YASA YAPMA GÜCÜNÜ
SiLAH OLARAK
KULLANANLARI
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UYARIYORUZ!

K

atılımcılar alana sığmadı, adliyenin giriş
salonu ise tıklım tıklımdı.

Alanda konuşan İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu,
“Bugünün tarihini yazın bir kenara. Bugün 30 Haziran 2020. Çoklu baro sistemine ilişkin teklifin
parlamentoya sunulduğu gündür.
Bu bir FETÖ projesidir. Buradan
yasa yapma gücünü silah olarak
kullananları uyarıyoruz” dedi.

Yapılan toplantının politik olmadığını, bütün görüşlerin ortak
haykırışı olduğunu belirten Durakoğlu, ortak inanç ve ortak dille Ankara’ya bir mesaj, bir haykırış, bir kararlılık ulaştırmaya
çalıştıklarını söyledi.
80 baro başkanı bir araya gelip
iki kez bildiri yayınladıklarını,
bu teklifin geri çekilmesi konusunda çağrıda bulunduklarını,
ancak geri adım atmadıklarını
belirten Mehmet Durakoğlu’nun
konuşmasının satır başları şöyle:

Çoklu baroya bizim ihtiyacımız
yok. Avukatlar ve Barolar olarak
bizim sorunlarımız başka. Adliye yerleşkelerinde sorunlar var,
stajyer avukatların sorunları var,
genç meslektaşların ekonomik
sorunları var, dava dosyalarına
ulaşamama sorunumuz var, kısıtlanan savunma hakkı sorunumuz
var, duruşmadan atılan, savunma
hakkının kısıtlandığı avukatlar
sorunu var, gelin bunları konuşalım dedik.
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Tüm baroların ve Barolar Birliğinin karşı olduğu çoklu baro sistemine ilişkin
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemince hazırlanan teklifin TBMM’ye sunulması
üzerine İstanbul Barosu Avukatları 30 Haziran 2020 Salı günü saat 12.30’da
Başkan Av. Mehmet Durakoğlu’nun çağrısı üzerine Çağlayan’da İstanbul
Adalet Sarayının karşısındaki alanda bir araya geldiler.
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“Demokrasiye olan inancımızı daima dik tutacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisine
daima saygı göstereceğiz, ama yasa yapma gücünü silah olarak kullanmaya
çalışanlara her platformda karşı çıkacağız. Çünkü biz avukatız, hukuku savunuruz.
Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu ülkenin avukatları olarak
Meclise sunulan teklifin evrensel hukuk kurallarına, anayasaya, üniter devlet yapısına
aykırı olduğunu kanıtlayacağız, ÇÜNKÜ BIZ AVUKATIZ.”
Kimi avukatlar açlık grevinde,
kimi avukatlar ölüm orucunda.
Yaşamlarını değil avukatlıklarını
kaybedecekleri için direniyorlar.
Adil yargılanma istiyor avukatlar. Gelin bunları konuşalım. İstanbul’da iki yılda avukat sayısı
10 bin arttı, bunu biz yapmadık.
Gelin bunları konuşalım. 14 Bin
hâkim alındı dört gün içinde. Çocuk hâkimler dönemi başlattınız.
Gelin bunları konuşalım.
Bizim yasamızın 76 ve 95. Maddesi hukukun üstünlüğünü gözetmek ve insan haklarına sahip
çıkmak görevi veriyor. Biz insan
haklarına sahip çıkmak hukukun
üstünlüğü mücadelesini yapmak
zorundayız. Avukat olmazsa,
onun örgütlü gücü barolar olmazsa eğer, şiddete uğrayan kadın
korunamaz. Kadın cinayetleri
önlenemez. Biz onun için kadını

koruyan İstanbul Sözleşmesini
savunmak zorundayız. Avukatlar
olmazsa, işkence önlenemez, insan hakları için mücadele edenler kalmaz, çevre katliamları yeşil bırakmaz. Üç kuruş için gece

yarıları sorgulara gidiyoruz biz,
ne çektiğimizi biz biliriz. Onun
için avukatlar susmaz, susamaz.
Yasamızda bunları değiştirelim,
gelin konuşalım dedik.

Çoklu baro teklifi bugün
TBMM’ye sunuldu. Bu tarihi
bir yere yazın 30 Haziran 2020.
Bu bir FETÖ projesidir. 2009’da
Devlet denetleme Raporuna giren projedir bu.
Yürüyüş hakkında ayrıntılı bilgi veren Durkoğlu şöyle devam
etti: Bildiğiniz gibi kendi kentlerinden yola çıkan ve Ankara’ya
hareket eden avukatların yolu
Ankara’ya 20 kilometre kala Eskişehir Yolu üzerinde polis tarafından kesildi. Baro başkanları
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2010 referandumunda yargıyı
FETÖ’ye teslim ediyorsunuz,
yapmayın dedik, uyardık, ‘FETÖ
diyemezsin o bizim muhterem
Hoca Efendimizdir’ dediler.
‘Balyoz davalarında, Ergenekon
davalarında hukuksuzluklar yapıyorsunuz’ dedik, bu davaları
bastık, o çadır tiyatrosunu bastık,
yargılandık, berat ettik. Şimdi
bizi yargılayan o hâkimlerin bir
kısmı içerde, bir kısmı da yurt dışına kaçtı. Biz avukatız, eğilmeyiz, biat etmeyiz, sinmeyiz.

“12 Eylül darbecileri
İstanbul Barosuna
bunların yaptıklarının
daha kötüsünü
yapmıştı. Baroyu
basmış, dosyalarını
götürmüş ve kapısını
da mühürlemişlerdi.
Baroyu yok ettik
zannettiler. O
mühürleri kırdı bu
avukatlar. Ama Barış
Derneği Davasında
tutuklu yargılanan
başkanımız Av.
Orhan Apaydını şehit
verdik. O günden bu
yana O’nu hep bir
adalet ikonu olarak
başımızın üzerinde
taşıdık. Bu mücadele
sonrası avukatların
kodu değişti. Eğer
avukatlar hukuk
mücadelesinde
sinerlerse kendilerini
Orhan Apaydına
borçlu hissederler.
Borçlu kalmamak
için sonuna kadar
mücadelemizi
sürdüreceğiz ve
bu mücadeleyi
kazanacağız.”
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Ankara’ya giremedi. Kanunsuz
bir emirle durdurulduk, bir baro
başkanı arkadaşımız da tartaklandı. Karşımızda kalkanlar var, engeller var. 28 saat boyunca önce
yakıcı bir güneş sonrasında yağmur altında, çamurlar içinde gelen şemsiyelerin, yağmurlukların
alana sokulmadığı, sandalyelere
izin verilmediği, battaniyelere el
konulduğu, bir çay içmenin bile
esirgendiği 28 saati yaşadık. İhtiyaç giderebildiğimiz bir Cafe’ye
sosyal mesafeye uymadı diye 12
bin lira ceza kestiler. Yoldan geçerken korna çalan insanlara ceza
kestiler, gece saat 2.30’da maske
takmadı diye bir meslektaşımıza
ceza yazdılar. Bir kanunsuz emirden, zulümden söz ediyorum.
Kendilerine şunu söyledik: Biz
avukatız ve Baro Başkanlarıyız.
Biz buradan geri dönemeyiz, üç
ay mı olur, beş ay mı olur, sekiz
ay mı olur, biz buradan dönemeyiz, dönersek meslektaşlarımızın
yüzüne bakamayız. 28 saat sonra
engelleri kaldırdılar. Neden biliyor musunuz? Onlara dedik ki,
eğer saat 14.00’de kadar bu engeli kaldırmazsanız, Türkiye’nin
her tarafından avukatları buraya
davet eder miting yaparız dedik.

