yürütmenin 
durdurulması” yolunun “etkisiz” 
olduğu açıktır. Bu konuda bireysel 
başvuru yolu kullanılmalıdır. Zira 
“… yürütmenin durdurulması kara-
rı verilebilmesi, kişilerin hak arama 
özgürlüklerini etkili biçimde kulla-
nabilmelerini sağlayan önemli bir 
imkân olup bu imkanı ortadan kal-
dıran veya etkisiz hale getiren bir 
düzenleme, Anayasa’nın 36. Mad-
desinde yer alan hak araöa özgür-
lüğüne aykırılık teşkil edecektir.” 
An. M. E. 2014/149, K. 2014/151 
nolu ve 02.10.2014 tarihli kara-
rı. Resmî Gazete : 01.01.2015 ta-
rih-29223 sayı.

9  İstinaf mahkemeleri henüz faaliye-
te geçmediğinden; 

AMK uygulanmaz. Bunun sonu-
cu olarak :

*Yukarıda yazılı usul kanun-
larında dilekçeler için “form” 
yani “şekil” zorunluluğu yok-
tur. Ancak özellikle dava ve ce-
vap dilekçelerinin içeriklerinde 
yer alması zorunlu hususlar 
vardır. Oysa bireysel başvuru 
dilekçesinde, İçtüzük ekindeki 
formu10kullanmak zorunludur-
ve başvuru dilekçe içeriğinde 
İçtüzük’te belirlenmiş ve form 
içeriğinde yazılı olan hususların 
eksiksiz olarak doldurulması ve 
ayrıca formda yazılı belgelerin 
onaylı örneklerinin eksiksiz ola-
rak eklenmesi gerekir (İçtüzük 
md. 60/1). Zorunlu nedenler-
leeklenme imkanının olmadığı 
belgelerin elde edilememe ne-
deni de belirtilerek, getirtile-
bileceği yerlerin de dilekçe de 
yazılması gerekir11.

* Dilekçede yer alması gereken 
hususlar, özlü bilgiler içermeli 
ve dilekçe, ekli belgeler dışında 
on sayfayı aşıyorsa;dilekçe öze-
ti de yazılmalıdır(İçtüzük md. 
60/2).

* Başvurunun avukat aracılı-
ğıyla yapılması halinde, noter 
onaylı vekaletname asıl veya ör-
neği eklenmelidir. 

* Anayasa Mahkemesi’ne gön-
derilen belgeler iade edilmedi-
ğinden; zorunluluk olmadıkça 
belge asıllarının eklenmemesi 
uygun olur.

* Form ve ekindeki belgeler 
zımbalanmaz, delinmez, yapış-
tırılmaz, birbirine bağlanmaz, 
el çizgisi yapılmaz. Sayfalar, sı-
rasına göre numaralandırılır12. 
Belgeler, numara sırası altında 
dizi belgesiyle sunulur.

10 Form, www.anayasa.gov.tr internet 
adresinde yer almaktadır.

11 Ekinci Hüseyin-Sağlam Musa a.g.y. 
s. 18-19

12 Ekinci Hüseyin-Sağlam Musaa.g.y. s. 18

* Dilekçe ve ekleri, www.anaya-
sa.gov.tr internet adresinde bu-
lunan “Bireysel Başvuru Formu 
Klavuzu” içeriğine uygun olarak 
hazırlanmalıdır.

* Başvuru dilekçesinin verilme-
sinden sonra meydana gelen 
değişiklikler, delilleriyle birlik-
te en kısa süre içinde Anayasa 
Mahkemesi’ne bildirilmezse; 
sorumluluğu başvurucuya ait-
tir13.

* Başvuru resmî dilde, yani 
Türkçe olarak yapılır (İçtüzük 
md. 59/1, Anayasa md. 3/1)

* Bireysel başvuru iç hukuk 
yolu olarak kabul edildiğinden; 
bireysel başvuru yolu tüketil-
meden doğrudan AİHM’ne baş-
vurulamaz.

Başvuruda Süre ve Sürenin 
Başlangıcı

Başvuru süresi otuz gündür. 
Süre, başvuru yollarının tüke-
tildiği tarihten; başvuru yolu 
öngörülmemişse ihlalin öğ-
renildiği tarihtir (Kanun md. 
47/5, İçtüzük md. 64/1). Dikkat 
edilecek olursa, “başvuru yolla-
rının tüketildiğinin öğrenildiği 
tarih” değil; “başvuru yollarının 
tüketildiği tarih” esas alınmış-
tır. Bu nedenle son kanun yolu 
kullanıldığında verilen kararın 
tebliğinin beklenmemesinin ve 
karar öğrenildiğinde başvuruda 
bulunulmasının uygun olacağı 
kanaatindeyiz.

Mücbir sebep veya ağır hastalık 
gibi haklı bir mazeret nedeniyle 
süresi içinde başvurulamama-
sı halinde; mazeretin kalktığı 
tarihten itibaren onbeş gün 
içinde ve mazereti belgeleyen 
delillerle birlikte başvuruda bu-
lunulması gerekir14. “… düşme 

13 Ekinci Hüseyin-Sağlam Musa a.g.y. s. 19
14 “Mazeret” kelimesi “maazeret” ol-

malıdır. Hata, Kanun md. 47/5 ve 
İçtüzük md. 64/2’deki yazım hata-
sından kaynaklanmaktadır.

D
O

S
Y

A

45

O
CA

K 
ŞU

BA
T 

20
15

 /
 1

25



sonucu omurga sonrası travma-
sına bağlı akut lumbago hastalı-
ğı Hastaneden alınan iki sağlık 
raporu” ile kanıtlanmış olması; 
mazeret olarak kabul edilmiş-
tir15

HMK md. 95’e göre “elde olma-
yan sebepler”in varlığı halinde 
“eski hale getirme” yoluna gi-
dilebilir. “Mazeret” kurumunda 
ise koşullar çok daha somut bi-
çimde düzenlenmiştir. Bireysel 
başvuruda konuyla ilgili düzen-
leme olduğundan; HMK md. 95 
uygulanmaz 

Başvurunun Konusu

Bireysel başvuruda bulunabil-
mek için :

* Temel hak ve özgürlüklerin ih-
lal edilmiş olması gerekir.

*İhlal edilen temel hak ve 
özgürlüklerin, hem Anayasa 
ve hem de AİHS ve Türkiye 
tarafından onaylanan EkProto-
kollar tarafından güvence altına 
alınmış olması gerekir(148/3, 
Kanun md. 45/1) “Başvurucu 
şikâyetlerinin …ortak koruma 
alanına girmediği anlaşıldığın-
dan başvurunun diğer kabul 
edilebilirlik koşulları yönünden 
incelenmeksizin ‘konu bakımın-
dan yetkisizlik’ nedeniyle kabul 
edilemez olduğuna karar verile-
mez olduğuna karar verilmesi 
gerekir”16.

* Anayasa’da koruma altında 
olup da, AİHS ve Ek Protokollar 
tarafından koruma altına alın-
mamış olan temel hak ve özgür-
lükler için başvuruda bulunula-
maz.

* Anayasanın yargı denetimi dı-
şında bıraktığı işlemler, başvuru 
konusu yapılamaz (Anayasa md. 

15 An. M. İkinci Bölüm B. No : 
2014/1543, K. Tar. 04.11.2014; R. 
G. 13.01.2015-29235

16 “An. M. İkinci Bölüm B. No : 
2014/11717, K. Tar. 04.11.2014 R. 
G. 13.01.2015-29235 

105/2, md. 125/2, md. 153/1, 
md. 159/9).

Yasama İşlemleri İle Düzenle-
yici İdarî İşlemlerin, Bireysel 
Başvuruya Konu Olabilirliği

* Yasama işlemleri ile düzenle-
yici idarî işlemler aleyhine doğ-
rudan bireysel başvuruda bulu-
nulamaz (Kanun md. 45/3) ise 
de; bu işlemlerin uygulanmasıy-
la güncel ve kişisel hakları ihlal 
edilenler, ihlal iddiasıyla birlikte 
bu işlemleri de başvuruya konu 
edebilirler17. Yargılama sırasın-
da anayasaya aykırılık iddiası, 
“ciddî” bulunmamış olur da, 
ihlalin Anayasa’ya aykırılıktan 
doğduğu ileri sürülürse; birey-
sel başvuruda anayasaya aykı-
rılık iddiasının incelenmesi ve 
konunun Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulu’na intikal ettiril-
mesi gerekir. Hatta iddia daha 
önce Anayasa Mahkemesi ta-
rafından incelenerek esastan 
reddedilmiş olsa dahi; konunun 
yeniden incelenebilmesi gere-
kir. Benzer bir konu Anayasa 
Mahkemesi’nin E. 1984/17, K. 
1984/12 sayılı ve 11.12.1984 
tarihli kararında tartışılmış, 
talep “on yıl geçmedikçe aynı 
Kanun hükmünün Anayasa’ya 
aykırılığı iddiasıyla tekrar baş-
vurulamaz” hükmünün uygu-
lanmasına yer olmadığına karar 
vermiş; ancak talebi yetkisizlik-
ten reddetmiştir18.

Başvuruda Bulunabilmek 
İçin, Temel Hak ve Özgürlük-
lerin Kamu Gücü Tarafından 
İhlal Edilmiş Olması Gerekir. 
İhlal, Kamu Gücü Tarafında-
Gerçekleşmemiş İse; Sözko-
nusu İhlal Bireysel Başvuru 
Konusu Yapılamaz.

Örneğin kamu gücünü kullan-
mayan kişi tarafından yapılan 

17 Ekinci Hüseyin-Sağlam Musa a.g.y. s. 13
18 Daha fazla bilgi için bkz. Öğütcü 

Burhan a.g.m. s. 66, Öğütcü Burhan 
a.g.t. s. 26.

işkence, sırf bu nedenle bireysel 
başvuruya konu edilemez.

Formun, “Sonuç Talepleri” 
Bölümüyle İlgili Açıklamalar

Bu bölüm doldurulurken, Kanun 
ve İçtüzük hükümleriyle birlikte 
“Bireysel Başvuru Formu Kla-
vuzu”; özellikle de Kanun md. 
50 ve İçtüzük md. 79 hükümleri 
gözetilmelidir. Aşağıdaki husus-
lara özen gösterilmelidir :

* Başvurucunun temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edildiği.

* İhlal sonucu başvurucunun 
mağdur edildiği.

* İhlal ve mağduriyetin ortadan 
kaldırılma imkanı varsa yeniden 
yargılama istemi.

* Yeniden yargılamada hukuksal 
yarar yoksa ve zarar varsa mad-
dî ve manevî tazminat istemi.

* Varsa, tedbir istemi.

Başvurunun Yapılabileceği 
Yerler, Kayıt ve İncelemede 
Sıra, Duruşma, Harç

*Başvurular, doğrudan Anaya-
sa Mahkemesi’ne veya diğer 
mahkemelere, yahut da yurt 
dışı temsilciliklere yapılabilir 
(Kanun md. 47/1, İçtüzük md. 
63/1). Bunun dışında örneğin 
posta yoluyla başvuru yapı-
lamaz. Dilekçe ve ekler UYAP 
üzerinden iletildiği gibi, ayrıca 
fiziki olarak da Anayasa Mahke-
mesi’ne gönderilmektedir.

* Başvurudan sonra Anayasa 
Mahkemesi Komisyonu tara-
fından “kayıt belgesi” gönderil-
mekte ve bu belgede başvuru 
numarası yer almaktadır. Yazış-
malar, bu numara esas alınarak 
yapılmaktadır.

* Başvurular geliş sırasına göre 
incelenerek karara bağlanır. An-
cak Mahkeme, konuların önemi 
ve aciliyetine göre kriterler be-
lirleyerek buna göre bir incele-
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me sıralaması yapabilir (İçtü-
zük md. 68). 

* İnceleme, dosya üzerinde 
yapılır. Ancak resen, başvurucu 
veya Adalet Bakanlığının 
başvurusu üzerine ve gerekli de 
görülürse duruşma yapılmasına 
karar verilebilir (İçtüzük md. 
74).

* Başvuru harcı,2014 yılı har-
cı 206.10 TL. iken bu harç 
01.01.2015 tarihinden itibaren 
226.90 TL.’ya yükseltilmiştir19. 
Ayrıca vekalet suret harcı da 
ödenmeli ve Baro pulu da ya-
pıştırılmalıdır. Bireysel başvuru 
dışındaki işlemler harca tabi de-
ğildir (Kanun md. 64).

Başvuru Belgelerinde Eksik-
lik Olması

Bu taktirde “… Mahkeme yazı 
işleri tarafından eksikliğin gi-
derilmesi için başvurucu veya 
varsa vekilineonbeş günü geç-
memek üzere bir süre verilir ve 
geçerli bir mazereti olmaksızın 
bu sürede eksikliğin tamam-
lanmaması durumunda başvu-
runun reddine karar verileceği 
bildirilir.” (Kanun md. 47/6).

Bireysel Başvuruda Buluna-
bilecek Olanlar

Gerek Anayasa md. 148/3 ve 
gerekse Kanun md. 46’ya göre 
“herkes” bireysel başvuru hak-
kına sahip olup; Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olması gerek-
mez. Yabancı uyruklu olanlar 
dahi bu hakka sahiptirler. An-
cak Anayasa md. 67/3’de belir-
lendiği şekliyle seçme, seçilme, 
halkoylamasına katılma gibiyal-
nız Türk vatandaşlarına tanınan 
haklar için, yabancı uyruklu-
ların bireysel başvuru hakları 
bulunmamaktadır (Kanun md. 
46/3). Başvurucu, gerçek veya 
tüzel kişi olabilir.

19 30.12.2014 tarih-29221 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan “73 
Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği” 
eki Liste. 

Âdil Yargılanma Hakkı

AİHS md. 6 ve Anayasa md. 36/1 
gereğince herkes; medenî hak 
ve yükümlülüklerle ilgili uyuş-
mazlıklar ile cezai suçlamalar 
konusunda âdil yargılanma 
hakkına sahiptir. Bu konuda şu 
hususa dikkat edilmesi gerekir :

*AİHM “özerk (otonom, auto-
nomous) yorum” yöntemini be-
nimsemiş ve “özerk kavram”lar 
üretmiştir20. Buna göre AİHM 
yorum yaparken kendisini; ta-
raf devlet yargı organlarının 
yorumları ve iç hukuk düzenle-
meleri, konuyla ilgili iç hukuk 
düzenlemesi yapılmaması, iç 
hukuk kavramlarıyla bağlı gör-
memektedir.

Hatta ihlal yargı organından 
gelmişse AİHM, yargı organı-
nın konuyu, “medenî hak ve 
yükümlülük” olarak kabul edip 
etmemesiyle ve kararı veren 
yargı organının; medenî hak 
ve yükümlülükler konusunda 
karar vermekte görevli olup ol-
mamasıyla da kendini bağlı gör-
memektedir. Örneğin “ruhsat” 
konusundaki bir uyuşmazlık, 
idarî yargıda görülse de AİHM 
konuyu; medenî hak ve yüküm-
lülüklerle ilgili bir uyuşmaz-
lık olarak kabul ettiği için,bu 
tür bir uyuşmazlığa bakabilir. 
Keza koşullarına göre “tazmi-
nat” uyuşmazlığı da, “mülkiyet” 
uyuşmazlığı olarak da değerlen-
direbilir. AİHM içtihatlarını dik-
kate alarak Anayasa Mahkemesi 
de bireysel başvurularda aynı 
yorum tarzını benimseyerek ka-
rar verdiğini gözlemlemekteyiz.