Bir süre sonra engelleri kaldırdılar, yolu açtılar.
Demokrasiye olan inancımızı
daima dik tutacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisine daima saygı göstereceğiz, ama yasa yapma
gücünü silah olarak kullanmaya
çalışanlara her platformda karşı
çıkacağız. Çünkü biz avukatız,
hukuku savunuruz. Demokratik
haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu ülkenin avukatları
olarak Meclise sunulan teklifin
evrensel hukuk kurallarına, anayasaya, üniter devlet yapısına
aykırı olduğunu kanıtlayacağız,
çünkü biz avukatız.

12 Eylül darbecileri İstanbul
Barosuna bunların yaptıklarının
daha kötüsünü yapmıştı. Baroyu basmış, dosyalarını götürmüş
ve kapısını da mühürlemişlerdi. Baroyu yok ettik zannettiler.
O mühürleri kırdı bu avukatlar.
Ama Barış Derneği Davasında
tutuklu yargılanan başkanımız
Av. Orhan Apaydını şehit verdik.
O günden bu yana O’nu hep bir
adalet ikonu olarak başımızın
üzerinde taşıdık. Bu mücadele
sonrası avukatların kodu değişti.
Eğer avukatlar hukuk mücadelesinde sinerlerse kendilerini Orhan Apaydına borçlu hissederler.
Borçlu kalmamak için sonuna
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi kazanacağız.
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu’nun konuşmasından sonra alanda toplananlar sessizce dağıldı. Toplantıya,
çeşitli avukat grupları, platformları, inisiyatifleri, dernekleri,
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu üyesi İstanbul Tabip
Odası, Eczacılar Odası, Veterinerler Odası, TMMOB, Dişhekimleri Odası ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
katıldı.

AÇIKLANAN TEKLIFIN NITELIĞI ve

BÜYÜK SAVUNMA MITINGINE DAVET

Baroların Avukatlık Staj Eğitimi
veremediğinin açıklanması Barolara yapılan büyük bir haksızlıktır.
Bunun asli nedeni kontrolsüz biçimde çoğaltılan hukuk fakülteleri, fakültelerde öğrenim görmekte
olan 80 bin kişi ve her yıl mezun
olan 20 bin hukuk öğrencisine neden olan sistemdir.
Şayet stajyer sayısı ve eğitim
kalitesi gerçekten önemseniyor
olsaydı birçok akademik meslek
için uygulana gelen sınav, 4 yıl ertelenmezdi.
Bu zor koşullar altında bile binlerce stajyer avukat barındıran barolarımız, hiçbir fakültede olmayan
biçimde 30 – 40 kişilik gruplarda
aktif eğitim yöntemleriyle eğitimlerini sürdürmektedirler. Üstelik
bu eğitimleri başka herhangi bir
kaynağa sahip olmadan meslektaşlarımızdan tahsil edilen aidatlarla gerçekleştirmektedirler.
Üstelik kamuoyunu günlerce “barolar siyaset yapıyor” söylemleriyle meşgul ettikten sonra ortaya
konan çoklu baro projesi; esasın-

Çoklu baro sınırı olarak 5.000 sayısının neye göre belirlendiği ve
hangi ölçütlere göre 2.000 avukata ayrı baro kurma hakkı verildiği
ise hiçbir biçimde ortaya konulmamaktadır.
Sayın Ak Parti Grup Başkan Vekili
Cahit Özkan, 80 baro ve TBB’nin
iki ayrı açıklamasına ve baro
başkanlarının çoklu baroya karşı Ankara’ya yürümüş olduğunu
bilmesine, hatta baro başkanları tarafından mecliste bu durum
kendisine açıkça bildirilmesine
rağmen, yapmış olduğu açıklamasında bu değişikliğin baroların
ve hukukçuların desteğini aldığını
ifade etmektedir.
80 Baro olarak biz çoklu baroyu
istemiyoruz, bu düzenleme peki
kimin için ve ne maksatla yapılmaktadır.
Temsilde adalet için ortaya konan
düşünceler ise gerçekçi değildir
ve kabul edilemez. Bu taslak kanunlaşırsa 44 üyesi olan bir baromuz ile 4.958 üyesi olan başka
bir baromuzun TBB de temsilinde
4’er delegeye sahip olacaklardır.
Bu ne demokrasi ne de temsilde
adalet olguları ile bağdaşır.
Ayrı bir organ olarak seçilen baro
başkanının görevinin sona ermesi
halinde yönetim kurulu içinden bir
baro başkanının belirlenmesi hususu, seçmen iradesine saygısızlığın bir ifadesidir ve kanun genel
sistematiğine uymamaktadır.

Açıklanan teklifin içerisinde yer
alan bazı popülist değişiklikler ise
yine teklifi hazırlayanların gerçeklerden ne kadar uzak olduklarının
bir başka kanıtıdır. Genç avukatlar
için ortaya konan aidat indirimi,
bugün birçok baromuz için sorun
olmaktan çoktan çıkmış ve çok
sayıda baromuzca genel kurul kararlarıyla aidat indirimlerini çoktan gerçekleştirmişlerdir.
Keşke bu öneriyi getirenler, sesimize kulak verip özellikle genç
meslektaşlarımızı
ilgilendiren
CMK görevlendirmelerinde ücretlerin avukatlık asgari ücret seviyesine çekilmesi taleplerimizi yerine
getirmiş olsalardı. Bu bile teklifte
gerçeklerin nazara alınmadığını
göstermektedir.
Biz 19 Mayıs ve 1 Haziran açıklamaları ile 19-22 Haziran Ankara
Yürüyüşü’nde çoklu baro uygulamalarına tümden karşı olduklarını
açıklayan ve hazırlıkların sona erdirilmesini isteyen baro başkanları olarak;
- Siyasi iktidara bu bölme ve parçalama projesinden vazgeçmesi,
- Demokratik kamuoyuna halkın
sesinin kısılmasına yol açacak bu
projeye karşı çıkarak, barolarına
sahip çıkmaları için bir kez daha
çağrıda bulunuyoruz.
Bizler Türkiye’nin Baroları olarak
03 Temmuz 2020 tarihinde saat
14.00’da Barolarımıza kayıtlı tüm
meslektaşlarımızı Ankara’da yapılacak Büyük Savunma Mitingi’ne
davet ediyoruz.
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Öncelikle belirtmek isteriz ki açıklama esnasında dile getirilenler,
kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.
Bu da göstermektedir ki bu taslağı hazırlayanlar ne barolar ne
avukatlar ne stajyer avukatlar ve
baroların seçim sistemi hatta ne
de temsilde adalet konusunda fikir sahibidirler.

da baroları siyaseten bölme, ayrıştırma amacını ortaya koymaktadır. Baroların siyasallaşması ya
da daha doğru bir deyişle kutuplaşmasının asıl şimdi önü açılmaktadır.
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B

ugün sabah saatlerinde Ak Parti Genel
Başkan
Yardımcısı
Cahit Özkan tarafından Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair
hazırlanan tasarı nihayet kamuoyuna açıklanmıştır.