* “Âdil yargılanma hakkı birey-
lere dava sonucunda verilen 
kararın değil, yargılama süreci-
nin ve usulünün âdil olup olma-
dığını denetleme imkânı verir. 
Bu nedenle, bireysel başvuruda 
âdil yargılanmaya ilişkin şikâ-

20 Öğütcü Burhan a.g.m. s. 49 ve s. 
49’daki 11 nolu nottaki kaynaklar.

yetlerin incelenebilmesi için 
başvurucunun yargılama sü-
recinde haklarına saygı göste-
rilmediğine, bu çerçevede yar-
gılama sürecinde karşı tarafın 
sunduğu deliller ve görüşlerden 
bilgi sahibi olamadığı veya bun-
lara etkili bir şekilde itiraz fırsa-
tı bulamadığı, kendi delillerini 
ve iddialarını sunamadığı ya da 
uyuşmazlığın çözüme kavuş-
turulmasıyla ilgili iddialarının 
derece mahkemesi tarafından 
dinlenmediği veyakararın ge-
rekçesiz olduğu gibi, mahkeme 
kararının oluşumuna sebep olan 
unsurlardan değerlendirmeye 
alınmamış eksiklik, ihmal ya da 
açık keyfîliğe ilişkin bir bilgi ya 
da belge sunmuş olması gerekir. 
Aksi taktirde başvurunun kabul 
edilebilirlik koşulları yönünden 
incelenmeksizin ‘açıkça daya-
naktan yoksun olması’ nede-
niyle kabul edilemez olduğuna 
karar verilmesi gerekir”21.

* Yargılamanın bütününü etki-
leyecek nitelikte olmayan eksik-
likler konusunda başvurunun; 
‘açıkça dayanaktan yoksun ol-
ması’ nedeniyle kabul edilemez 
olduğuna karar verilir22.

* Ayrıca belirtelim ki Anayasa 
Mahkemesi başvurucunun “hu-
kukî tavsifi” ile de bağlı değil-
dir23.

*Bu konuda klasik Roma Hu-
kuku kavramlarından ziyade, 
gerek AİHM ve gerekse Anaya-

21 An M. İkinci Bölüm B. No : 
2014/1643, K. Tar. 04.11.2014; R. 
G. 13.01.2015-29235

22  “… teknik konudaki bilirkişi raporu 
alınmamış olmasının yargılamanın 
bütününü etkileyecek nitelikte ol-
duğu kanaatine ulaşılamadığı..”n-
dan başvurunun ‘açıkça dayanak-
tan yoksun olması’ nedeniyle kabul 
edilemez olduğuna karar verilmiş-
tir. Bu konuda bkz. 21nolu nottaki 
karar.

23 Anç M. İkinci Bölüm, B. No : 
2014/7226, K. Tar. 04.11.2014; R. 
G. 13.01.2015-29235
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sa Mahkemesi’nin yorumlarını 
esas alarak başvuruda bulun-
maktır.  

Başvuru Konusunda Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar

*Başvuruda, Anayasa ve 
AİHS’nin hangi temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edildiği 
nedenleri ve kanıtlarıyla açıkça 
belirtilmesi gerekir. İhlal iddiası 
yeterli değildir. İhlalin, başvuru-
cuyu mağdur etmiş olması gere-
kir. Bu nedenle başvuruda; ihlal 
edilen temel hak ve özgürlükle-
rin, başvurucuyu mağdur etti-
ği de iddia edilmeli ve ihlal ile 
mağduriyet arasında neden-so-
nuç ilişkisi de kanıtlarıyla yer 
almalıdır.

* Gerek derece mahkemesinde 
ve gerekse kanun yollarında, 
temel hak ve özgürlüklerin ih-
lal edildiği iddiasının yer aldığı 
ve kanıtlandığı, bu konuda her 
türlü özenin gösterildiği; buna 
rağmen yargılama safhasında 
dahi ihlale ve mağduriyete en-
gel olunamadığı iddia edilmeli 
ve belgelendirilmelidir24.

*Mahkeme ve Yüksek Mahke-
melerin kanunları yanlış yo-
rumlamaları, delillerin takdirin-
de hata yapmaları, kararın âdil 
olmaması, gerekçelerin isabet-
siz olması gibi hususlar; birey-
sel başvuruya konu yapılamaz. 
“Bunun tek istisnası, derece 
mahkemelerinin tespit ve so-
nuçlarının adaleti ve sağduyuyu 
hiçe sayan tarzda bariz takdir 
hatası veya açık keyfîlık içerme-
si ve bu durumun kendiliğinden 
bireysel başvuru kapsamındaki 
hak ve özgürlükleri ihlal etmiş 
olmasıdır.”25. Bu konularda baş-
vuru yapılmışsa, “bariz takdir 
hatası ve açık keyfîlık” konuları 
üzerinde durulmalıdır.

24  Bkz. Yukarıda 6 nolu nottaki karar.
25 An. M.Birinci Bölüm Bş. No. 

2012/1027, K. Tar. 12.02.2013

*“Temyiz mercilerinin kararla-
rının tam olarak gerekçeli ol-
ması zorunlu değildir. Temyiz 
merciinin yargılamayı yapan 
mahkemelerin kararıyla aynı 
fikirde olması ve bunu ya aynı 
gerekçeyi kullanarak ya da ba-
sit bir atıfla kararına yansıtması 
yeterlidir. Burada önemli olan 
husus, temyiz merciinin bir şe-
kilde temyizde dile getirilmiş 
ana unsurları incelediğini dere-
ce mahkemesinin kararını ince-
leyerek onadığını ya da bozdu-
ğunu göstermesidir.”26. 

Güncel ve Kişisel Bir Hakkın 
Doğrudan Etkilenmesi

* “Güncel hak”tan, halihazır ve 
o an için mevcut bir hak kaste-
dilmiş olmalıdır. İleriye dönük 
beklentiler, başvuru konusu ya-
pılamaz.

* İşlemin, başvuruda bulunanın 
temel haklarından birine zarar 
vermiş olması anlaşılması ge-
rektiğinden; örneğin dernekle-
rin, mesleki kuruluşların üye-
leri için başvuruda bulunma 
hakkı yoktur27.

* “Doğrudan etkilenme” ise “te-
mel hak ihlalinin bireysel baş-
vuruya konu olan eylem veya 
işlem tarafından gerçekleştiril-
mesi, başka bir karara veya işle-
me gerek kalmaksızın başvura-
nın bir hakkını etkiliyor olması 
anlatılmaktadır.”28.

“Makul Süre”yi Aşan Uzun Tu-
tukluluk Hali

Tutukluluk hallerinde, itiraz 
yolu mutlak surette kullanıl-
malıdır. “… İlk Derece Mahke-
melerince verilen tutukluluğun 
devamına ve itirazın reddine 

26 An. M. Birinci Bölüm Bş. No. 
2012/1027 K. Tar. 12.02.103. 
İkinci Bölüm B. No : 2014 (7226,  
04.11.2014; R. G. 13.01.2015-
29235

27 Ekinci Hüseyin-Sağlam Musa a.g.y. s. 21
28 Ekinci Hüseyin-Sağlam Musa a.g.y. s. 21

dair kararların gerekçeleri … tu-
tukluluğun devamının hukuka 
uygunluğu ve tutulmanın meş-
ruluğunu haklı gösterecek özen 
ve içerikte olmadığı ve aynı hu-
susların tekrarı niteliğinde …” 
olması halinde, tutukluluk “ma-
kul” olarak kabul edilemez. Bu 
taktirde başvurucunun özgürlü-
ğünden mahrum bırakıldığı ve 
Anayasa md. 19/7’nin ihlal edil-
diği kabul edilmiş ve manev’ı 
tazminata hükmedilmiştir29.

Kabul Edilebilirlik/Kabul 
Edilemezlik Kararı

* Kanun md. 45-47’de öngörü-
len koşullara uygun olan başvu-
rular hakkında “kabul edilebi-
lirlik kararı” verilir. 

*Önemsiz ve başvurucunun 
önemli bir zarara uğramadığı 
başvurular ile açıkça dayanaktan 
yoksun başvuruların kabul 
edilemezliğine karar verilir.

* Kabul edilebilirlik şartlarını 
taşımadığına oybirliği ile karar 
verilen başvurular hakkında, 
kabul edilemezlik kararı verilir. 
Oy birliği sağlanamayan dosya-
lar, bölümlere havale edilir.

* Kabul edilemezlik kararı ke-
sindir ve ilgililere tebliğ edilir 
(Kanun md. 48).

* Kabul edilebilirliğine karar ve-
rilen başvurular esas inceleme-
si için bölümlere havale edilir. 
Başvurunun bir örneği Adalet 
Bakanlığına gönderilir. Bakanlık 
gerekli görürse görüşünü ya-
zılı olarak bildirir (Kanun md. 
49/1, 2).

Anayasa Mahkemesi’nin Re-
sen Araştırma ve İnceleme 
Yapması ve Delil Toplaması 

Komisyonlar ve bölümler birey-
sel başvuruları incelerken bir 
temel hakkın ihlal edilip edil-

29 An. M. İkinci Bölüm B. No : 
2013/69, k. Tar. 04.11.2014; R. G. 
13.01.2015-29235.
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mediğine yönelik her türlü araş-
tırma ve incelemeyi yapabilir. 
Başvuruyla ilgili gerekli görülen 
bilgi, belge ve deliller ilgililer-
den istenir (Kanun md. 49/3).

Kurumlarla doğrudan yazışır, 
bilgi ve belge ister, gerekli gör-
düğü her türlü belge, kayıt ve 
işlemi inceler, bilgi almak üze-
re kamu görevlileri ve ilgilileri 
çağırabilir, idare ve diğer tüzel 
kişilerden temsilci isteyebilir. 
Engellemeyle karşılaşırsa, bu 
durumda gerekli sonuçları çı-
kararak kararını verir (İçtüzük 
md. 70).

Başvuru Sonucunda Temel 
Hak ve Özgürlüklerin İhlal 
Edildiğinin Tespiti

Halinde; Verilebilecek Karar-
lar (Kanun Md. 50; İçtüzük 
md. 79).

* Temel hak ve özgürlüklerin 
kamu gücü tarafından ihlal edil-
diği tespit edilir.

* Yeniden yargılama yapılma-
sında hukukî yarar varsa, ihlal 
ve sonuçlarının ortadan kaldı-
rılması için dosyanın ilgili mah-
kemeye gönderilmesine karar 
verilir.

Bu taktirde ilgili mahkeme, ihlal 
ve sonuçlarını ortadan kaldıra-
cak şekilde ve mümkünse dosya 
üzerinden yeniden karar verir. 

* Yeniden yargılamada hukukî 
yarar yoksa, başvurucu lehine 
uygun bir tazminata hükmedilir.

* Tazminat tutarın tespiti daha 
ayrıntılı bir incelemeyi gerekti-
riyorsa, bu konuda karar veril-
meksizin genel mahkemelerde 
dava açma yolu gösterilebilir.

* Gerek görülmesi halinde ihlal 
ve sonuçlarının ortadan kaldı-
rılması konusunda nelerin ya-
pılması gerektiğine karar verilir.

Bireysel Başvuru Sonucunda 

Verilen Kararların Niteliği 
(Kanun md. 66)

Bu kararlar kesindir. Yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını, gerçek ve 
tüzel kişileri bağlar. Bu kararlar-
dan sonra koşulları varsa, sade-
ce AİHM’ne bireysel başvuruda 
bulunulabilir.

Kararların Tavzihi ve Maddî 
Hataların Düzeltilmesi HMK 
Hükümlerine Uygun Olarak 
İstenebilir (İçtüzük md. 82).

Bireysel Başvuruların İnce-
lenmesinde ve Kararların İn-
fazında; Kanun ve 

İçtüzükte Hüküm Bulunmayan 
Hallerde İlgili Usul Kanunla-
rının Bireysel 

Başvurunun Niteliğine Uygun 
Hükümleri Uygulanır (İçtü-
zük Md. 84).

KISALTMALAR
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yazılı olmayan bireysel başvuru ka-
rarları;www.anayasa.gov.tr/Birey-
selBasvuru/kararlar/ındex.html in-
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UYgULAMADAN ÖRNEKLERLE 
 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL 

BAŞVURU

Av. Celal Ülgen

Kuramsal kısmı bir önceki yazıda Sevgili arka-
daşım Öğütçü tarafından anlatılmış... Meslektaş-
larımızın özellikle uygulamada sıkıntı çektikleri 
bir gerçek. Bir çok meslektaşım bu konunun yeni 
bir dava türü olması nedeniyle işin kuramsal bo-
yutunu değil uygulama boyutunu merak ettiğini 
biliyorum. Bana ayrılan bu bölümde bildiklerimi 
paylaşmaya çalışacağım. 

Önemli bir hususu burada hemen belirtmek ge-
rekir. Bireysel başvurunun en önemli üç bölümü 
bulunmaktadır. Birincisi olayın başvuru şablonu 
çerçevesinde kısa, açık ve somut olarak anlatıl-
ması, İkincisi kanıtların anlatılan olayla ve ihlal 
savı ile gerekçelendirilmesi ve de son olarak da 
Anayasa Mahkemesinden başvuru dilekçesinde 
taleplerin somut olarak yapılmasıdır. 

OLAYLARIN ANLATILMASI

Olayların ve başvuru konusunun bir sistematik 
içinde anlatılmasında başvurunun incelenmesi 
açısından büyük yarar bulunmaktadır. Bir defa 
her paragraf bulunduğu bölümü gösteren bir harf 
ve de paragraf numaraları olmalıdır. Örneğin ilk 
bölüm A. Harfi ile kodlanmıştır. “A- Kamu gücü-
nün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayla-
rın tarih sırasına göre özeti” O halde Paragraf 
başlıkları A1, A2 gibi numaralarla gitmelidir. Aşa-
ğıdaki örnek hem paragraf başlıkları ve hem de 
içeriği açısından bir bilgi vereceği için meslektaş-
larımıza paylaşılmaktadır;

“A9. Yukarıdaki veriler göstermektedir ki önce-
leri sistem içerisinde doğru ve hukuksal işleyen 
unsurlar var olmasına karşın bu unsurların za-

MaHkeMe tutuklaMa Gün taHlİye Gün karar no

10. ağır ceza Mahkemesi 07.04.2010   ------------ 2010/54 d. İş

12. ağır ceza nöbetçi (üye) Hakimliği 
--------------

01.04.2012 2010/314 d. İş.

12. ağır ceza Mahkemesi 04.04.2010 --------------- 2010/323 d. İş

9. ağır ceza Mahkemesi  nöbetçi Hâkimliği  ---------------------- 18.06.2010 2010/751 d. İş

10. ağır ceza Mahkemesi  23.07.2010 -------------- 2010/283 e

11. ağır ceza Mahkemesi  ---------------- 06.08.2010 2010/623 d. İş

10. ağır ceza Mahkemesi 11.02.2011   ---------- 2010/283 esas

man içinde ayıklanması, tasfiye edilmesi, il dışına 
atanmaları sonucu yargı iklimi tamamen değiş-
miş ve SİSTEM KAPALI VE TEK YÖNLÜ İŞLEMEYE 
BAŞLAMIŞTIR. Aşağıdaki tablo bu durumu gayet 
iyi açıklamaktadır. 

A10. Mahkemenin ilk duruşmasında İddiana-
menin okunmasına başlanmış ve İddianamenin 
okunmasından sonraki 11.02.2011 günlü celse-
de ÖZEL YETKİLİ 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
daha önce mahkeme kararlarıyla SALIVERİLMİŞ 
ve duruşmaya kendiliklerinden gelen tüm sanık-
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ları, 165 kişiyi “kapıları kapatarak” tutuklamıştır. 
(İDDİANAMALER KARARLAR EK_4 TUTANAK-
LAR) Oysa Mahkeme başkanı yeni atanmış ve 
daha 100.000 sayfalık dosyayı okuyamamıştır 
bile. 

A11. Bu sırada CMK’nın kavramları ve kurumları 
da işlemez olmuştur. Çünkü Beşiktaş Adliyesinde 
tutuklamaları kaldıran, tutuklamalara şerh ko-
yan, reddi hakim taleplerini haklı bulan yargıçlar 
çeşitli bahanelerle bir bir gönderilmiştir. Beşiktaş 
artık tek düze çalışan ve de kendi hukukunu da-
yatmaya başlayan siyasi iktidarın silahı görünü-
mü almıştır. 

A31.Balyoz adı verilen dava ile ilgili olarak Mü-
vekkilimizin mahkumiyetine SAHTE BALYOZ GÜ-
VENLİK HAREKAT PLANI ve EKLERİ ile bu planla 
ilişkili diğer SAHTE planların hazırlanması ve ko-
ordine edilmesinde görev almış olması ve sözde 
darbe planı ve eklerinin başvurucuya ait olduğu 
iddia edilen bilgisayarlarda yazıldığı veya toplan-
dığı savlar neden olmuştur. Müvekkilimizin Legal 
olarak yapılan 1. Ordu Plan semineri hazırlıkları-
nı yürüten komutandır. Ancak suçlama tamamen 
ÜRETİLMİŞ VE SAHTE DİJİTAL VERİLERE DA-
YANMAKTADIR. Bu dayanakların güçlenmesi için 
ise müvekkilimizin el yazıları Plan Semineri not-
larından bir bir ayıklanarak sahte CD’lerin üze-
rine bir makine ile (Autopen ya da LightScribe) 
elle yazılmış süsü verilerek yazılmıştır. (FİZİKİ 
EK 03_ 11 NOLU CD VE FİZİKİ EK 04_17 NOLU 
CDLER) Dosya içinde bulunan ve Baransu’nun 
Özel Yetkili Savcılara teslim ettiği evrakların içe-
risinde Legal Plan Semineri dokümanlarının bir 
kısmı ile Başvurucunun Seminer sırasındaki not-
larını içeren el yazıları da bulunmaktadır. İşte Po-
lis tarafından numara verilen 1502, 1503, 1510 
numarasını taşıyan belgelerdeki harf ve harf 
kombinasyonları kopyalanarak CD’lerin üzerine 
aktarılmıştır. (FİZİKİ EK 05 UYGULAMA)Aşağı-
daki tabloda hangi harfin hangi belgeden kopya-
landığı görülmektedir. Bu konu Bilirkişi raporları 
ile de doğrulanmıştır. (UZMAN BİLİRKİŞİ RA-
PORLARI EK 11 ve 12)”

Başvuru dilekçesinde ikinci bölüm ise “B- Birey-
sel başvuru kapsamındaki haklardan hangi-
sinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna 
ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıkla-
malar:” bölümüdür. O halde bu bölüm şöyle nu-
maralanmalıdır. (B1, B2, B”)

“B1)Adil yargılama hakkı, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmenin 6. ve Anayasamızın 36, 37, 38. mad-
delerinde düzenlenmiştir. Anayasamızın 36. mad-
desi “Herkes … adil yargılanma hakkına sahiptir” 
hükmünü taşımakta, 36, 37 ve 38. maddelerde bu 
hakkın temel unsurları düzenlenmektedir. Adil 
yargılanma hakkı 36. maddede yer alsa da adil 
yargılanma hakkının unsuru ya da tamamlayıcısı 
niteliğindeki hak ve güvenceler Anayasanın çe-
şitli maddelerinde 36, 37, 38, 138, 139, 140, 141, 
142. Maddelerinde yer almaktadır. İstanbul Özel 
Yetkili 10 Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/142 ve 
2011/195 Esas sayılı dosyaları ile birleştirilen 
2010/283 E ve 2012/245 K sayılı ve 21.09.2012 
günlü kararı ile bu kararı onayan Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’nin 2013/9110 Esas ve 2013/12351 Ka-
rar sayılı ve 09 Ekim 2013 günlü kararı Başvu-
rucu Süha TANYERİ ile ilgili olarak Avrupa İnsan 
Hakları sözleşmesi ve Anayasanın temel hak ve 
özgürlüklerini ihlal etmiştir. Aşağıda Bu ihlalin 
ayrıntılarını ve gerekçesini belirteceğiz. 

B10) Kovuşturmanın başlangıcından itibaren 
mahkeme salonuna yerleştirilen mikrofonlarla, 
sanıkların kendi aralarında, sanıkların müdafi-
leriyle ve müdafilerin birbirleriyle yaptığı özel 
konuşmalar dinlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. 
Mahkeme salonuna özellikle savunma avukatla-
rın bulunduğu yere yerleştirilen 15 adet mikro-
fon Hem AİHS 6. Maddesindeki Adil Yargılanma 
Hakkına ve hem de Anayasamızın 36. Maddesine 
aykırılık oluşturmaktadır.”

Başvuru dilekçesinde üçüncü bölüm; “C- Başvu-
rucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının 
doğrudan zedelendiği iddiasının açıklanma-
sı:” bölümüdür. O halde buradaki başlıklar şöyle 
numaralandırılmalıdır. (C1, C2, C3)

“C3) CMK’nın Çağrılması Reddedilen Tanığın Ve 
Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi 
başlıklı 178/1.maddesi; mahkemece tanık ve uz-
man bilirkişilerin dinlenmesi talebinin reddedil-
mesi halinde o kişileri mahkemeye getirebileceği-
ni ve yine Çağrılan Tanıkların Ad Ve Adreslerinin 
Sanığa Ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi baş-
lıklı 179/1. Maddesinde yer alan düzenlemesi ile 
mahkemeye getirme usulünün doğrudan doğru-
ya davet ve duruşma sırasında getirmek suretiy-
le olduğunu belirtmiştir. Bu amaçla mahkeme 
kalemine davet için Adalet Bakanlığınca tes-
pit edilen davet ücreti yatırılmış, ancak mah-
keme Anayasamızın 37. Maddesi ve AİHS’in 
6.Maddesi ile güvence altına alınan “Adil Yar-
gılanma Hakkını” ihlal etmiştir.”

BelGe no 11 nolu cd 17 nolu cd

1502 ----- “k-“

1503 “n”- “a”- “ö”-“z”- “el”

1510 “or-“- “k-“ -------

D
O

S
Y

A

51

O
CA

K 
ŞU

BA
T 

20
15

 /
 1

25



KANIT SEÇME VE KANIT SUNMA
Anayasa Mahkemesi Yargısı AİHM’den örnek 
alınmış bir yargı türü. Yani bir silsile takip eden 
bir kanun yolu değil. Bu yüzden bir kısımmeslek-
taşımızın uygulamada bireysel başvuru formun-
da ileri sürdüğü savlarla ilgili olarak tek tek kanıt 
seçmek ve bu seçtiği kanıtlarla bir kararın, bir 
durumun, uygulanan bir yasa maddesinin temel 
hak ve özgürlüklere ya da AİHS’e aykırı olduğunu 
kanıtlamak yerine bütün dosyanın fotokopilerini 
çekerek gönderdiğini görmekteyiz. 
Oysa burada yapılması gereken şey “nokta atışı” 
yapmak ya da kanıtları bir noktada “odaklamak”-
tır. 
Örneğin iki benzer konuda iki farklı karar var 
ise ve bu nedene dayanıyor ise başvurucu vekili 
bütün dosyanın fotokopisini sunmak yerine bu 
iki farklı kararı kanıt olarak sunmalı ve Başvuru 
formunun ilgili “Bireysel başvuru kapsamındaki 
haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edil-
diği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü 
açıklamalar:” bölümünde bunu madde madde 
açıklamak ve bu delillerle meydana çıkan sonuç 
arasındaki nedensellik bağını vurgulamaktır. 
İkinci örnek; başvuru uzun tutukluluk sürecine 
dayanıyorsa burada yapılacak şey tutuklamanın 
başladığı tarihi gösteren belgenin onaylı suretini 
hazırlamak ve bir de hala tutuklu bulunduğuna 
dair son çelse zaptının bir örneğini ya da aradaki 
tahliye taleplerinin reddine ilişkin ara kararları-
nı kanıt olarak göstermektir. Bu nedenle yapılan 
başvuruda belki yan unsur olarak şablon gerekçe 
kullanılması da eklenebilir. Ama fazlasına gerek 
yoktur. Anayasa Mahkemesini ilgisiz ve kanıtla 
başvuru arasında nedensellik bağı oluşmayan 
belgeleri başvuruya eklemenin hiçbir yararı yok-
tur. 
SOMUT TALEP BÖLÜMÜ
Bu bölümle ilgili olarak örnek talepler aşağıda 
sıralanmıştır. Bu örnek Nasıl bir talep yapılacağı 
konusunda yeterince bilgi verecektir. Aşağıdaki 
örnek Balyoz davası ve Askeri Casusluk Davası 
başvurularından alınmıştır. Bilindiği gibi bu iki 
dava da AYM tarafından kabul edilmiş ve karar 
ağlanmıştır. Bu örneklerdeki taleplerle ile AYM 
Gerekçeli kararı meslektaşlarımız tarafından 
mutlaka karşılaştırılmalıdır. 
1. SONUÇ İSTEM
“A-Anayasa Mahkemesinin Başvurulan konu ile 
ilgili olarak çeşitli makamlardan bilgi istemesi, 
çeşitli belgeleri talep etmesi mümkün bulundu-
ğundan ve Balyoz adı verilen dava dosyasının bir 
dilekçe ekine sığmayacak kadar büyük boyutta 
olması nedeniyle Mahkemenin gerekli gördüğü 

konularda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesin-
den (2010/283 E sayılı dosya ile ilgili olarak) bil-
gi ve belge isteyerek incelemeyi sürdürmesine,

B- Gene, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru-
ların incelenmesi esnasında istisnai de olsa tanık 
dinleyebilir, bilirkişi atayabilir veya keşif yapılma-
sına karar verebilir. Başvuru konusunu oluşturan 
olayların temelinde sahte ve üretilmiş kanıtlar 
yer aldığından mahkemeye sunduğumuz Bilirkişi 
ve uzman raporlarının da eklenerek Üniversitele-
rin Bilişim kürsüsünden seçilecek Bilirkişiler ma-
rifetiyle bir inceleme yaptırılmasına, 

C-Anayasa Mahkemesinin bu konulardaki ince-
lemelerini tamamladıktan sonra bir DURUŞMA 
GÜNÜ tayin ve tespit etmesine ve duruşmada 
Başvurucunun da hazır edilmesinin istenmesine, 

D) Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün 73/1 mad-
desi uyarınca dava konusu yapılan eylem, işlem 
ya da karar Başvurucunun yaşamına ya da maddi 
veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike 
oluşturacaksa esas inceleme aşamasında gerekli 
tedbirlere resen veya başvurucunum talebi üze-
rine karar verilebileceğini düzenlediğinden ve bu 
durumda kabul edilebilirlik kararı 73/2 madde 
gereğince derhal yapılarak tedbir hususunda bir 
karar verilmesi gerektiğinden öncelikle Başvuru-
cunun tutuklu bulunması, Tutukluluğun haksız 
ve hukuksuz bir mahkeme kararına dayanıyor 
olması nedeniyle öncelikle TEDBİR NİTELİĞİN-
DE KARAR VERİLMESİNE VE BAŞVURUCUNUN 
CEZAEVİNDEN TAHLİYESİNİN SAĞLANMASINA, 

E) Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün 79/1-
a-c- maddesi gereğince tespit edilecek ihlalin 
mahkeme kararından kaynaklandığı açık bulun-
duğundan yeniden yargılama yapılması kararı ve-
rilmesine, ya da 79/2 maddesi uyarınca bu ihlalin 
hangi şekilde ortadan kalkacağı konusunda mah-
kemece bir karar alınmasına,

F-Gerek İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ve 
Gerekse bu Mahkemenin vermiş olduğu başvu-
rucunun mahkumiyetine ilişkin kararı onayan 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi AİHS ile ve Anayasa ile 
güvence altına alınmış olan başta Adil Yargılan-
ma Hakkı ve Savunma hakkına (AİHS 6. Madde ve 
Anayasa 9, 36, 37, 38, 139 ve 142.) Maddelerine 
oluşan aykırılığın TESPİT EDİLMESİNE”

Dilekçede yer alan kanıtların metin içindeki il-
gili yerlerinde de belirtilmek üzere ayrıca liste 
halinde dilekçenin sonunda yer alması delille-
rin tümünün sıra numarası alması ve her delilin 
üzerinde bir kapak sayfasının bulunması elbette 
meslektaşlarımız için önereceğimiz hususlardır.
Aşağıdaki örnek Askeri Casusluk davasına ilişkin 
bir başvurudan alınmıştır. 
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Örnek: 
EKLER
1- Yetki belgesi veya vekâletname
2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge
3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise 
geçerli kimlik belgesi
4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki bel-
gesi
5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi
6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı ör-
nekleri

EK-A: İddianame, duruşma tutanakları, gerek-
çeli karar, savcı tebliğnamesi ve Yargıtay kara-
rını içerir DVD.
EK-B: Başvurucunun savcılık sorgusu
EK-C: Başvurucunun ilk savunması
EK-D: Başvurucunun aynı delil içeriğinden 
yargılandığı Tuzla 2.Asliye Ceza Mahkemesi-
nin verdiği Beraat Kararı.
EK-E: Başvuruya konu davanın temyiz edildiği 
dilekçe örneği
EK-F: Onaylı Yargıtay Kararı
EK-G: Bilgisayar Mühendisi akademisyenlerin 
Dijital Deliller hakkındaki bildirisi
EK-H: Talepler ve cevapları

7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve mik-
tarı ile buna ilişkin belgeler
8- Başvuru suresinde yapılamamışsa mazereti is-
patlayan belgeler
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen bel-
gelere erişememişse bunun nedenleri ve gerek-
çeleri

AYM’DEN İKİ İHLAL KARARI SONUÇ BÖLÜMÜ
1.BALYOZ Davası İhlal Kararı Sonuç Bölümü:
“III. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;
A. Başvurucuların,
1. Özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin şikâyet-

lerinin “zaman bakımından yetkisizlik” nede-
niyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Adil yargılanma hakkı kapsamındaki şikâyet-
lerinin;

i. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve 
Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık 

olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle 
tanık dinletme hakkına ilişkin şikâyetlerinin, 
ii. Dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin 
şikâyetlerinin giderilmediğine dair iddialarının, 
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
B. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına 

alınan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİL-
DİĞİNE,

C. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması 
için yeniden yargılama yapmak üzere kararın 
bir örneğinin ilgili Mahkemeye GÖNDERİL-
MESİNE,

D. Dökümü yapılan yargılama giderlerinin BAŞ-
VURUCULARA ÖDENMESİNE,

18/6/2014 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.”