GÜNCEL

AVUKATLAR
BASKIYI, TEHDIDI
ZAFERE
DÖNÜŞTÜRDÜLER
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ent baroları ile Türkiye
Barolar Birliği’nin arasında yaşananlar artık
fikir ayrılığının ötesine geçti.
Bir anlamda ipler koptu. 2013
yılında baroların çoğunluk desteğini alarak başkan seçilen Metin
Feyzioğlu’nun çizgisi zikzaklarla dolu.
Feyzioğlu, 16 Ağustos 2016’da
bir toplantıda yaptığı konuşmayla zamanın başbakanı ile ters
düştü. 15 Temmuz sonrasında
Cumhurbaşkanlığı
makamına
çıktığında yaptığı konuşmada
ise Cumhurbaşkanı olan tartıştığı
başbakana övgüler düzdü. Kendisini, ‘devletin menfaatlerini
hukuk çerçevesinde korumakla
görevli bir örgütün başkanı’ olarak tanımladı.
TBB Başkanının gidişatını değerlendiren ve bunu her platformda
yineleyen İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu,
Feyzioğlu’nda ‘eksen kayması’
bulunduğunu söyledi. Durakoğlu
Feyzioğlu ile ortak çalışma yürütmenin olanaksız hale geldiğini gördü. Ankara, İzmir, Adana,

Antalya gibi çok üyeli barolarda
da bu fikir oluştu. 10 Baro yasa
gereği Olağanüstü Genel Kurul
toplanması için TBB Başkanlığına başvuruda bulundu. TBB
Başkanı başvurunun usule uygun
olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Barolar bu kez usule uygun
başvuruda bulundular, ancak
başvuru sümen altı edildi.
2019 yılına kadar geleneksel
olarak Yargıtay’da yapılan adli
yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapıldı. Yapılan
uyarılara rağmen TBB Başkanı
bu toplantıya katılarak kendisine tanınan sınırlı süre içersinde
konuşma yaptı. Oysa aynı törene
bazı yüksek yargı mensupları ve
bazı barolar katılmayı uygun bulmamıştı.

İPI KOPARAN
OLAY
Diyanet İşleri Başkanının salgın
hastalığı yayanlara ilişkin fetvasına Ankara Barosu Başkanlığının sert eleştirisi oldu. Bu açık-

lama siyaset arenasında geniş
yankı buldu. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı Ankara Barosu hakkında hemen soruşturma başlattı.
Büyük baroların etkisini kırmak
için de baroların yapısı ve seçim sistemini düzenleyen yasa
taslağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından piyasaya
sürüldü. Gerçi sistemin Adalet
Bakanı böyle bir tasarı, böyle bir
çalışmanın bulunmadığını söylüyordu ama AKP’nin hukukçu
milletvekilleri taslak üzerinde
muhalefet partileri ile görüşmeye
başlamışlardı bile…
Daha önce de Avukatlık Yasasında bazı değişiklikler yapmak için
Adalet Bakanlığında düzenlenen
iyi niyetli toplantılar yapıldı.
Baroların da katıldığı bu toplantılarda bir sonuç alınamadı. Çünkü tarafların niyeti başkaydı. Ne
yazık ki siyaset kendi bakış açısından ödün vermiyordu. Onlar
baroların gücünü kırmak ve biat
eden barolar haline getirmek istiyorlardı. Bu arada Barolar Birliği
Başkanı bile, baroları Meclis müzakerelerine katılmamakla suçluyordu. Oysa barolar Meclisten
böyle bir davet almamışlardı.

İLK CIDDI TEPKI
Avukatlık yasa teklifine ilk ciddi
tepki İstanbul Barosundan geldi.
Yapılan müzakerelerde değişiklik önerileri yeni, özgün, çağdaş
bir meslek düzenlemesini değil,
avukatların ve onların örgütlü
gücü olan Baroların sindirilip
susturulmasını amaçlıyor. İstanbul Barosu 3 Mayıs 2020’de
resmi WEB sayfasına koyduğu
açıklamada yasa değişiklikleri ve
yapılan çalışmalar tüm ayrıntıları
ile anlatılıyor. (Açıklama 1)
10 Mayıs 2020’de 50 baronun
imzasıyla yayınlanan bildiride,
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından
“Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına” ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
yapan üç değerli hukukçu Av. Önder
Sav, Av. Atilla Sav ve Av. Vedat Ahsen
Coşar’ın 19 Mayıs 2020’de yaptıkları
yazlı açıklamada ise şöyle:
“Yargının kurucu ve vazgeçilmez gücü
olan avukatlık mesleğinin ve bu mesleğin örgütü olan baroların, tarihlerinden
gelen en önemli özelliği; bağımsız olmaları, hiç kimseye bu bağlamda, hukukun, adaletin, hakkın ve hakkaniyetin dışında hiçbir güce bağlı ve bağımlı
olmamalarıdır.
O nedenle Avukatlık Kanununda, avukatlık mesleğinin ve baroların bu niteliklerini ortadan kaldıracak şekilde
ve özellikle nispi temsil ve çoklu baro
getirilmesi yönünde yapılacak her türlü
değişikliğe karşıyız”. (Açıklama 4)
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Ankara’da Türkiye Barolar Birliğinde
yapılan ve TBB Başkanı ve 80 baronun imzasını taşıyan sonuç bildirgesinde ise üç aydır Coronavirüs salgınıyla
mücadele edildiği bir ortamda baroların yapısı ve seçim sistemi gibi yapay
konuları gündeme getirmenin doğru olmadığı belirtiliyor. Avukatların ve Baroların ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması
aşamasında asıl muhatabın, Barolar ve
TBB olması gerektiği vurgulanıyor ve
“Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80
Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak
tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan
hareket tarzı bu olmalıdır” deniliyor.
Ancak, yürütülen çalışmalar bu yol haritasına uymuyordu. Oyalama devam
ediyordu. (Açıklama 3)

GÜNCEL

yayın organlarınca, Barolara üyeliğin
zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde
birden fazla Baronun kurulmasına izin
verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirildiğine
dikkat çekiliyor. Değişikliklerin FETÖ
projesi olduğu belirtilerek, hukuk devletine vurgu yapılıyor. Bildiride, yargının üçüncü ayağı olan özgür savunmayı yok etmeye yönelik girişimlerin
karşılıksız kalmayacağı konusunda ilgililer uyarılıyordu. (Açıklama 2)

> SADECE BAROLAR DEĞIL

GÜNCEL

Hedefe barolar konulmuştu ama
esas gündemde sivri dilli (!) meslek örgütleri de bulunuyordu.
Cumhuriyet Gazetesi barolara
ve meslek örgütlerine söz hakkı
tanıdı ve örgütlerin yaşadıkları
sorunları ve girişilen eylemin iç
yüzünü yansıtmayla çalıştılar.
Kısa adı İMOK olan İstanbul
Meslek Odaları Koordinasyonu
da kervana katılarak bir basın
açıklaması yayınladı. Açıklamada, meslek odalarına yönelik son
girişimlerden kaygı duyulduğu,
ancak, Anayasaya, hukuk, insan
hakları ve demokrasinin evrensel
normlarına dayanarak, üyelerin
demokratik iradelerinin ortaya
koyduğu güçle, bundan sonra
da antidemokratik uygulamalara
karşı durmakta kararlı oldukları
vurgulanıyordu. (Açıklama 5)
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Ülkede Covid-19 salgınıyla ilgili
mücadele birden unutulmuş ve
yapay gündem asıl gündemin yerini almıştı. Suçlamalar arttıkça,
birlikte çalışma olanakları teker
teker ortadan kalktıkça artık barolar için sözün bittiği yere gelinmiş oldu. Ve Eylemlilik Süreci
başlatıldı…
İstanbul Barosu Eylemlilik Sürecini internet sitesinde şu açıklamayla duyurdu.

EYLEMLILIK
SÜRECINI
BAŞLATIYORUZ
Ülkemizin içinde bulunduğu
pandemi koşulları ile buna bağlı olarak gelişen ekonomik zorluklar, işsizlik ve pahalılık gibi
onlarca sorunla mücadele gerekirken, böyle bir atmosferde
gündeme getirilen avukatlık kanunu değişikliği ve o arada seçim
sistemlerine yapılacak müdahale,
iktidar odakları için öncelikli uğraş alanı olarak görülmektedir.

Gündem değişikliği açısından
da ideal buldukları bu değişiklik
önerileri, televizyon kanallarında
ve gazete köşelerinde tartışma
konusu yapılmaktadır. Yeterli
bilgiye de sahip bulunmayan,
muhataplarının katılmadığı bu
programlar ile bir algı oluşturulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

başlangıcından bu yana, özü itibariyle parçalamayı, yok etmeyi,
susturmayı ve ele geçirmeyi hedefleyen bu FETÖ projesinden
vazgeçilmesi talebimizi, tüm
muhataplar nezdinde ısrarla yineledik.

80 Baromuzun eksiksiz iradesinin göstergesi olarak, sürecin

19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz

Bugün itibariyle, yapılan tüm
görüşmelerin sonuçsuz kaldığını
tespit ediyoruz.

21 Haziran Pazar günü, gazetelere ilan verilmek suretiyle, teklifin
yasalaşması halinde, yurttaşların
uğrayacağı hak kayıplarının anlatılmasına,
Bu süreçte sosyal medyanın etkileşim gücü de değerlendirilerek
kamuoyunu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapılmasına,
Teklifin TBMM Komisyonuna
geldiği gün, Ankara’da TBMM
yolu üzerinde “Duran Başkan”
eylemi yapılmasına,
Teklifin yasalaşması halinde,
Anayasa Mahkemesinde iptal
davası açılması için TBMM’nde
çalışma yapılmasına,

Yaşamakta olduğumuz gelişmelerin, Baromuzun onurlu geçmişine paralel olarak yönlenmesi
uğrunda mücadele etmeyi mevcudiyetimizin temel nedeni saymaktayız.
kararlılık içerisinde, meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz
sözün arkasında durarak eylemlilik sürecini bugünden itibaren
başlatıyoruz.

Bu süreçteki “tarihsel sorumluluğunu” yerine getirmek amacıyla
TBB’ni olağanüstü toplantıya
davet etmek üzere, Yönetim Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

Bu yeni süreç, 80 Baro olarak attığımız imzaya yönelik bir sadakatin ifadesidir.
Bu bağlamda;

19 Haziran 2020 tarihinde Baro
Başkanlarının kendi illerinden
Ankara istikametine doğru “Savunma Yürüyüşü” başlatmasına,

Eylemlilik sürecine başlama yönündeki irademizi, bugün yaptığımız bu açıklama ile ilan etmeye,

Olağanüstü toplantı talep sahibi
olan Baro Başkanlarının bu taleplerini TBB’ne teslim etmesine,

Kamuoyuna saygı ile sunarız.

BAŞKAN
DURAKOĞLU
YÜREĞININ
GÖTÜRDÜĞÜ
YERE YÜRÜDÜ…
Tarih 19 Haziran 2020’yi gösterdiğinde Kartal Anadolu Adliyesi
önünden tek başına Ankara’ya
yürüyecek İstanbul Barosu Baş-
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İstanbul Barosu olarak, bu sürece dair kararlılığımızın ifadesini
vurgulamak üzere, katılımcı tüm
barolarımızla ortaklaşarak geliştirilecek bu eylemler dışında,
kentimizdeki meslek odaları ile
birlikte ayrıca bir çalışma yapılması kararındayız. Diğer taraftan,
süreçte meydana gelmesi olası
diğer gelişmeler karşısında, yeni
çalışmalar da yapılabilecektir.

GÜNCEL

Açılan davanın AYM’nde görüşülmesi sırasında “Son Nöbet”
adı altında nöbet tutulmasına,karar verilmiştir.

GÜNCEL

Barolar
‘mücadeleye’
devam dedi
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kanı Av. Mehmet Durakoğlu’nu
kalabalık bir avukat grubu uğurlamaya gelmişti. Başkan Durakoğlu hareketinden önce basına
şunları söyledi: “Bugün başlayan
yolculuğumuz aslında basit bir
yolculuk değildir. Biz yürüyeceğiz belki ama inanıyorum ki bir
yol açacağız aslında. Açabildiğimiz yoldan siyasal iktidar da gelebilirse mutlu oluruz. Bizim yüreğimizin götürdüğü yer hukuk
devletidir, yargı bağımsızlığıdır,
savunmanın güvenliğidir, insanca yaşamaktır, onurlu yaşamaktır. Bunu söylemeye çalışıyoruz,
bunun için yürüyoruz…”

POLIS
YÜRÜYÜŞÜN
ÖNÜNÜ KESTI
Durakoğlu gibi, 79 baronun başkanı da kendi kentlerinden Ankara’ya gitmek üzere yola çıktılar.

rağmen polisi yönetenleri ikna
edemediler. Hatta “Bu eylemde
bir suç varsa, bizi gözaltına alın”
bile dediler. Avukatlar neden
durdurulduklarını bir türlü öğrenemediler.