2. Askeri Casusluk Davası İhlal Kararı Sonuç 
Bölümü
“III. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;
A. Başvurucuların,
1. Bir kısım başvurular yönünden özgürlük ve 

güvenlik hakkına ilişkin şikâyetlerin “zaman 
bakımından yetkisizlik” nedeniyle KABUL 
EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Bir kısım başvurular yönünden özgürlük ve 
güvenlik hakkına ilişkin şikâyetlerin “açıkça 
dayanaktan yoksun olması” nedeniyle KABUL 
EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

3. Bir kısım başvurular yönünden adil yargılan-
ma hakkı şikâyetlerinin ise “ süre aşımı” nede-
niyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

4.  Silahların eşitliği ilkesi yönünden adil yargı-
lanma hakkının ihlal edildiğine yönelik iddia-
larının, KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alı-
nan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
C. Başvurucuların tazminata ilişkin taleplerinin 

REDDİNE, 
D. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması 

için yeniden yargılama yapmak üzere kararın 
bir örneğinin ilgili Mahkemeye GÖNDERİL-
MESİNE,9/1/2015 tarihinde OY BİRLİĞİYLE 
karar verildi.”
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2015 YILI İÇİN BARO AİDATI 322 TL OLARAK BELİRLENDİ

SİNOP BARO BAŞKANININ ZİYARETİ

Meslektaşlarımız bu mikta-
rı Ocak ve Temmuz aylarında 
161 Lira olarak iki taksit ha-
linde ödeyebilecekler. Tem-
muz ayında artacak kat sayı 
gereğince aidat yeniden be-
lirlenecek, meydana gelecek 
artış, ikinci yarı taksitine yan-
sıtılacak ve meslektaşlarımız 
ikinci yarı aidat taksitini (161 
TL + zam) olarak ödeyecekler.  
 
Baro yönetimi aidat ödemede 
yeni yöntemler geliştirdi. Buna 
göre:

1- Vakıfbank İstanbul Adalet 
Sarayı Şubesi TR51 0001 5001 
5800 7286 2874 96 veya Va-
kıfbank İstanbul Adalet Sarayı 
Şubesi TR50 0001 5001 5800 
7301 2356 02 nolu hesaba ha-
vale yapılabilir. (Vakıfbank şu-
belerinden yapılan ödemelerde 
masraf ödemesiz)

2- BARO Merkezimizde World, 
Bonus, Maksimum, paraf özellikli 

kredi kartlarınıza taksitli olarak 
aidat tahsiline olanak sağlandı. 
(2,4,6 taksit seçeneği ile)

Ayrıca Avukatlarımız tüm Visa 
Master Kredi kartları ile tek çe-
kimle aidatlarını ödeyebilecek. 

3- BARONET üzerinden aidatla-
rınızı Vakıfbank World ve Yapı 
Kredi World kredi kartları ile 
3-6-9 ay taksitle, Bonus özel-
likli kredi kartlarınıza BONUS 
ödeme butonu üzerinden 3-6-9 
taksitle ödeme olanağı sağlandı. 
Ayrıca Avukatlarımız tüm Visa 
Master Kredi kartları ile tek çe-
kimle aidatlarını ödeyebilecek.

4- Vakıfbank internet banka-
cılığı olan üyelerimiz kurum 
ödemelerinden giriş yaparak 
İstanbul Barosu Aidat ödeme 
seçeneği ile aidatlarını ödeyebi-
lecek.

5- Çağlayan İstanbul Adalet Sa-
rayı, İstanbul Anadolu Adalet 

Sarayı Kartal ve Bakırköy Adalet 
Sarayı’nda Baro odalarında da 
ödeme yapmak mümkün. (Nakit 
veya kredi kartı ile)

ÇAĞLAYAN İSTANBUL ADALET 
SARAYI: Aidat Ödemeleri hafta 
içi hergün 09.00-16.00 saatleri 
arasında nakit veya kredi kartı 
ile 1.bodrum katta yer alan Baro 
Merkezinde yapılabilir (1. Kat/
C1 Blok).

İSTANBUL ANADOLU ADALET 
SARAYI KARTAL: Aidat Ödeme-
leri hafta içi hergün 09.00-16.00 
saatleri arasında nakit veya kre-
di kartı ile zemin katta yer alan 
Baro Merkezinde yapılabilir (E 
Blok Zemin kat)

BAKIRKÖY ADALET SARAYI: 
Aidat Ödemeleri Perşembe gün-
leri 09.00-14.00 saatleri ara-
sında nakit veya kredi kartı ile 
Zemin Kat Bilgisayar Odasında 
yapılabilir.

Sinop Barosu Başkanı Av. Hic-
ran Kandemir ve Yönetim Ku-
rulundan üç üye 19 Ocak 2015 
Pazartesi günü İstanbul Baro-
sunu ziyaret etti. 

Sinop baro heyeti ziyarette, İs-
tanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, Yönetim 
kurulu Üyeleri Av. Sevgi Ba-
rutçu ve Av. Süreyya Turan’la 
görüştüler. 
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KAMU DENETÇİSİ MEHMET ELKATMIŞ  
ÜMİT KOCASAKAL GÖRÜŞMESİ

İstanbul Barosu tarafından, 
Validebağ Korusunda İstanbul 
Büyükşehir ve Üsküdar Bele-
diyeleri tarafından yapılan ça-
lışmalarda yaşanan hukuk dışı 
olayların, Kamu Denetçiliğine 
(Ombudsmanlık) yapılan yazılı 
bir başvuru ile yansıtılmasını 
takiben Mehmet Elkatmış Ba-
romuzu ziyaret etti. Validebağ 
Sorunu ile ilgili olarak; İstan-
bul Valisi, Büyükşehir/Üsküdar 
Belediye Başkanları ve İstanbul 

Barosu Başkanı ile görüşmeler 
yapmak üzere  oluşturulan bir 
planlama çerçevesinde geldiğini 
bildiren  Elkatmış’a, Baromuzun 
konu ile ilgili olarak görüşleri ve 
bizzat yaşananlar anlatıldı.

Görüşmede; İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet 
Durakoğlu ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Av.Necmi Şimşek, Av. 
Sevgi Barutçu, Av. Süreyya Tu-
ran ve Av.Hasan Kılıç ile birlikte 
Validebağ Gönüllüleri Platformu 

adına Av. Gülsüm Özdemir de 
bulundu. Validebağ’da yaşanan 
süreci özetleyen v yaşananlarla 
ilgili bilgileri içeren bir dosya da  
Av. Özdemir tarafından Mehmet 
Elkatmış’a sunuldu.

Elkatmış ve Kocasakal; 2 yıl 
önce oluşturulan Ombudsman-
lık Kurumu ile ilgili, işlevselliği 
ve kararlarının uygulanması ile 
karşılaşılan sorunlar konusun-
da da görüş alışverişinde bulun-
dular.
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünden alınan yazıda, 
bundan böyle Türkiye Barolar 
Birliği ya da meslektaşlarımı-
zın bağlı bulundukları baronun 
WEB sitesinden ibraz edilen 
kimliğin doğruluğu teyit edilen 
avukat kimliğinin aslının sürü-
cü belge başvurularında kabul 
edileceği bildirildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğünden 
alınan 08 Ocak 2015 gün ve 
12742 sayılı yazı şöyle:

“Sürücü belgesi müracaatların-
da avukat kimliklerinin kabul 
edilip edilemeyeceği hususunda 
trafik tescil kuruluşlarımızda 
tereddütler yaşandığı görül-
mektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeli-
ği’nin sürücü belgelerinin dü-

zenlenmesi, kişiselleştirilmesi 
ve teslimiyle ilgili usul ve esas-
lar başlıklı 81’inci maddesinin 
dördüncü fıkrasının (c) bendin-
de “Nüfus cüzdanı/pasaport 
bilgileri Kimlik Paylaşımı 
Sistemindeki bilgilerle elekt-
ronik ortamda karşılaştırılır.” 
hükmü gereğince sürücü belge-
si işlemlerinde kimlik belgesi 
olarak nüfus cüzdanı ve pasa-
port kabul edilmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nu’nun 9’uncu maddesinin dör-
düncü fıkrasında “Ruhsatname-
ler ve avukat kimlikleri Türkiye 
Barolar Birliği tarafından tek 
tip olarak bastırılır ve düzen-
lenir. 8’inci maddenin dördün-
cü fıkrasında belirtilen şekilde 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca uygun bulma kararı 
verildiğinde ruhsatnameler Bir-

lik Başkanı ve ilgili Baro Başka-
nı tarafından imzalanır. Avukat 
kimlikleri, tüm resmi ve özel 
kuruluşlar tarafından kabul 
edilecek resmi kimlik hük-
mündedir.” hükmü bulunmak-
tadır.

Türkiye Barolar Birliği veya 
avukatın bağlı bulunduğu baro-
nun web sitesinden ibraz edilen 
avukat kimliğinin doğruluğu te-
yit edilerek, ilgi (a) ve (b)’de ka-
yıtlı görüş yazıları doğrultusun-
da avukat kimliğinin aslı sürücü 
belgesi müracaatlarında kabul 
edilecektir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ede-
rim.”
Necat ÖZDEMİROĞLU 
Bakan a.
Emniyet Genel Müdür Yrd. 

Aynı zamanda Baromuz men-
suplarından olan İstanbul Mil-
letvekili Av. Mahmut TANAL’ın; 
avukatların tutuklu müvekkil-
leri ile görüştürülmelerinde 
zaman sınırlandırılmasına gi-
dildiği, her cezaevinde farklı 
uygulamalar ile karşılaşıldığı 
iddialarına ilişkin olarak:

1- Cezaevlerinde, avukat ile tu-
tuklu kişinin her zaman görüş-
mesine izin verilmekte midir?

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURULARINDA TEYİT EDİLEN 
AVUKAT KİMLİĞİNİN ASLI GEÇERLİ OLACAK 

2- Bu görüşmelere süre açısın-
dan sınırlama getirildiği zaman-
lar var mıdır? Var ise, bu sınır-
lamaların yasal dayanağı nedir?

3- Her bir cezaevi için Avukat ile 
tutuklu kişinin görüşmesi hangi 
zaman dilimlerinde sağlanmak-
tadır? şeklinde Adalet Bakanı-
nın yanıtlaması istemli olarak 
vermiş olduğu 04.08.2014 ta-
rihli yazılı soru önergesine sü-
resi geçtikten sonra cevap veril-
miştir.

Sorulan sorulara yanıtların ve-
rilmediği cevapta mevzuat hü-
kümlerinden bahsedildikten 
sonra “hükümlüler avukat-
larıyla mesai saatleri içinde, 
tutuklular ise müdafileriyle 
mesai saatleri içinde veya dı-
şında görüşme yapabilmekte 
olup, söz konusu görüşmele-
re herhangi bir kısıtlama ge-
tirilmemektedir.” denilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI: “TUTUKLULAR, MÜDAFİLERİ İLE 
MESAİ SAATLERİ GÖZETİLMEKSİZİN HER ZAMAN 

GÖRÜŞME YAPABİLMEKTE”

H
A

B
e

R
l

e
R

56

O
CA

K 
ŞU

BA
T 

20
15

 /
 1

25



DURUŞMA ZABITLARININ ONAYLI  
SURETİ HARÇ ÖDEMEKSİZİN  

ALINABİLECEK

Türkiye Barolar Birliği, kovuş-
turma aşamasında müdafiin 
dosya içerisinde bulunan diğer 
tüm belge ve tutanaklar gibi 
duruşma zabıtlarının da onay-
lı suretlerini harç ödemeksizin 
alabileceğine ilişkin bir duyuru 
yayınladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin ya-
yınladığı 08 Ocak 2015 tarih ve 
2015/2 sayılı duyuru şöyle:

“5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu gereğince zorunlu mü-
dafii olarak görev yapan avukat-
ların, mahkeme kalemlerinden 
duruşma zabıtlarına ‘aslı gibi-

dir’ kaşesi basılarak onaylan-
masını talep ettiklerinde; anılan 
belgenin harçsız onaylanarak 
avukatlara verilmesi gerektiği-
ne dair Adalet Bakanlığı nezdin-
de yapılan girişimler sonucun-
da Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen 24.12.2014 
gün ve 76969 sayılı yanıt ekte 
sunulmuştur. Bahsi geçen yazı-
da özetle,

• Aslına uygunluğu onaylanan 
suretlerin, 5271 sayılı Kanun 
ve ilgili yönetmelikteki düzen-
lemelerin bir istisnasını oluş-
turduğuna dair herhangi bir 
kayıt bulunmadığı,

• Bu nedenle kovuşturma aşa-
masında müdafiin dosya içeri-
sinde bulunan diğer tüm belge 
ve tutanaklar gibi duruşma za-
bıtlarının onaylı suretlerini de 
harç ödemeksizin temin edebi-
leceği belirtilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu 
meslektaşlarımıza duyurulma-
sını rica ederim.

Saygılarımla.”
Av. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar  
Birliği Başkanı

AVUKAT KİMLİKLERİNİ 
SADECE AVUKATLAR 

KULLANIR
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Adalet Sarayı Polis Merkezi 
Amirliğinden alınan bir yazıda, 
İstanbul Barosuna bağlı bazı 
avukatların, büro çalışanlarına, 
stajyerlerine ve yakınlarına kul-
landırdıkları avukat kimliğiyle 
avukat geçişlerinden aranma-
dan geçtikleri ve yakalanan bu 
kişiler hakkında yasal işlem ya-
pıldığı öne sürülmektedir. 

Meslektaşlarımızın bu tür olum-
suz işlemlere maruz kalmama-
ları için daha sorumlu davran-
maları gerektiğini hatırlatmak 
isteriz. 

MEVDUAT AZAMİ FAİZ 
ORANLARI MERKEZ 

BANKASI WEB SİTESİNDEN 
ÖĞRENİLEBİLECEK 

Türkiye Barolar Birliğinin res-
mi başvurusu üzerine Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
verilen bilgide, 2000 yılı Aralık 
ayından itibaren kamu banka-
larınca, 2011 yılı Aralık ayın-
dan itibaren ise tüm bankalarca 
Türk Lirası, Amerikan Doları ve 
Euro cinsinden açılan mevdu-
at hesaplarına fiilen uygulanan 
azami faiz oranlarına ait listele-
re bankanın WEB sitesinde ya-
yınlandığı bildirildi. 

TC Merkez Bankasının TBB’ye 
yazdığı 5 Şubat 2015 tarih ve 
1059 sayılı yazıda belirtilen ad-
res şöyle:

www.evds.tcmb.gov.tr-Faiz 
İstatistikleri 

YARGITAY’DA İŞ BÖLÜMÜ 
YENİDEN DÜZENLENDİ

Yargıtay Birinci Başkanlık Ku-
rulu, Yargıtay Kanununun 10. 
Maddesi gereğince, 19 Ocak 
2015 tarihinde toplanarak 
2797 sayılı Yargıtay Kanununa 
6572 sayılı kanunun 27. Madde-
si ile eklenen geçici 14. Madde-
si gereğince 2015 yılına ilişkin 
hukuk ve ceza dairelerine ait iş 
bölümünü yeniden düzenledi. 