Yürüyüş sonunda Ankara’ya 20
kilometre kala Eskişehir Yolu
üzerinde bir noktada buluşacaklar ve daha sonra 300 metre ilerde kendilerini karşılamak için
bekleyen Ankara Barosu avukatlarıyla buluşacaklar ve yürüyüşü
Anıtkabirde noktalayacaklardı.
Ancak beklenen böyle olmadı.
Pazartesi sabahı polis yolu kesmiş ve yürüyen avukatları tecrit
etmişti. Avukatların Ankara’ya
sokulmaması emrini kimin verdiği belirsizliğini koruyordu.
Ancak ‘Şahsım Hükümetinde’
bu emrin kimin verdiği biliniyordu. Avukatlar fırtınada, yağmur

altında barınma sorunları yaşarken TBB Başkanının sabahlara
kadar telefonla yetkilileri arayıp
konuştuğu, ancak bir sonuç alamadığı duyuldu. Polisin tavrı ise
yürek yakıcıydı. Sık sık maske
denetimi yaptı. Avukatların alış
veriş yaptığı, tuvaletini kullandığı kafeye ceza yazdı. Yoldan
geçerken avukat eylemine destek
için korna çalan sürücü de ceza
yemekten kurtulamadı. Bazı baro
başkanları tartaklandı. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaşın gönderdiği çadır kurulamadı. Avukatlar bütün
hukuk bilgilerini dökmelerine

Sabahlara kadar telefonla konuşup sorunu bir türlü çözemeyen
TBB Başkanıın sabah saatlerinde 5 korumasıyla birlikte direniş
alanına girmek istediği duyuldu.
Ancak avukatlar kol kola girerek
TBB Başkanını içeri sokmadılar.
Feyzioğlu oradan ayrılmak zorunda kaldı.
CNNTÜRK’de Hakan Çelik’in
programına katılan Feyzioğlu’nun söyledikleri ortalığı karıştırdı. Yürüyen baro sayısının
80 değil, 30 civarında olduğunu
söyledi. Bunu demokratik bir
hak olarak kabul eden Feyzioğlu, sorun gerçekten bu yürüyüş
avukatların, yargının sorunlarını
çözmek için midir, yoksa başka
bir şey için mi? Diye kinayeli bir
soru ortaya attı. Sosyal medya-
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Güne damgasını vuran bir başka olay da 16 baro başkanının
Anıtkabir önünde diğer grupla
buluşmayı beklemesiydi. Ancak
bunu haber alan TBB Başkanının Anıtkabir’e giderek 16 baro
başkanıyla saygı duruşunda bulunması ve çekilen bir fotoğrafı
sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurmasıydı. Oyuna getirildiklerini sezen Sivas Barosu
Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir,
fotoğrafın yayınlanmasının yanlış anlaşılabileceği konusunda
Feyzioğlu’nu uyardığını belirterek şunları söyledi: “Bizim
amacımız yürüyüş sonrası onları
Anıtkabir’de karşılamaktı. Sonrasında polis müdahalesi geliyor
denilince tabii ki bir arada olmak,
onlara destek vermek zorundayız. Koşa koşa buraya geldik.”

GÜNCEL

16 BAROYA
KURULAN TUZAK

GÜNCEL
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da Metin Feyzioğlu Beni Temsil
Etmiyor diyen Mehmet Durakoğlu’nun bu görüşe yanıtı şöyle
oldu: “Feyzioğlu’nun bugünkü
beyanları, onu bütün açıklığıyla
anlamak için yeterlidir. Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur.
Konuştuğumuz yasa teklifinin
yazıcısıdır, kâtibidir, fikir babasıdır.”

DIRENEN
SAVUNMANIN
ZAFERI...
İktidarın “çoklu baro” hazırlığına
karşı illerinden “Savunma Yürüyor” sloganıyla geldikleri Ankara’da polisin engellemesiyle karşılaşan baro başkanları 24 saatlik
eylemden sonra amaçlarına ulaştı
ve Anıtkabir’e gitti.
Baro başkanları, Ankara girişinde bir inşaatın şantiye alanında
polis bariyerleri altında, yağan
yağmura rağmen 24 saatlik oturma eyleminin ardından İçişleri

Bakanlığı’nda yürüten girişimler sonucu önce 200 metre yürüdüler. Ardından otobüslerle
Tandoğan meydanına giden baro
başkanları buradan Anıtkabir’e
geçtiler.
Baro başkanları, Anıtkabir’de
Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Atatürk’ün huzuruna çıktılar
ve her sıkıştıklarında geldikleri
bu kutsal mekânda liderlerinin
manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular.
Bu zorlu direnişiyle avukatlar
savunma tarihine not düştüler.
Avukatlar baskıyı, tehdidi zafere
dönüştürdüler…
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, bir yandan
direniş sürerken bir yandan da
sosyal medya aracılığıyla kamu-

oyunu bilgilendirmeyi sürdürdü.
Trend Topic’te Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı.
YouTube üzerinden yayın yapan Ruhat Mengi ile Her Açıdan
programına katıldı. HalkTv’de
avukatların yürüyüşünü değerlendirdi.
İstanbul Barosu Avukatları İstanbul Adliyesi, Anadolu Adliyesi,
Bakırköy Adliyesi ve Baro merkez bina önünde destek nöbeti
tuttular.
Başkan Durakoğlu baro merkez
bina önünde kendisini bekleyenlere hitabetti.

GÜNCEL

BIZ BU ÜLKEYI
HUKUK DEVLETI
YAPMAK İÇIN VARIZ

İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, 23 Haziran
2020 Salı günü saat 18.30’da
Beyoğlu’nda baromuz merkez
binası önünde kendisini bekleyen avukatlara yaşadıkları süreci
anlattı.

Durakoğlu’nun konuşmasından
satır başları şöyle:
Biz ülkeyi hukuk devleti yapmaya uğraşırken, ülkeyi kanun devleti olmaktan çıkarmak için uğraşırken, Ankara’ya gittik, meğer
orası bir polis devleti imiş. Türkiye’nin dört bir yayından 19 Haziran Cuma günü saat 10.00’da 47
baro başkanı yola çıktı. Biz yürüyüşe başladığımızda etrafımızda
22 güvenlik görevlisi vardı. Kartaldan 22 güvenlik görevlisiyle
yola çıktım. Hepsine teşekkür
ediyorum.
Hava şartlarına rağmen yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Önceden planlandığı gibi Ankara’ya
20 kilometre kala Eskişehir yolu
üzerinde belirlenen noktada diğer baro başkanlarıyla buluştuk.

Ancak bizi karşılamaya gelen
Ankara barosu avukatlarının bulunduğu yere 300 metre kala polis tarafından durdurulduk.
Anayasanın açık hükmüne rağmen, yasalara, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına rağmen
bize toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu anlatmaya çalıştılar. Ancak ‘biz neden yürüyemiyoruz’ sorusunun yanıtını
bulamıyorlar. Yürümeye engel
neyse, o zaman bir şey yap. Böyle bir güvenlik anlayışı, böyle bir
polis teşkilatı düşünebilir misiniz? Türkiye’nin hiç bir yerinde
böyle bir güvenlik anlayışı yok.
Orası bir polis devletinin merkezi olmuş neredeyse. Açık açık
söyledim. Ben baro başkanıyım,
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aroların yapısını ve
seçim sistemini değiştirmek amacıyla hazırlıklar
yapıldığının
Cumhurbaşkanlığınca açıklanmasından sonra tüm baroların
uyarılarının ve isteklerinin yanıtsız kalması üzerine başlattıkları
‘Eylemlilik Süreci’nin ilk aşaması zorlu bir direnişten sonra
Anıtkabir’de noktalandı. Baro
Başkanları Atatürk’ün manevi
huzurunda saygı duruşunda bulundular ve kentlerine döndüler.

fikrimizden vazgeçirmeye çalışmanız boşunadır.

GÜNCEL

Verdiğimiz süre dolmadan polis
engeli kaldırıldı. Ankaralı meslektaşlarımızla buluştuk ve soluğu Anıtkabir’de Ata’nın manevi
huzurunda aldık.
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kanunsuz bir işlem yapıyorsunuz. Böyle bir kanunsuz işlemle
karşılaştıktan sonra ‘madem siz
böyle uygun gördünüz biz geri
dönüp gidelim’ dememizi beklemeyin. Üç ay mı, altı ay mı, bir
yıl mı sürecek, biz buradan geri
gidemeyiz. Kendilerine de söyledim. Ben bu şartlarda İstanbul’a
dönemem, meslektaşlarımın yüzüne bakamam. Bence herkes

savunmayı susturamayacağını
bilecek. Avukatı esir alamayacağını bilecek. Avukatın biat etmeyeceğini bilecek.
Onlarla tekrar konuştuk. Onlara
saat 14.00’e kadar süre verdik.
Bu saate kadar hala bize olumsuz
şeyler söylüyorsanız biz buraya
Türkiye’deki bütün avukatları
çağıracağız dedik. Bir takım engellemeler yaparak, bizi yorarak

Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yargının üçayağından ikisini
ele geçirdiler. Üçüncü ayağı savunmayı da ele geçirmek ve susturmak istiyorlar. Yargıyı kendi
stratejilerinin bir parçası olarak
görüyorlar. Düşünün, bakın her
şeyi yargı üzerinden geliştirmeye
çalışıyorlar. Eğer bizi teslim alırlarsa yargı bitecek, hukuk bitecek. Biz bu ülkeyi hukuk devleti
yapmak için varız. Biz bu ülkede
yargı bağımsızlığı olması için
varız. Yargı bağımsızlığı olmazsa avukatın avukatlık yapması
mümkün değil. Her zaman söylediğimiz gibi; biz avukatız ve bir
gün herkese lazım oluruz.

HUKUKÇULAR OLARAK DIRENMEMIZ GEREKIYOR
Baroların işlevselliklerini zayıflatmak amacıyla baroların yapısında değişiklik yapılması çalışmalarının başlatılması üzerine bir süre önce Türkiye Barolar Birliğinde
tüm baro başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve yapılacak değişikliklerin
barolardan ziyade halkın zararına olacağı için hazırlanan ve ancak kamuoyuna açıklanmayan tasarının geri çekilmesi istenmiş ve baroları güçlendirecek değişiklikleri
müzakereye hazır oldukları bildirilmişti.
Toplantı sonunda ilk kez tüm baro başkanlarının imzasının bulunduğu bir bildiri yayınlanmış ve bildiride ülkenin gerçek gündemine dönülmesi istenmişti.
Değişiklik önerisinin geri çekilmemesi üzerine tüm barolar eylemlilik sürecini başlattılar ve 19 Haziran Cuma günü baro başkanları kendi illerinden Ankara’ya doğru ‘Savunma Yürüyüşü’ne geçtiler. 22 Haziran Pazartesi günü tüm baro başkanları Ankara’ya
20 kilometre kala Eskişehir karayolu üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldular. 300 metre ötedeki baro başkanlarını
karşılamaya gelen Ankara Barosu üyeleri ile buluşmaları önlendi.
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, tecritte bulundukları yerde, YouTube üzerinden yayın yapan ‘Ruhat Mengi ile Her
Açıdan’ programında Mengi’nin sorularını yanıtladı.

DURAKOĞLU: “BU YÜRÜYÜŞ ADALET YÜRÜYÜŞÜDÜR”

Durakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün burada yaşananların birinci sorumlusu
Metin Feyzioğlu’dur. Sanki sorunu çözmek için uğraşıyormuş edasında baro başkanlarının bulunduğu alana girmek istedi. Bütün başkanlar kendisine sırtımızı döndük,
suratına bile bakmadık. Çok büyük bir bölümünün Metin Feyzioğu algısı budur. Biz
artık Metin Feyzioğlu’nun bizi temsil ettiğini düşünmüyoruz”.

GÜNCEL

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Bugün (23 Haziran) yayınlanan
Halk TV 13.00 haber bülteninde, yaptıkları yürüyüşün siyasi bir yürüyüş değil hukuku
savunma ve adalet yürüyüşü olduğunu söyledi.

Feyzioğlu’nun iktidarın sesini duyurmak zorunda olduğunu, Barolar Birliği Başkanın, tarihte ilk kez baro başkanlarını suçladığını,
kriminalize ettiğini, isim söylediğini belirten Durakoğlu, “Böyle bir Barolar Birliği Başkanı olabilir mi?” diye sordu.

“Tek adam yönetimiyle bu ülkede çok ciddi şeyler olacak. Hukuk yok olacak, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yargının üç kurucu
unsurundan özgür savunmayı dize getirmeye uğraşıyorlar. Mücadelemiz hukukla ilgilidir”.