Yargıtay’ın yeni iş bölümü kara-
rı, 22 Ocak 2015 tarih ve 29244 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlan-
dı. Karar, yayımından itibaren 
10 gün sonra uygulamaya baş-
landı. 
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Hollanda’nın İstanbul Başkon-
solosu Robert Schuddeboom 
22 Ocak 2015 Perşembe günü 
saat 18.30’da İstanbul Baro-
su’nu ziyaret ederek İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. 
Ümit Kocasakal ile görüştü.

Hollanda’nın İstanbul Başkon-
solosu Robert Schuddeboom 
Hollanda-Türkiye ilişkilerinin 
400 yıllık bir geçmişi olduğu-
nu, bu ilişkilerin 1612 yılına 
kadar gidebileceğini belirterek, 
Hollanda’nın ilk Konsolosunun 
İstanbul’a gelirken cebinde iki 
gündem maddesi olan mektup-
la geldiğini, gündem maddele-
rinden birinin ticari, diğerinin 
insan ilişkilerini geliştirmek 
olduğunu belirterek kendisinin 
de selefi gibi içinde iki gündem 
maddesi olan mektupla İstan-
bul’a geldiğini belirtti. 

Schuddeboom, Avrupa Birliği 
içinde Hollanda’nın yeri, Hollan-
da Hukuk Sisteminde yerleşmiş 
çoğulculuk ve açık toplumcu-
luğun, demokrasi ve toleranslı 
yaşam kodlamalarıyla ilişkisi, 
politik siyaseten çok ekonomi 
siyasetine verdikleri önem ve 

HOLLANDA’NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU

öncelik ile bun-
ların sebepleri-
ne değindi. 

Hollanda İs-
tanbul Başkon-
solosu Robert 
Schuddeboom 
toplantı ve gös-
teri yürüyüşü 
ve ifade özgür-
lüğü kapsamın-
da örnekler ve-
rerek, refah ve istikrarın olduğu 
Hollanda’da gösteri ve protesto-
ların hükümetler tarafından her 
zaman katılım ve demokrasiyi 
geliştirmiş olduğu düşünülerek 
iktidarlar tarafından olumlu 
karşılandığını ve desteklenmesi 
amaçlı kolaylıklar sağlandığını 
sözlerine ekledi. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın 
Hollanda-Türkiye ilişkileri ve 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
üyelik sürecinde, Hollanda dış 
siyasetinde Türkiye’nin yeri so-
rusuna cevaben Başkonsolos 
Schuddeboom, Avrupa’da Tür-
kiye konusunda farklı yaklaşım-
lar olduğunu belirtti. 

Vize konusuna da değinilen top-
lantıda, vize başvurularında ret 
oranının %3 olduğunu belirten 
Hollanda’nın İstanbul Başkon-
solosu Robert Schuddeboom, 
vize alan Türk vatandaşlarının 
yarısına yakın kısmının ticari 
vize alan iş adamları olması-
nı çok önemsediklerini belirtti 
ve İstanbul Barosuna üye Avu-
katların vize başvurularını da 
önemsediklerini sözlerine ek-
ledi. 

Toplantıya İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet 

Durakoğlu, İstanbul Barosu Yö-
netim Kurulu Üyeleri Av. Necmi 
Şimşek, Av. Prof. Dr. Serap Kes-
kin Kiziroğlu, Av. Sevgi Barutçu, 
Av. Hasan Kılıç, Hollanda Kon-
solosluğu Yabancı Yatırımlar 
Ajansından Zühal Taşbaş İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merke-
zi Başkanı Av. A. Metin Uracin, 
İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi Koordinatörü Ece Bas-
macı Karalar, Av. Meral Akçınar, 
Avrupa Birliği Komisyonu Eş 
Başkanları Av. Cem Murat Sofu-
oğlu ve Av. Ertuğrul Yeşilaltay, 
Avrupa Birliği Komisyonu Baş-
kan Yardımcısı Av. Sevgi Çelik, 
Av. Ayhan Aksözek de katıldılar.
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Pakistan Pencap Barosu Baş-
kan Yardımcısı Ahmer Hussain 
Cheema, 29 Ocak 2015 Perşem-
be günü saat 11.00’da İstanbul 
Barosu’nu ziyaret ederek Dış 
İlişkiler Merkezi Başkanı Av. A. 
Metin Uracin’le görüştüler. 

Ziyarette, Pencap Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Muhammed 
Sohail Sajid, Awais Ahmed 
Qazi, Maqsood Buttar ve Nou-
rang Hayat Shahi, T.C. Başba-
kanlık Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı 
Pakistan Masası Sorumlusu Av. 
Nazım Aksoy ile Dış İlişkiler 
Koordinatörü Ece Basmacı Ka-
ralar da hazır bulundu da hazır 
bulundu.

İspanyanın San Sebastian Kenti 
Üniversidad de Deustu Hukuk 
Fakültesinden Nerea Garcia 
Amores başkanlığındaki 15 kişi-
lik heyet 21 Şubat 2015 Cumar-
tesi günü saat 11.00 de İstanbul 
Barosunu ziyaret ederek İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Başkanı Av. A.Metin Uracin İle 
görüştüler. 

Görüşmede İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Başkan Yar-
dımcısı Av. Elif Erdoğmuş, Bah-
çeşehir Üniversitesi Mezunlar 
Derneği Eş Başkanları Av. Halil 
Bildirici, Av. Deniz Can Demir-
kılıç, İstanbul Barosu Üyesi, 
Ressam ve Heykeltraş Av. Mu-
ammer Güngör, ELSA İstanbul 
Genel Sekreteri İsmet Aykan 
Akkayagil, ELSA İstanbul Semi-

PAKİSTAN PENCAP BAROSU

İSPANYOL HUKUKÇULAR

ner ve Konferanslardan Sorum-
lu Başkan Yardımcısı Sena Çınar 
da hazır bulundular. 

Uracin, ziyaret sırasında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de son dö-

nemde Kadına şiddet, savunma 
hakkının ve adil yargılama ilke-
sinin ihlal edilmesine yönelik 
girişimlere değindi.

ZiYARETLER

D
IŞ

 İl
İŞ

K
İl

eR

59

O
CA

K 
ŞU

BA
T 

20
15

 /
 1

25



Almanya’dan savunma 
avukatları ve stajyer 
hukukçular, 19 Ocak 
2015 Pazartesi günü 

saat 11.00’de İstanbul Baro-
su’nu ziyaret ederek, İstanbul 
Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri 
Av. Necmi Şimşek ve Av. Hasan 
Kılıç ile görüştüler. Görüşme-
de, İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi Başkanı Av. A. Metin 
Uracin de hazır bulundu. 

Heyetlerin ziyaretinden onur 
duyduklarını belirten Şimşek, 
Türkiye’de özellikle Gezi olay-
ları sonrasındaki dönemde ya-
şanılan insan hakları ve savun-
ma hakları ihlallerinde dünya 
genelinde avukatlardan ve ba-
rolardan önemli ölçüde destek 
aldıklarının ve bu desteğin İs-
tanbul Barosu ve Türkiye’deki 
avukatlar için öneminin altını 
çizdi. Açılış konuşmasının ar-
dından, Ulrich Ulinggraeff, 
Frank Vlement, Fatma Sayın 
ve Eberhand Haberkern’den 
oluşan savunma avukatları he-
yeti ve Meiningen’de hukuk 
stajlarını yapmakta olan Tobias 
Honzal başkanlığındaki 9 kişi-
lik heyetin Türkiye’deki savun-

ma hakkı ihlalleri konusundaki 
sorularını yanıtlayan Şimşek, 
tarihi boyunca hukuk devleti-
nin, Cumhuriyet’in ve evrensel 
insan haklarının ilkelerine sıkı 
sıkıya bağlı olan İstanbul Baro-
su’nun, Türkiye genelindeki hak 
ihlalleri ve savunma hakkı ihlal-
leri karşısında, tehdit nereden 
gelirse gelsin ve kime yönelir-
se yönelsin, herhangi bir etnik, 
dini ve cinsiyete dayalı ayrım 
gözetmeksizin hukuk mücade-
lesine devam ettiğini vurguladı. 
İstanbul Barosu’nun ve İstan-
bul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. 
Ümit Kocasakal’ın bu bağlam-
daki çabalarının Avrupa gene-
linde de takdir ve saygı ile kar-
şılandığını kaydeden Şimşek, 
İstanbul Barosu’na ve İstanbul 
Barosu Başkanı’na savunmanın 
ve insan haklarının savunulma-
sındaki katkıları ve kararlılıkla-
rı nedeni ile verilen CCBE İnsan 
Hakları Ödülü ile Avrupa’daki 
barolar tarafından verilen diğer 
ödüllere değindi.

Kılıç ise konuşmasında son dö-
nemde Türkiye’de gelinen nok-
tayı bir “hukuksuzluk tablosu” 
olarak nitelendirdi, bu tablo-

nun, güç odaklarının hukuku 
kendi hedefleri doğrultusunda 
bir araç olarak kullanmak sureti 
ile mevcut yapıyı şekillendirme 
çabasının bir sonucu olduğu-
nu ifade etti. Türk halkının hu-
kukun üstünlüğüne, Cumhu-
riyet’in ilke ve devrimlerine, 
çağdaşlaşmaya olan inancının 
değişmediğinin altını çizen Kı-
lıç, yaşanan hukuksuzlukların 
genel yapıya, geçmiş ve gelece-
ğe mal edilemeyeceğini belirtti. 
Gezi olaylarında yaşanılan hak 
ihlallerine ve bu bağlamda avu-
katlara yönelen baskılara deği-
nen Kılıç, yerlerde sürüklenenin 
ve adliyeden çıkartılan istene-
nin aslında avukatlar değil, ada-
let olduğunu kaydetti. Savunma 
ve insan hakları ihlalleri karşı-
sında, İstanbul Barosu’nun hu-
kuk mücadelesine kararlılıkla 
devam edeceğini belirten Kılıç, 
“Güçlünün hukukunu egemen 
kılmak isteyenler için birincil 
hedef hak savunucusu olan avu-
katlardır. Güçlü değişir, zaman 
değişir, ancak 137 yıllık bir hu-
kuk çınarı olan İstanbul Barosu 
değişmez” dedi. Din, dil, ırk, cin-
siyet ayrımı yapılmaksızın, yal-
nızca “meslektaş vurgusu” ile 
savunma hakkı ihlallerinde her 
zaman meslektaşlarının yanın-
da olduklarını söyledi. Şimşek 
ve Kılıç, uluslararası mesleki 
dayanışmanın ve insan hakları 
mücadelesinin, ortak bir söy-
lem geliştirilerek ve hukukçu 
duyarlılığı ile başarılabileceğini 
kaydettiler. 

Toplantıya, İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Yürütme Kuru-
lu Üyesi Av. Elif Sevüktekin ve 
Dış İlişkiler Merkezi Üyesi Av. 
Meral Özkaya da katıldı.

ALMAN HUKUKÇULAR

ZiYARETLER
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İstanbul Barosu Dış İlişkiler 
Merkezi ve José Marti Küba 
Dostluk Derneği 18 Ocak 2015, 
Pazar günü saat 11:00 de İstan-
bul Barosu Kanlıca Baro Bah-
çe de ile ‘’Devrimin 56. Yılında 
KÜBA’’ konulu toplantı düzendi.

Oturum Başkanlığını İstanbul 
Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Başkanı Av. A.Metin Uracin tara-
fından yapılan İstanbul Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet 

Durakoğlu ile Küba Cumhuriye-
ti Türkiye Büyükelçisi Alberto 
González Casals’in açılış ko-
nuşmalarını yaptığı toplantının 
sunumunu İstanbul Barosu Dış 
İlişkiler Merkezi Koordinatörü 
Ece Basmacı Karalar tarafından 
gerçekleşti.

Toplantı José Marti Küba Dost-
luk Derneği JMKDD İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Gülzerin Kızıler tarafından 

DİRENEN ÜLKE KÜBA

ZiYARETLER

“Küba Beşlisi Davası ve Küba 
Devrimini Savunmak” konuş-
ması ve Av. Ayhan Erdoğan 
“Meşruiyet Aldatmacasının İf-
lası ve Küba Beşlisi Davası” ana 
temalı konuşmasıyla devam etti.

Toplantıya İstanbul Barosu Yö-
netim Kurulu Üyeleri Av. Şahin 
Erol ve Av. Hasan Kılıç, İstanbul 
Barosu Staj Eğitim Merkezi Eski 
Başkanı ve TBB Delegesi Av. Ay-
kut Ergil de katıldılar. Toplantı 
hazırlık çalışmaları yapan İstan-
bul Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
Üyeleri Av. Demet Yürük Yenio-
cak, Av. Damla Atlay, Av. Yeşim 
Elmas, Stj. Av. Başak Taş, Stj. Av. 
Meltem Işkın, Stj. Av.Neslihan 
Açıkgöz, Doğan Bartan Mengüç, 
Ahmet Taş, Deniz Balaban, Ezgi 
Gönenç Akyol, Büşra Özdemir, 
Stj. Av. Rojda Yıldız, Arda Bay-
dan, Oğuz Çalışkan, Mine Can 
toplantıda hazır bulundular.

Toplantı sonra Küba ile ilgi-
li merak edilen Tarih, Toplum, 
Turizm, Vize, Dış Ticaret, Özel 
Mülkiyet, İkamet, Trafik, Eğitim, 
Sağlık konularında soru cevap 
bölümüyle sona erdi.
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İSTANBUL BAROSU DERGİSİ OCAK ŞUBAT 2015

KATKI DEĞER ARTIŞ PAYI KATILMA ALACAĞI

Baromuzun iki ayda bir yayınladığı İstanbul Barosu Dergisi, yine zen-
gin bir içerikle çıktı. Dergide her zaman olduğu gibi çeşitli hukuki 
alanlarda yazılmış bilimsel makale ve yargı kararları dergi sayfaların-
dan okurla buluşuyor. 
Yayın Kurulu imzalı yazıda avukatlığın meslek yapısı ve geleceği ko-
nusunda ülkemizin bir dönemece girdiğine değiniliyor ve bu tartış-
maların sorunun çözümüne kadar devam edileceği belirtiliyor.  
Dergide 19 bilimsel makalenin yanı sıra, Yargıtay Kararları, Danıştay 
Kararları, Sigorta Hukuku Yargıtay Kararları Derlemesi, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Kararları, Uygulamadan Dosyalar, TBB Disiplin Kurulu 
kararları, AİHM Kararları, yararlı bilgiler, yitirdiklerimiz, nakiller, ay-
rılmalar ve kavramlar bölümleri yer alıyor. 
Dergi İstanbul Barosu üyelerine ücretsiz dağıtılıyor. 