VATANDAŞIN HAK ARAMA ÖZGÜLÜĞÜ ZARAR GÖRÜR
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 23 Haziran 2020 Salı günü
Fox Tv’de yayınlanan İsmail Küçükkya’nın hazırladığı ‘Çalar Saat’ programında baro
başkanlarının Ankara’ya yürüyüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Baro başkanlarını yürüyüşe zorlayan krizin ortaya çıkış nedenleri üzerinde duran Moroğlu, ‘çoklu baro’nun ne anlama geldiğini ve ülkeyi nerelere sürükleyeceğini anlattı.
Moroğlu, baroların parçalanması ve siyasete açık hale getirilmesinden en çok vatandaşın hak arama özgürlüğünün zarar göreceğini söyledi.
Çoklu baro uygulamasıyla hukuk birliğinin zarar göreceğini, bunun siyasal nedenlerle oluşturulmak istendiğini belirten Nazan
Moroğlu, “Hedeftekiler sadece barolar değildir. Haksızlıklara, hukuksuzluklara sesini yükselten diğer meslek örgütleridir. Bu
nedenle barolar ve meslek örgütleri birlikte hareket etmektedirler” dedi.
Baroların ve meslek örgütlerinin sesini kısmak isteyenlerin laiklik karşıtı bir zihniyet olduğunu vurgulayan Moroğlu, şöyle devam
etti: “Laiklik her bakış açısına eşit mesafede bir hukuk sistemidir. Bir ülkede haklar açısından bir birlik olmazsa o ülke parçalanmaya adaydır. Baroların parçalanmak çoklu baro istenmesi de laikliği ortadan kaldırmaya yönelik bir harekettir. Bu hareket, FETÖ
projesinin bir devamıdır.”
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Yapılan eylemin siyasi bir yönü bulunmadığını kaydeden Mehmet Durakoğlu, bu hareketin adaleti bir savunma hareketi olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

BARO PAKETINDE ASIL HEDEF İSTANBUL
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün önceki gün “Yok” dediği Baro Paketi’nin, bir AKP
heyetinin aynı gün MHP, CHP ve İyi Parti ziyaretlerinde masaya yatırıldığı ortaya çıkınca, paketin ayrıntılarını İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, katıldığı ‘bidebunuizle’ yayınında Yavuz Oğhan’a anlattı.
Pakette 2 önemli değişiklik getirildiğini anlatan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet
Durakoğlu’nun verdiği bilgiye göre, baroların yapısıyla ilgili değişiklik teklifi, 3 seçenek içeriyor. İlk seçenekte binin altında avukatın bulunduğu illerde yüzde 10’u bulan
avukat grubunun, ayrı bir baro kurabilmesinin önü açılıyor. İkinci seçenekte 2 binin
üzerinde avukatın bulunduğu illerde yüzde 10’u bulan grubun ayrı bir baro kurabilmesi öngörülürken, üçüncü seçenekte de
sadece 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde bu kez yüzde 10 yerine, 2 bin sayısını bulan avukat grubuna ayrı bir baro
kurabilme imkânı getiriliyor.
Durakoğlu’na göre paketteki İkinci önemli değişiklik Barolar Birliği Seçimleriyle ilgili ve burada da üç seçenek hazırlanmış.
Birinci seçenek, her baronun 1 kişiyle temsil edilmesini öngörüyor. İkinci seçenekte her baronun temsili, 3 delege ve 1 baro
başkanıyla 4’e yükseltiliyor. Üçüncü seçenekte ise, her ile 4 delegenin üzerine her 5 bin kişi için de bir delege temsili getiriyor.
Her iki düzenlemede de üçüncü seçeneklerin doğrudan İstanbul ve Ankara Barolarını hedeflediğini anlatan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bugün İstanbul Barosu’na üye avukat sayısı 48 bin 700, Tunceli Barosu’na ise 42 avukat var. Barolar
Birliği’nde 138 delegesi olan İstanbul’a, değişiklikle birlikte Tunceli Barosu kadar temsil tanınıyor” dedi.

GÜNCEL

Mehmet Durakoğlu, Barolar Birliği seçimlerine yönelik düzenlemenin Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’na da zarar vereceğini
söyledi ve “Bana sorarsınız hiç bir seçenekte Feyzioğlu’nun şansı yok. Ben bundan sonra Metin Feyzioğlu’nun baroculukta,
avukatlıkta yürüyebileceği bir yol olmadığını düşünüyorum. Feyzioğlu’nun içinde bulunduğu konum ne sayısaldır, ne siyasaldır.
Ben Feyzioğlu’nun içinde bulunduğu durumun çok daha vahim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Başkan Durakoğlu’nun stajyer avukatlara mesajı:
MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2020 / 157
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Sevgili Meslektaşım;

G

eleceğe yönelik umutlarınızın, kaygılarınızla mücadele ettiği zor bir dönemden
geçtiğinizi biliyorum. Kişisel kuşkularınızın, olumsuz toplumsal koşullarla birleştiği evrede, aradığınız çıkışın bulunabilmesi daha bir güçleşebilir. Kaygılar da kuşkular da insana özgüdür.
Yeter ki, yılgınlık olmasın…
Bilmelisiniz ki, toplumların tarihinde yaşanan
bu türden “özel” dönemler geçicidir. İddiasını
taşıdığınız mesleğinizin sizi saygın bir noktaya
taşıyabilmesi, mesleğe ilişkin temel değerlere kıskançlıkla sahip çıkabilmeniz ile olasıdır. Bir avukat olarak duyacağınız gurur, özünde barındırdığı
“mücadele” ile şekillenecektir.

Bir avukat olarak, gerçekten bir avukat gibi yaşamanın koşulu, geleceğinizi karanlığa teslim
etmemek olmalıdır. Bilmelisiniz ki, TBMM’ne
getirilecek bu yasa değişikliği, sadece Barolarla
ilgili değil, sadece avukatlarla da kısıtlı değildir.
Bu değişiklik, avukatlığın saygınlığının kaynağı
olan, toplumsal düzeydeki çalışmalarla ilgilidir.
Siyasi iradenin yasa yapma gücünün bir silah olarak kullanıldığı evredeyiz. Onun nerede ve nasıl
ateş alacağını öngöremesek de, hukuk tarihinde
örneklerini okumuş ve sindirmiş bir mesleğin
mensupları olarak, “yürek yüreğe” olmak zorundayız. Avukat, böyle dönemlerde boyun eğip rıza
gösterenlerin işi değildir.

Geleceğinizi çalıyorlar.

Bu satırlar, sizden bir talepte bulunmak için yazılmış değildir. Hatta seslenişim, daha çok da duygularınıza yöneliktir.

Şimdi böyle “özel” bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde size “özel” olarak ihtiyacımız var. Belki de
staj döneminde alacağınız en iyi ders bu olacaktır.