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulaması olmayan seçimlik 
mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi ele alınmamıştır. 
Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, 
konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesi-
nin faydalı olacağı düşünüldüğünden doktrin görüşlerine yer verilmiştir. 
Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için ko-
lay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep ol-
masından ötürü konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi 
içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği 
yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da eklen-
miş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Yargılama sırasın-
da yapılan hatalara ve mal rejiminin tasfiyesine dayalı alacak davalarındaki usuli 
konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin özellikli içtihatlarına yer verilerek 
uygulayıcıların bakmakta oldukları davayı daha kısa sürede bozma görmeden so-
nuçlandırmalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. 

6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER

Doç. Dr. Ebru Ceylan tarafından hazırlanan kitapta 6502 Sayılı Yeni 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler 
Kanun açıklamaları ve Yargıtay kararları tartışmaları etrafında ele 
alınıyor. Leges Yayınları. leges@leges.com.tr 
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4721 TÜRK MEDENİ KANUNU YORUMU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

OLUMSUZ (MENfİ) TESPİT VE GERİ ALMA 
(İSTİRDAT) DAVALARI 

Baromuzun Medeni Kanun ile ilgili tüm etkinliklerinde içten katkılarını esir-
gemeyen Yargıtay 2. Daire Üyesi Ömer Uğur Gençcan, yapılan seçimlerde Da-
ire Başkanlığına seçilirken eş zamanlı olarak da “Türk Medeni Kanun Yoru-
mu” adlı 3 ciltlik eseri yayınlandı.

İstanbul Barosu olarak Sayın Ömer Uğur Gençcan’ı tebrik ediyoruz.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nu belki de en kapsamlı şekilde inceleyen 
ve uygulayan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde yirmi yedi yıldır aralıksız 
görev yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur GENÇCAN’ın, bu 
güne kadar yayınlanan eserler içinde madde olarak en geniş kapsamlı bi-
limsel açıklama içeren, diğer bir deyişle en geniş yorumlayan ilk eser olan 
“TÜRK MEDENİ KANUNU YORUMU (3 Cilt)” adlı kitabını meslektaşlarımıza 
tavsiye ederiz

Yazar:Doç.Dr. Erdem Özdemir. 
Bu alandaki doğru yaklaşımın tüm iş sözleşmesi ile çalışanları kapsayacak 
eksiksiz bir iş kanunu olduğunun, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yargılaması 
usulünün bunun ayrılmaz parçaları olması gerektiğinin, memurlar ile işçileri 
ortak düzenlemelere bağlamayı isabetli bulmadığımızın tekrar altını çiziyo-
ruz. Kaldı ki, Devlet de deyim yerindeyse kendisi için Kanunun yükümlülük 
getiren düzenlemelerinin uygulanmasını da ertelemiştir. Nitekim, kamu ku-
rumu işyerlerine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 7 ve 8. mad-
deleri hariç diğer maddeleri 31.12.2012 tarihinde uygulanmaya başlanacak, 
Kanunun iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile ilgili 7 ve 8. maddelerin 
uygulamasına ise 01.07.2016 tarihinde geçilecektir. Çalışmamız bu durum 
da dikkate alınarak ağırlıklı olarak iş sözleşmesiyle çalışanlar temel alınarak 
yapılmış, kamu görevlileri için söz konusu olan özel durum ve farklılıklara 
metin içinde yeri geldiğinde değinilmiştir.

Yazarlar: Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar  

Kitap, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmın birinci bölümünde; olumsuz 
(menfi) tespit davaları, ikinci bölümünde; geri alma (istirdat) davaları, bu 
konudaki bilimsel görüşlere ve Yargıtay içtihatlarına yollama yapılarak açık-
lanmıştır. İkinci kısmın birinci bölümünde olumsuz tespit davalarına, ikinci 
bölümünde de geri alma davalarına’ ilişkin içtihatlar sunulmuştur.

Bu eserde, önceki baskılardan farklı olarak, atıf yapıp özetleri sunulmuş olan 
içtihatların tam metinlerine eserin sayfa sayısını arttırıp, maliyetini ve satış 
fiyatını yükseltmemek için yer verilmemiştir.
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA SORUŞTURMANIN SONUÇLARI

Av. Tülay 
Kitapçıoğlu 
t a r a f ı n d a n 
h a z ı r l a n a n 
Ceza Muha-
kemesi Ka-
nunu’nda So-
ruşturmanın 
Sonuçlandı-

rılması adlı kitap Legal Yayınları 
arasından çıktı. 

Soruşturma aşaması, suç is-
lendiği izlenimi ile başlayan ve 
şüphenin derecesine göre esas 
olarak kovuşturmaya yer olma-
dığına dair karar verilmesi ya 
da iddianame düzenlenmesi ile 
sonuçlandırılan ceza muhake-

mesi sürecinin ilk aşamasıdır. 
Bu aşama, ceza yargılamasının 
sujeleri hakkında tesis edile-
cek tüm işlem ve kararlara ön-
cül bir aşama olması nedeniyle 
önem taşımaktadır. 5271 Sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
soruşturmanın sonuçlandırıl-
masında bir kısım kavramların 
anlaşılması ve tartışılmasının 
kolaylaştırılması açısından ön-
celikle temel olarak soruşturma 
aşaması incelenmiştir. 

Çalışmanın devamında, soruş-
turmanın kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar verilerek 
sonuçlandırılması, kovuştur-
maya yer olmadığına dair karar 

verilmesini gerektiren sebep-
ler, Cumhuriyet Savcısının so-
ruşturmayı sonuçlandırmadaki 
takdir yetkisi, kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karara kar-
şı başvurulabilecek kanun yol-
ları, soruşturmanın iddianame 
düzenlenerek sonuçlandırılma-
sı, ara muhakeme aşaması ve 
kamu davasının açılması detaylı 
olarak ele alınmıştır. Çalışmanın 
doktrin ve uygulamaya katkı 
sağlayabilmesi için uygulamada 
karşılaşılan sorunlar da naza-
ra alınarak teorik görüşler ile 
mahkeme içtihatları tartışılmış 
ve değerlendirilmiştir. Bilgi İçin: 
legal@legal.com.tr 

İstanbul Barosu Kültür ve Sanat 
Komisyonu Türk Sanat Müziği 
Korosu geleneksel ‘Kış Konse-
rini’ 27 Şubat 2015 Cuma günü 
saat 20.00’da Kadıköy Beledi-
yesi Nikâh Salonunda verdi. 
Şef Caner Bakır yönetimindeki 
koromuzun konserini yurt dı-
şından döner dönmez kendisini 
sahnede bulan Av. Eylem Kaya-

balı sundu. İki bölümden oluşan 
konserin ilk bölümü, rast maka-
mındaki eserlere ayrılmıştı. 11 
eserden oluşan bölümde 7 ese-
ri koro, 4 eseri de Av. Gültekin 
Sezgin, Av. N. Tandaş Güneş, Av. 
İsmet Gülen ve Av. Mehmet Zeki 
Karan solo olarak seslendirdi. 
Konserin ikinci bölümü kürdî-
lihicazkâr makamında şarkılar-
dan oluşmuştu. Bu eserlerden 
yedisini koro, dördünü ise Av. 
Önder Sezgin, Av. Mehmet Öza-
teş, Av. Necla Şekerci ve Av. Suay 
Köseoğlu-Av. Fatih Mehmet 
Aktaş ikilisi solo olarak sundu. 

Konser sonunda dinleyiciler 
bir sürprizle karşılaştı. Şef Ca-
ner Bakır, Av. Eylem Kayabalı’nı 
davet etti ve ‘Bir Demet Yase-
men’ adlı Zeki Müren bestesini 
birlikte söylediler. İzleyicilerin 
de katılımıyla konser coşkuyla 

sona erdi. Konser sonunda İs-
tanbul Barosu Baro Meclisi eski 
Başkan Vekili Av. Nizar Özkaya 
ile TBB Delegesi Av. Ali Şen, tüm 
sanatçılara teşekkür ederek on-
lar adına koro şefi Caner Bakır 
ve sunucu Av. Eylem Kayabalı’na 
birer buket çiçek verdiler.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZUN KIŞ KONSERİ
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•	 SAVUNMASIZ BİR KİŞİ KALASLARLA ÖLDÜRESİYE 
DÖVÜLÜYORSA BUNUN ATI ‘KAST’TIR

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 22 Ocak 2015 Perşembe 
günü saat 20.30’da Kanal B Televizyonunda yayınlanan ANA HABER Bülteninde, 
Eskişehir’deki gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın 
ölümüyle ilgili davanın 7. Duruşmasında açıklanan mahkeme kararını eleştirdi. 
“ Eğer savunmasız bir kişi dört-beş kişi tarafından kalaslarla öldüresiye dövülüyorsa 
dünyanın her yerinde bunun adı ‘KAST’tır” diyen Ümit Kocasakal şöyle konuştu: 
“Olası kastla adam öldürme, kasten adam öldürme yanında ‘canavarca suç’ sevkiy-
le adam öldürmeden hüküm kurulabileceğini düşünüyorum”. 

•	 TERÖRLE VE SUÇLA MÜCADELENİN BİR SINIRI VARDIR

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 13 Şubat 2015 Cuma günü 
saat 15.007da HABERTÜRK Televizyonunda yayınlanan GÜNE BAKIŞ programın-
da, İç Güvenlik Paketini değerlendirdi. 
İç güvenlik paketini ’bombalı bir paket’ olarak niteleyen ve bu bombalı paketin 
imha edilmesi gerektiğini belirten Kocasakal, hukuk devletinde, suçla ve terörle 
bir sınırı olduğunu yapılacak herhangi bir hukuki düzenlemenin demokratik top-
lum düzeninin gerekliliklerine uygunluk ve ölçülülük olduğunu anlattı. 

•	 SİYASAL İKTİDAR BİR İLLÜZYON USTASI
İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 23 Şubat 2015 Pazartesi 
günü saat 21.00’da HABERTÜRK Televizyonunda yayınlanan Didem Yılmaz’ın 
yönettiği TÜRKİYENİN NABZI adlı tartışma programında İç Güvenlik Paketi olarak 
anılan yasa tasarısını çeşitli yönlerden eleştirdi. 

Siyasi iktidarı bir ‘illüzyon Ustası’, olarak niteleyen Kocasakal, olanı olmamış, ol-
mamışı da olmuş gibi sunmakta çok başarılı olduklarını, müthiş bir algı operasyo-
nu yaptıklarını, İç Güvenlik Paketinin de bu illüzyonlardan biri olduğunu söyledi.

Av. Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL
Başkan
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•	 MECLİSTE GÖRÜŞÜLEN SIRADAN BİR YASA TASARISI DEĞİL
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan kısaca İç Güvenlik Paketi olarak anılan, 
‘Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ 18 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 21.00’da CNN-
TÜRK Televizyonunda Ahmet Hakan’ın sunduğu TARAFSIZ BÖLGE programında ele alındı.

Programın konuk konuşmacısı İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Türki-
ye Büyük Millet Meclisinde görüşülen Tasarının normal bir yasa tasarısı olmadığını söyledi. 
Kocasakal, tasarıyla bir rejim değişikliği öngörüldüğünü, anayasanın açıkça askıya alındığını 
ve baskıcı ve zorba bir polis devleti rejiminin yasallaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Programa 
katılan Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran ve İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Öz-
can da İç Güvenlik Paketi hakkında görüş ve eleştirilerini dile getirdiler. 

•	 İÇ GÜVENLİK PAKETİ BASKICI REJİMİ DOĞURUR
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu, 5 Şubat 2015 Perşembe günü 
Saat 13.30’da Kanal B Televizyonunda yayınlanan Söz İstanbul’da programında, TBMM’de 
görüşülecek İç Güvenlik Paketi’nin mevcut haliyle yasalaşması durumunda bunun baskıcı 
bir rejimi doğuracağını ve Türkiye’nin tam bir polis devleti olacağını söyledi. 

Bu paketin Türkiye’de yeni düzenlenmeye çalışılan baskıcı bir yönetim tarzının hukuki alt 
yapısını oluşturan bir paket sayılabileceğini belirten Durakoğlu, Bir vali, bir kaymakamın 
sudan sebeplerle, sadece kuşkulandığı için bundan böyle her hangi bir sorgu-suale tabi 
olmaksızın silah kullanabileceğini, güvenlik endişelerinin ise ‘bahane’ olmanın ötesinde 
hiçbir anlamı bulunmadığını bildirdi. 

Av. MEHMET DURAKOĞLU
Başkan yardımcısı

AV. DOÇ. DR. ÜMİT KOCASAKAL
Başkan

M
eD

YA
D

A
 B

A
R

O

66

O
CA

K 
ŞU

BA
T 

20
15

 /
 1

25



•	 DİNİ REfERANSLAR UZUN VADEDE SORUNLAR DOĞURUR

 Av. Hüseyin Özbek, 07 Ocak 2015 Çarşamba günü Kanal T Televizyonunda yayın-
lanan HUKUKİ BAKIŞ programında dini referansların uzun vadede ülkede çeşitli so-
runlar doğuracağına dikkat çekti. 

•	 ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI ÖDETMEYE ZORLANAN BİR 
fATURADIR 

 Av. Hüseyin Özbek, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ulusal Kanal’da ya-
yınlanan HAFTA SONU programında, Ermeni soykırımı iddiasıyla Türkiye’nin önüne 
borçlu olmadığı halde ödemeye zorlanan bir fatura konulduğunu söyledi. 

•	 ÇANAKKALE ZAfERİ KURTULUŞ SAVAŞININ ÖNSÖZÜDÜR

 İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 5 Şubat 2015 Perşembe günü 
saat 23.00’da Ulusal Kanal’da yayınlanan GÜNDEM ÖZEL programında, 18 Mart-25 
Nisan Çanakkale zaferi ve Ermeni tehciri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

 

•	 GERÇEK SORUMLULAR YARGILANMADAN İŞ CİNAYETLERİ 
ÖNLENEMEZ

 İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, 23 Şubat 2015 Cuma günü saat 
20.30’da Kanal B Televizyonunda yayınlanan ANA HABER bülteninde, geçen yıl 6 Eylül’de 
İstanbul’da bir rezidansta meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına 
ilişkin davada tutuklu sanık kalmamasına tepki gösterdi. 

 Özbek, asansör faciası olayında başta işverenin ve işveren firmanın ayrıca bunların altında 
olan teknik personelin sorumluluğu bulunduğunu, ama şu anda tanıkların bir kısmı dinlen-
meden deliller tam olarak toplanmadan tüm şüphelilerin tahliye edilmesini hukuka uygun 
bulmadığını bildirdi. 

Av. HÜSEYİN ÖZBEK
Genel sekreter
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•	 SIĞINMA EVLERİ YETERSİZ; KORUMA KARARI ALINAN KADINLAR 
KORUNAMIYOR 

 Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 5 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 15.30’da NTV’de 
yayınlanan GÜNÜN İÇİNDEN programında devletin koruma altına aldığı kadınları 
koruyamadığını söyledi. 

•	 KADINI BASKI ALTINA ALAN BİR ZİHNİYET VAR
 Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 27 Ocak 2015 Salı günü saat 20.30’da Kanal B Te-

levizyonunda yayınlanan ANA HABER bülteninde, 2014 yılında 2013 yılına oranla 
kadına uygulanan şiddet olaylarında görülen %31 artışta, kadını baskı altına alan 
zihniyetin etkisi bulunduğunu söyledi. 

•	 EVLENME YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
 İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 11 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 17.30’da 
Ulusal Kanal’da yayınlanan HABER MERKEZİ programında ‘Evlenme Ehliyeti’ dü-
zenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

•	 ÜRÜN SATIŞLARINDA ALDATILMALARA DİKKAT ETMEK 
GEREKİYOR

 İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 12 Şubat 2015 
Perşembe günü saat 19.30’da Show TV’de yayınlanan Ana haber bülteninde ürün 
satışlarında yapılan aldatmalara karşı tüketicileri uyardı. 

•	 ÖZGECAN OLAYI YAŞAM HAKKINA TECAVÜZDÜR
 İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Haklarından sorumlu Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 16 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 11.30’da 
HABERTÜRK Televizyonunda yayınlanan HABER MASASI programında vahşi bir 
cinayete kurban giden Özgecan Aslan olayı hakkında değerlendirmelerde bulun-
du. Olayı ‘yaşam hakkına vahşi bir tecavüz’ olarak niteleyen Tuskan, faillerin en ağır 
ceza ile cezalandırılması ve TCK’daki indirimlerden yararlandırılmaması gerektiği-
ni vurguladı. 

Av. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN
İstanbul Barosu yönetim kurulu sayman üyesi
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•	 SEDEf KABAŞ OLAYINDA USULE UYULMADI 
 Av. Hasan Kılıç, 29 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18.00’da CNNTÜRK Televiz-

yonunu Ana Haber Bülteninde, gazeteci Sedef Kabaş’ın attığı bir tweet’le terörle 
mücadele edenleri hedef gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınması olayını değer-
lendirdi.

•	 ELEŞTİRİ SINIRLARI GİDEREK DARALIYOR 
 Av. Hasan Kılıç, 30 Aralık 2014 Salı günü saat 10.30’da Ulusal Kanal’da yayın-

lanan EKOPOLİTİK programında, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gö-
zaltına alınarak tutuklanan 16 yaşındaki çocukla ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. 

•	 AV.HASAN KILIÇ GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE 
BULUNDU 

 Av. Hasan Kılıç, 13 Ocak 2015 Salı günü saat 10.30’da Ulusal Kanal’da yayınla-
nan EKOPOLİTİK programında, ülkede yaşan yolsuzluk ve hukuksuzluklar karşı-
sında hiçbir şey yokmuş gibi davranmanın ürkütücü olduğunu söyledi.

•	 ADALETSİZLİK BİR VİRÜS GİBİ SİSTEME İŞLEMİŞ DURUMDA 
 Av. Hasan Kılıç, 22 Ocak 2015 Perşembe günü saat 13.30’da Ulusal Kanal’da ya-

yınlanan HABER MASASI programında, Ali İsmail Korkmaz davası ile ilgili mah-
keme kararını değerlendirdi. 

•	 YAŞANANLARDAN DERS ALMAYI BİLMİYORUZ
 Av. Hasan Kılıç, 29 Ocak 2015 Perşembe günü saat 10.30’da Ulusal Kanal’da ya-

yınlanan EKOPOLİTİK programında Ali İsmail Korkmaz Davası kararı, AİHM’de 
görülen Perinçek-İsviçre Davası, iç güvenlik paketi gibi konularda değerlendir-
meler yaptı. 

•	 HUKUK DEVLETİ VE ÖZGÜRLÜKLER TEHLİKEDE
 İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç, 19 Şubat 2015 Perşembe günü 

saat 10.30’da Ulusal Kanal’da yayınlanan EKOPOLİTİK programında, dün TBMM’de ya-
şanan şiddet olayları ve İç Güvenlik Paketinin amacı konusunda değerlendirmelerde 
bulundu.Mecliste sergilenen görüntülerle İç Güvenlik Paketine neden ihtiyaç duyuldu-
ğunun ortaya çıktığını belirten Kılıç, korku ikliminin yarattığı bu paketin çok güçlenen 
ve farklı noktalara giden bir yapının kendini korumak için hukuk devleti ve özgürlükleri 
yok ederek gelebileceğini son noktayı gösterdiğini bildirdi

Av. HASAN KILIÇ
İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi
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av. Volkan BakoĞlu
av. naZ ceMİloĞlu
av. Bİlal kuruÇay
av. İHsan yılMaZ
av. denİZ GüMüşsoy
av. aylİn serİ
av. Buşra canaVar

av. onur Gül
av. doĞuHan t. süPürGecİ
av. Metİn seVİnÇ
av. aBdurraHİM uZun
av. asİye MerVe Büyükkeleş
av. Mİray cura
av. ercan Çakır

av. turGay seÇkİn serPİl
av. Metİn denİZ akdaĞ
av. serdar Han
av. MeHMet Faİk tarkoÇİn
av. denİZ koZakÇı
av. HaMZa BİlGe
av. GİZeM kaÇan

av. FatİH İPek
av. nurGül tekelİ
av. ayşeM ceMre orel
av. yusuF BİlGİn

av. MeHMet uZunoĞlu
av. erdal Çetİn
av. MeHMet BİÇer

av. can ÇaVuş
av. seVal tuĞÇe karaBaBa
av. öZleM öZdİnÇ

av. elİF naşal
av. sanİye seVİl GökoĞlu
av. öZGür şanlıtürk

RUHSAT, 04.12.2014

RUHSAT, 11.12.2014
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av. Hatİce e. GünGördü
av. BaHar kütükcü
av. ceren BekMeZcİ
av. sedat eMre BayraM
av. öZleM erol
av. seMra dıVarcı
av. sİnan Gönül
av. ece Büşra yaZıcı
av. MerVe türel
av. Hatİce duyGu tokadaM
av. İnanÇ erten
av. korHan taMkoÇ
av. GöZde sünGü
av. aras ertürk

av. seren duyGu karakoÇ
av. aykut sancak
av. yaĞıZ Bekİrcan ÇeBİ
av. yaseMİn yanar
av. seFa ertuĞrul
av. dİlara kasaPoĞlu
av. MeteHan Çıldır
av. Murat can aydın
av. nİda VarışoĞlu
av. elİF eZGİ aksoy
av. oĞuZ öZdeMİr
av. MuHaMMed akkurt
av. Hakan akkoyun
av. eBral söZüdeMİr

av. naZ enGİnler
av. Hİcran Polat
av. alPer kaHraMan
av. eZGİ kİrİş
av. ÇİMen kaPlan
av. Burak sucu
av. Betül BekÂr
av. BaHadır Halİl Baltacı
av. necdet uĞur yalÇın
av. eMre aydın
av. Muratcan GökdeMİr
av. MeHMet cİHan eren
av. onur ÇalGıcı
av. FerHat yalÇın

av. selİn erdoĞan
av. öMer erİM
av. oZan GülseVer
av. Hakan kılıÇ
av. Melİs aslan
av. duyGu tüZün
av. ZuHal Hırca
av. şenay Balkan
av. canan GöZcü
av. seVGİ akyol ÇeVİrİr
av. ceVat HanaĞası
av. FatMa er

av. seZİn karĞılı
av. eGeMen Çakır
av. nadİr kaZaZ
av. öMer aydın
av. MuHaMMed d. öZkan
av. tuĞÇe sarıHan
av. dİdeM BİrBİr
av. oZan tuna
av. ece arslan
av. yaseMİn arslan
av. nİHal BattaloĞlu
av. aydın şaHİn
av. ZeyneP elİF ulaşMış
av. nİlay tesİn yorulMaZ

av. seMİH can GünGör
av. aysu ece ertürk
av. ZeyneP Huş
av. uĞur kantar
av. ZeyneP alkan
av. erol önİer
av. MustaFa GörMeZ
av. GİZeM öZPerk
av. kereM Bener
av. dİlara doĞan
av. selİM GeZer
av. sıla Pınar
av. alParslan GırGıÇ
av. şule şen

av. erkan rıFat daşkıran
av. Betül Çelİk
av. GülsüM GüMüş
av. taHa cİHan saldıraner
av. Güley Bor
av. tuĞBa ÇİĞse ÇakırkaPtan
av. renGİn ÇİMşİtoĞlu
av. BerFu yİĞİtcan
av. öMer Bayır
av. naZan BaşBuĞ
av. MeHMet Barış GökÇe
av. BeGüM Peker
av. Hatİce türker
av. MerVe dİker

av. FatMa karaoĞlu
av. elİF seÇİl erdayı
av. GİZeM erBaş
av. Gülay BayraM
av. cansu alBay
av. ZeyneP ceren öZel
av. ışılay öZtürk
av. MerVe aslan
av. MerVe karaGül
av. selaHattİn kerİM Göllü
av. oZan ÇİlİnGİr
 av. alİ deMİr

RUHSAT, 15.12.2014. 1.Grup

RUHSAT, 15.12.2014. 2.Grup
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av. aHMet MerVe arGun
av. denİZ katar
av. PerVİn altun
av. Hande söyleMeZ
av. selİn GerdeMe
av. eBru erol
av. yaseMİn oZMan
av. Hatİce karaBeyİn
av. MerVe kurdak
av. ZeyneP koray
av. caner ÇeleBİ
av. ÇİĞdeM FatMa Gencan
av. İsMaİl Bostan

48816 av. saMet erkul
av. dİlek derMan
av. eZGİ erGun
av. sİMay şaHİn
av. GökHan  öZ
av. öZGe yılMaZ
av. Burcu Bal
av. ece derMan
av. seVGİ aydeMİr
av. tuĞBa denİZ
 av. kerİM Bölten
av. MeHMet aksoy
av. ÇaĞla koyuncu

av. şule sarılar
av. ayşe arat
av. Mert aytekİn
av. eceM turan
av. arda GörMüş
av. Büşra ünVer
av. Burcu uZun
av. Hande erer
av. naZlı osManaĞaoĞlu
av. BatuHan Bulut
av. ZeyneP erdeM
av. ZeyneP şaHİnkaya
av. nurettİn yİĞİt Pekel

av. Burcu BostancıoĞlu
av. seray öZsoy
av. Hİlal  yaltırak
av. öZGe kaPusuZ
av. aHMet Burak yalÇın
av. dİlara cansu eren
av. ceyda Çetİn
av. derya denİZ
av. MeryeM aslı öZen
av. oktay yakut
av. MeryeM BayteMür
av. eceM uysallı
av. MelteM Hayat öFkelİ

av. sarP daĞ
av. olcay kaPlan
av. aysu ışık
av. HaZal eZGİ kılıÇ
av. eZGİ yıldıZ
av. caner arslan
av. İsMaİl Baran can yıldırıM
av. Helİn ePöZdeMİr
av. elİF nur öZet
av. ZeyneP seda öZÇelİk
av. GİZeM öZdede
av. doa Güney
av. eren Gİlan

av. roJen tuBa şaHİn
av. Fulya ÇolakoĞlu
av. can akÇadoĞan
av. ÇİÇek Mutlu
av. tuĞBa karaca
av. eMre can erGonca
av. Hatİce BİlGe karaGöZ
av. MeHMet can erselcan
av. sıla ünal
av. raBİa denİZ
av. nİHan ece Mercan
av. Melİs sılacı
 av. alİ osManoĞlu

av. MustaFa ÇaĞatay uĞur
av. GülşaHİ GİZeM öZGül
av. ZeyneP ulus
av. oĞuZHan tekoĞlu
av. anıl Polat
av. ayşİn ceren şaHİn
av. kadİr arslan
av. eZGİ elİF Balkan
av. GülşaH HayMan
av. sİneM BoduroĞlu
av. elİF ceren cerraH
av. yaseMİn deMİrlİ
av. sİneM sencer

av. Fulya MutaF
av. öZGür Barık
av. GİZeM sonay kutlu
av. eylül eceM durak
av. Burcu erünsal
av. Gülen HİdayetoĞlu
av. seÇkİn ekşİ
av. FatİH MeHMet ünlüses
av. Melİke deMİrsöZ
av. elİF MerVe kondu
av. süleyMan Bulut eĞİn
av. dİlara dİkMen

RUHSAT, 15.12.2014. 4.Grup

RUHSAT, 17.12.2014. 1.Grup
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av. elİF kılıÇ
av. ZeyneP Gürsoy
av. İsMaİl Mert oktar
av. uĞur atay
av. yaVuZ can aslan
av. dİlara arslan
av. MuHaMMet celeP
av. FatMa öcal
av. nurdan Güney
av. ayBüke Çakırel
av. ZeyneP yeMeZtaşlıca
av. töreHan Büyüksoy
av. Burak naZlıM

av. rasİHa uZMan
av. tarGan erel
av. dİlan öncü
av. oĞuZ aksoy
av. cansu Mİray yaVuZ
av. MeHMet yaVuZ BaĞcı
av. İlke ünal
av. denİZ erden
av. nİsa nİldan dİlaVer
av. oskay el
av. MuHaMMet tarık altun 
49015 av. GaMZe şİrİn
av. İreM Gürel

av. erHan Pelİt
av. cansu Güler
av. onur yorulMaZ
av. BenGü ece kaya
av. GİZeM yılMaZ
av. yaşar sarı
av. Gülİstan Çekİl
av. raHİMe Hİlal Gül
av. sİneM FerHat
av. uĞurcan öZtürk
av. Burcu kasaP
av. İnanÇ ayyıldıZ
av. daMla akkaya

av. öZGe nalBat
av. öZleM öZenÇ
av. BurÇİn Melodİ BİGün
av. GöZde kaBadayı
av. HarZeM okuMuş
av. küBra oktay
av. naZlı koÇyİĞİt
av. İldeM sert
av. FerHat PeHlİVan
av. aJda aktunalı
av. sertan daVdaV

VeJdİ seyFİ toPBaş
Gürkan denİZ
Gül ZeyneP HıZıroĞlu
Hatİce küBra kınay
MerVe kalaycı
süHeyla kaHraMan
ceMİl öner
BurHan BayeZİt
MelteM ManaV
öZGe deMİrcan
Hatİce deMİr
aBdullaH arslan

FatMa Çeker
MaHMut ercan kaya
ceMİle BaşGürBoĞa
Pınar şİşlİ
MustaFa eMre usca
Hüseyİn utkuseVen
MuaMMer BatuHan Göksu
öZGün ekşİoĞlu
seBaHat tanık
Büşra altunay kıZıldaĞ
aytun Baytekİn
aHMet neZİHİ turan

selİn kaPsıZ
esra Gültekİn
alİ yıldırıM
Fulya kurar
seda öZtekİn
Hatİce Büşra kaZMacan
aHMet şatıroĞlu
küBra deMİrel
ÇaĞdaş şaHİn
kerİM kürkÇü
alİcan öZtürk
yaseMİn caBBar

MelteM öZtürk
Hakan karaBulut
Büşra kÂHya
ılGaZ dİlek
derya şenkal
seVGİ tanrıkulu
şereF usta
yaseMİn eskİn
MaHMut uĞur şen
Faruk karaHan
uBeydullaH karasoy
ceM kaya

RUHSAT, 17.12.2014. 2.Grup
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av. ÇaĞlar Çelİkten
av. tülay öZer
av. neslİ aydoslu
av. Barış sat
av. Hasan can ÇaĞlayan
av. nurettİn eMre BİlGİnoĞ-
lu
av. yaseMİn BeGüM okcu
av. necİM daĞ
av. öZGür can altun
av. soner şaHİn
av. nİdal askar
48422 av. ayşenur orHan

av. GökHan Genel
av. aysel ekşİoĞlu
av. neZaHat şenses
av. ceren MerMutluoĞlu
av. MuHaMMet alİ adaş
av. elİF tolunay
av. BİlGe ulukanlıGİl
av. ercan karaca
av. Hatİce seda ayHan
av. Burak GündoĞdu
av. Hülya aytİMur
av. Pelİnsu BaHÇetePe
av. edHeM solak

av. Fadıl arMaĞan kuşdeMİr
av. Mİray öZtürk
av. Âşık İşler
av. oĞuZHan deMİr
av. şeraFettİn deMİr
av. şaHnİse uĞuZ
av. selÇuk o. Burak Vural
av. esra şanlı
av. denİZ yücel
av. serkan Çetİn
av. yalıM yarkın öZBalcı
av. eda kayacanoĞlu
av. Pelİn uĞurlu

av. GökHan Benlİ
av. nur deMİr
av. eZGİ yıldırıM
av. koray tuna
49138 av. ZeyneP deMİrkale
av. taMer sarİBal
av. aytaÇ şener
av. ayşe GİZeM canan aksoy
av. GaMZe Gedİklİ
av. öMer Faruk Gedİklİ
av. dİdeM HüMa coşkuner
av. uMut erBaş

av. Büşra ersöZ
av. Hande BıÇakcı
av.Ganİ kuseyrİ
av. seda HatunoĞlu
av. küBra yakar
av. duyGu ayHan
av. alkıM arslan
av. tuĞBa PoyraZ
av. anıl öZtürk
av. MerVe saĞdıÇ
av. esra ManZak
av. elİF söyleMeZoĞlu
av. BeGüM yİĞİt

av. küBra Hodancı
av. İreM Peker
av. ceMre deMİrkaya
av. GaMZe kanar
av. derya kılıÇarslan
av. lale tüZMen
av. eylül can sarıalİoĞlu
av. eyüP yaray
av. tuĞÇe karakaya
av. cenGİZ öZen
av. eMre onur Bİldİren
av. eZGİ edİBoĞlu
av. dİlşad ayÇa İnce

av. sena tuĞrul
av. Handan ataş
av. Gurur Budak
av. Murat Hİsar
av. sİneM eZGİ BüyükyıldıZ
av. ceren sancaklı
av. saİMe atakan
av. eMre alıcı
av. naHİde esra danışMan
av. tuĞrul BİGa
av. seVda şİMşek
av. Hasan kaya
av. kıVılcıM seren aktaş

av. Hüsnü Baran köktürk
av. tuBa katı
av. Gökyıl odaBaş
av. aHMet Faruk ışık
av. Hakan öZÇelİk
av. ekİn İncİ
av. MüGe uslu
av. nurda BülBül
av. türkü şeBcİoĞlu
av. dİana Makkİ
av. Büşra öksüZ

RUHSAT, 24.12.2014

RUHSAT, 29.12.2014
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av. neBİle teke akBulut
av. MerVe yıldıZoĞlu
av. aHMet saİt BüyükÇaPar
av. MeHMet deMİray
av. seVda GünGör
av. turan teMur
av. Gökay Çetİnkaya
av. FatMa BurcuM eVGİn
av. Berk denkel
av. tuBa Baş
av. MeHMet saBuncu
av. enGİn şaHİn

av. erdeM kartal
av. İncİ ekİn
av. BeHZad aHMadİye
av. ZeyneP Büşra öZdeMİr
av. MustaFa BatuHan yıldıZ
av. receP Güler
av. BİlGe köken
av. MuHaMMed a. türkkan
av. ZeHra şaHan
av. seMİH doĞan
av. onur aladaĞ
av. MuHaMMet eren GenÇelİ

av. aysun BoZkurt
av. Büşra aksoy
av. seVal sönMeZ
av. Hüseyİn toPrak
av. sİneM kul
av. erdal Başkaya
av. süleyMan ceM BoZ
av. seZGİn aydın
av. canBaBa MansuroĞlu
av. FatMa tekİn
av. tuĞBa reFİk
av. uĞur Güner

av. enes akdoĞan
av. yıldıZ yıldıZ
av. BİlGesu deMİrel
av. MuHaMMet alİ okur
av. seZGİ aydoĞan
av. İBraHİM yücel
av. ceMre aşkar
av. Bülent ÇoBan
av. can arslan
av. ZeHra nur tunÇer
av. türker türkMen
av. FatİH ayan

RUHSAT, 29.12.2014. 2.Grup
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av. GülİZ sanlı
av. Hasan PertaV
av. orkun öZdeMİr
av. GökÇe yeşİldaĞ
av. kereM BİlGe
av. Hacı İBraHİM tokan

av. sİneM caMcı
av. GöZde şen
av. önder alÇİÇek
av. osMan denİZHan
av. sacİt kaya
av. serPİl tunÇ

av. aBdullaH Mercan
av. ertan yalÇın
av. aHMet öZcan
av. aylİn aydın
av. Ferİde külcü
av. sİnan ünal

av. yıldıZ tuĞÇe erduran
av. Hasan karaca
av. dİlara Fırat
av. tuĞÇe İreM Partalcı
av. enes kılıÇ
av. BerFu dural

RUHSAT, 29.12.2014. 3.Grup
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın  
Aynı Ayına Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak 10.80 11.13 1.88 10.72 3.28 4.90 10.61 7.31 7.75 7.24

Şubat 10.87 9.15 1.84 12.40 3.10 4.16 10.43 7.63 7.89 7.55

Mart 10.08 8.22 2.30 12.31 3.99 10.43 7.29 8.39

Nisan 8.21 7.65 1.70 12.98 4.26 11.14 6.13 9.38

Mayıs 9.63 8.06 2.17 11.28 7.17 8.28 6.51 9.66

Haziran 10.19 6.44 5.23 9.75 6.24 8.87 8.30 9.16

Temmuz 10.34 6.13 6.61 9.46 6.31 9.07 8.88 9.32

Ağustos 11.00 4.56 6.38 9.88 6.65 8.88 8.17 9.54

Eylül 12.15 4.03 6.23 9.84 6.15 9.19 7.88 8.86

Ekim 12.58 2.57 6.77 10.10 7.66 7.80 7.71 8.96

Kasım 13.67 3.60 5.67 8.36 9, 48 6.37 7.32 9.15

Aralık 13.33 2.45 6.97 6.36 10.45 6.16 7.40 8.17

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

AYLAR
ÜFE TÜFE

2011 2012 2013 2014 2105 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak 8.89 11.11 5.33 5.22 9,59 8.28 6.95 8.62 7.53 8.80

Şubat 9.23 10.96 4.72 6.11 8.79 7.76 7.48 8.33 7.60 8.77

Mart 9.36 10.79 4.23 6.95 7.29 8.02 8.08 7.70

Nisan 9.17 10.72 3.74 7.89 6.79 8.59 7.66 7.97

Mayıs 9.21 10.57 3.27 8.66 6.64 8.68 7.51 8.23

Haziran 9.42 10.24 3.18 9.03 6.47 8.89 7.47 8.31

Temmuz 9.59 9.88 3.23 9.26 6.37 9.11 7.47 8.35

Ağustos 9.76 9.33 3.39 9.55 6.24 9.29 7.42 8.46

Eylül 10.03 8.65 3.58 9.84 6.00 9.53 7.32 8.54

Ekim 10.26 7.80 3.93 10.11 5.93 9.53 7.32 8.65

Kasım 10.72 6.98 4.10 10.32 6.13 9.26 7.39 8.80

Aralık 11.09 6.09 4.48 10.25 6.47 8.89 7.49 8.85

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

AYLAR
ÜFE TÜFE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak 2.36 0.38 0.18 3.32 0.33 0.41 0.56 1.65 1.98 1.10

Şubat 1.72 -0.09 0.13 1.38 1.20 0.73 0.56 0.30 0.43 0.71

Mart 1.22 0.36 0.81 0.74 0.42 0.41 0.66 1.13

Nisan 0.61 0.08 -0.51 0.09 0.87 1.52 0.42 1.34

Mayıs 0.15 0.53 1.00 -0.52 2.42 -0.21 0.15 0.40

Haziran 0.01 -1.49 1.46 0.06 -1.43 -0.90 0.76 0.31

Temmuz -0.03 -0.31 0.99 0.73 -0.41 -0.23 0.31 0.45

Ağustos 1.76 0.26 0.04 0.42 0.73 0.56 -0.10 0.09

Eylül 1.55 1.03 0.88 0.85 0.75 1.03 0.77 0.14

Ekim 1.60 0.17 0.69 0.92 3.27 1.96 1.80 1.90

Kasım 0, 65 1.66 0.62 -0.97 1, 73 0.38 0.01 0.18

Aralık 1.00 0.12 1.11 -0.76 0.58 0.38 0.46 -0.44

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

AYLAR
ÜFE TÜFE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak 2.36 0.38 1.88 3.32 0.33 0.41 0.56 1.65 1.98 1.10

Şubat 4.13 0.29 0.31 4.75 1.53 1.14 1.13 1.95 2.41 1.82

Mart 5.40 0.65 0.50 5.52 1.57 1.55 2.63 3.57

Nisan 6.04 0.73 -0.01 5.61 2.45 3.09 3.06 4.96

Mayıs 6.20 1.27 0.99 5.06 4.93 2.87 3.21 5.38

Haziran 6.21 -0.24 2.46 5.12 3.43 1.95 4.00 5.70

Temmuz 6.18 -0.56 3.48 5.89 3.00 1.71 4.32 6.18

Ağustos 8.05 -0.30 3.52 6.33 3.75 2.28 4.21 6.28

Eylül 9.72 0.72 4.43 7.24 4.53 -3.34 5.01 6.43

Ekim 11.48 0.90 5.15 8.22 7.95 5.36 6.90 8.45

Kasım 12.20 2.58 5.80 7.18 9.82 5.76 6.91 8.65

Aralık 13.33 2.45 6.97 6.36 10.45 6.16 7.40 8.17

YARGITAYA GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR

AYLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ocak 1.14 8.89 11.11 5.33 5.22 9.59

Şubat 1.20 9.23 10.96 4.72 6.11 8.79

Mart 1.63 9.36 10.79 4.23 6.95

Nisan 2.52 9.17 10.72 3.74 7.89

Mayıs 3.50 9.21 10.57 3.27 8.66

Haziran 4.30 9.42 10.24 3.18 9.03

Temmuz 5.33 9.59 9.88 3.23 9.26

Ağustos 6.18 9.76 9.33 3.39 9.55

Eylül 6.89 10.03 8.60 3.58 9.84

Ekim 7.71 10.26 7.80 3.93 10.11

Kasım 8.27 10.72 6.98 4.10 10.32

Aralık 8.52 11.09 6.09 4.48 10.25
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YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  MİKTAR                             
(TL/YIL ) YÜRÜRLÜK TARİHLERİ MİKTAR           

(TL/YIL )

12.09.1980  -  30.04.1981 40.500 01.01.1999  -  30.06.1999 286.341.250   

01.05.1981  -  31.12.1982 75.000 01.07.1999  -  31.12.1999 345.200.000   

01.01.1983  -  31.12.1983 77.500 01.01.2000  -  14.06.2000 488.990.000   

01.01.1984  -  30.06.1984 81.250 15.06.2000  -  30.06.2000 506.740.000   

01.07.1984  -  31.12.1984 82.820 01.07.2000  -  14.12.2000 558.440.000   

01.01.1985  -  30.06.1985 140.300 15.12.2000  -  31.12.2000 587.720.000   

01.07.1985  -  31.12.1985 149.450 01.01.2001  -  14.04.2001 646.560.000   

01.01.1986  -  30.06.1986 201.600 15.04.2001  -  14.05.2001 663.000.000   

01.07.1986  -  31.12.1986 223.200  15.05.2001  -  14.06.2001 730.700.000   

01.01.1987  -  30.06.1987 310.200 15.06.2001  - 30.06.2001 768.100.000   

01.07.1987  -  31.12.1987 329.000 01.07.2001 -15.09.2001 807.500.000   

01.01.1988  -  30.06.1988 394.800 15.09.2001 - 14.10.2001 835.950.000   

01.07.1988  -  31.12.1988 470.000 15.10.2001 - 14.11.2001 884.830.000   

01.01.1989  -  14.04.1989 601.600  15.11.2001 - 14.12.2001 938.330.000   

15.04.1989  -  30.06.1989 614.400 15.12.2001 - 31.12.2001 978.020.000   

01.07.1989  -  14.07.1989 1.049.250    01.01.2002 - 14.05.2002 1.076.400.000

15.07.1989  -  31.12.1989 1.192.750   15.05.2002 - 30.06.2002 1.103.540.000

01.01.1990  -  30.06.1990 1.568.000 01.07.2002 - 30.09.2002 1.160.150.000

01.07.1990  -  31.12.1990 1.969.500 01.10.2002 - 31.12.2002 1.260.150.000   

01.01.1991  -  30.06.1991 2.489.600 01.01.2003 - 01.07.2003 1.323.950.000   

01.07.1991  -  14.07.1991 3.323.500 01.07.2003 - 31.12.2003 1.389.950.000   

15.07.1991  -  31.12.1991 3.385.188 01.01.2004 - 30.06.2004 1.485.430.000

01.01.1992  -  14.01.1992 4.523.225 01.07.2004 - 31.12.2004 1.574.740.000

15.01.1992  -  30.06.1992 4.663.389 01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90 YTL

01.07.1992  -  31.12.1992 5.917.293 01.07.2005 - 31.12.2005 1.727,15  YTL

01.01.1993  -  30.06.1993 7.701.460 01.01.2006 - 30.06.2006 1.770,62 YTL

01.07.1993  -  14.07.1993 8.687.965 01.07.2006 - 31.12.2006 1.857,44 YTL

15.07.1993  -  30.09.1993 8.878.345 01.01.2007- 30.06.2007 1.960,69 YTL

01.10.1993  -  31.12.1993 9.996.580 01.07.2007 - 31.12.2007 2.030,19 YTL

 01.01.1994  -  31.03.1994 11.805.500 01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92 YTL

  01.04.1994  -  30.06.1994 13.267.500 01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,19 YTL

  01.07.1994  -  30.09.1994 13.622.500 01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05 TL

  01.10.1994  -  31.12.1994 14.272.500 01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16 TL

  01.01.1995  -  31.03.1995 16.726.300 01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,04 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI

   01.04.1995  -  14.04.1995 18.020.125 01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01 TL

  15.04.1995  -  14.11.1995 19.765.750 01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23 TL

  15.11.1995  -  31.12.1995 31.311.650 01.07.2011- 31.12.2011 2.731,85 TL

  01.01.1996  -  30.06.1996 35.176.250 01.01.2012 - 30.06.2012 2.805,04 TL

  01.07.1996  -  31.12.1996 53.312.500 01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98 TL

 01.01.1997  -  30.06.1997 77.219.375 01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25 TL

  01.07.1997  -  31.12.1997 104.734.375 01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44 TL

 01.01.1998  -  30.06.1998 149.990.000 01.01.2014 - 30.06.2014 3.438,22 TL

  01.07.1998  -  30.09.1998 181.685.000 01.01.2015 - 30.06.2015 3.541,37 TL
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