Sakın unutmayın!
Biz avukatız.
Sevgiyle kalın…
Av. Mehmet Durakoğlu

Yaşımıza, güneşe, yağmura ve
virüse rağmen ülkemizin dört bir
yanından Ankara’ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde
tarafımıza uygulanan insanlık
dışı muameleye rağmen direnmemizin ve kararlı duruşumuzun
nedeni;
Baroların yapılarının değiştirilmesi adı altında parçalanma,
niteliksizleştirmeye susturulma
tehdidine karşı bir tepki ama
aslında bu tehdidin vatandaşın
sesinin kesilmesi, temel hak ve
özgürlüklerinin sınırlandırılması
karşısında savunmasız bırakılması anlamına gelmesinedir.
Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine
siyasete ya da başka ortaklaşmalara dayalı, sesi kısık, cübbesi
düğmeli topluluklar yaratacaktır.
Cumhuriyet’in ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan
barolar da “çoklu baro” kisvesi
altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç
duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır.
Bizler, aşağıda isimleri yazılı
barolar olarak meslek değerlerimizden vazgeçmeyeceğimizi;
meslek örgütümüzün içi boş,
sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirgenmesine izin
vermeyeceğimizi tarih önünde

tüm Türkiye’ye saygı ve büyük
bir kararlılıkla arz eder, herkesi
seslerinin kısılmasını amaçlayan
her türlü tahakküme karşı mücadelemize destek vermeye davet
ederiz. (29 Haziran 2020)
Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Çankırı Barosu Başkanlığı
Çorum Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Edirne Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı,
Gümüşhane-Bayburt Blg. Bar. Bşk.
Hakkâri Barosu Başkanlığı
Hatay Barosu Başkanlığı
Iğdır Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı

K.Manmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Karaman Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kilis Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı
Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Malatya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı,
Nevşehir Barosu Başkanlığı,
Niğde Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı,
Osmaniye Barosu Başkanlığı,
Rize Barosu Başkanlığı,
Sakarya Barosu Başkanlığı,
Samsun Barosu Başkanlığı,
Siirt Barosu Başkanlığı,
Sinop Barosu Başkanlığı,
Sivas Barosu Başkanlığı,
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı,
Şırnak Barosu Başkanlığı,
Tekirdağ Barosu Başkanlığı,
Tokat Barosu Başkanlığı,
Trabzon Barosu Başkanlığı,
Tunceli Barosu Başkanlığı,
Uşak Barosu Başkanlığı,
Van Barosu Başkanlığı,
Yalova Barosu Başkanlığı,
Yozgat Barosu Başkanlığı,
Zonguldak Barosu Başkanlığı.
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Bu metin; bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan
onuruna inanan herkese tarihi bir
çağrıdır.

GÜNCEL

Tekliften Önce Son Uyarı
Cumhuriyetten, Hukuk Devletinden Ve
Birbirimizden Başka Hiç Kimsemiz Yok

GÜNCEL

İSTANBUL BAROSU AVUKATLARI
DESTEK NÖBETINDE…
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A

vukatlık Kanunda ve baroların seçim sisteminde
değişiklik yapmak istenmesine karşı kendi illerinden 19
Haziran Cuma günü ‘Savunma
Yürüyüşü” başlatan baro başkanları 22 Haziran Pazartesi günü
Ankara’ya ulaştılar.
Ankara-Eskişehir yolu üzerinde
Ankara Barosu ile buluşup Anıtkabir’e yürümek isteyen gruba

‘Valilik izni yok’ gerekçesiyle
izin verilmedi ve bunun üzerine
başkanlar oturma eylemine başladı.
Olayın duyulması üzerine 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat
12.30’da İstanbul Barosu avukatları siyah tişört giyerek yapılan

hukuksuzluğu protesto amacıyla
oturma eylemindeki baro başkanlarına destek nöbeti başlattı.
Aynı gün saat 18.30’da kalabalık bir avukat topluluğu İstanbul Barosu Merkez bina önünde
buluşarak destek nöbetini sürdürdüler. Burada bir konuşma

Avukatlık Kanununda yapılmak
istenmen değişiklikler hakkında

mücadelesi yöntemlerini de en
iyi İstanbul Barosunun bildiğini
ve baro tarihinde bunun pek çok
örneğinin bulunduğunu söyledi.
Toplantıya katılan avukatlar,
‘Hak, Hukuk, Adalet!’, ‘Faşizme
Karşı Omuz Omuza!’, ‘Feyzioğlu İstifa!’ Sloganları atarak tansiyonu yükselttiler.

Engelli Hakları Merkezi Basın Açıklaması

izler TBB başkanının
arkasına saklandığı tanımı yapılmamış devletin
değil, anayasayla tanımlanmış
demokratik sosyal hukuk devletinin ve hakları yasalarla teminat altına alınmış milletimizin
yanındayız. Bizler Savunmanın
savunulmasını yapmak zorunda
bırakılan baro başkanlarımızın
ve onların haklı mücadelesinin
safındayız.
Yakın geçmişte kendilerini hukukun dahi üstünde görmek
isteyenlerin Türk adalet sisteminin temel yapısıyla oynamak
suretiyle kendi elleriyle hukuksuz şekilde atadıkları ve süper
yetkilerle donattıkları hâkim
ve savcıları kısa süre sonra teröristlikle damgalayarak nasıl
görevden almak zorunda kaldıklarının şahitleri olarak, bu

defa avukatlar üzerinden sadece savunmanın örgütlü gücünü
kırmak saikiyle gündeme getirdikleri yeni avukatlık yasası
tasarısına ve tasarıda öngörülen
çoklu baro ve nispi temsil sistemi düzenlemelerine karşıyız.
Milletin savunma gücünün bölünmesini öngören çoklu baro
sistemi, parti, cemaat, zümre baroları devşirmek suretiyle hukuk
sistemimizi işlevsizleştirmekten
başka hiçbir işe yaramayacaktır.
Baroların bölünmesi avukatların
hukukun geliştirilmesine hizmet
eden merkez, komisyon ve kurullar gibi örgütlülüğünü de yok
edecek, kamusal alanın hukuksal takibi ortadan kalkmak suretiyle adli ve idari alanlarda tam
bir başıboşluk ve hukuksuzluk
baş gösterecek, hukuk güvenliği
zaafa uğrayacak, vatandaşları-

mızın yasa önünde hak arama ve
savunma başta olmak üzere anayasal haklarının kullanılmasında
dahi kötüye gidişler yaşanacak,
özellikle dezavantajlı grupların
haklarının korunmasına dair yapılan faaliyetler ortadan kalkacak, ekonomik yönden hukuksal
yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza adli yardım, CMK gibi
servisler aracılığıyla sağlanan
hizmetler aksayacaktır.
Avukatlık yasa tasarısı adı altında Türk hukuk sisteminin
birliğini hedef alan Siyasi erk’i,
kendisini hukukun üstünde görme alışkanlığından vazgeçmeye
davet ediyor, baro başkanlarımızın haklı yürüyüşlerini selamlıyoruz.
İSTANBUL BAROSU
ENGELLİ HAKLARI
MERKEZİ
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bilgi veren Moroğlu, getirilmek
istenen düzenlemelerin hakka,
hukuka ve halkın çıkarlarına aykırı olduğunu bildirdi. Bu taslağı
kabul etmenin mümkün olmadığının altını çizen Nazan Moroğlu, bu nedenle insan hakları,
hukuk devleti ve evrensel hukuk
ilkeleri için daha güçlü bir mücadele sürdüreceklerini, bu hukuk

GÜNCEL

yapın İstanbul Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu,
sorun çözülünceye kadar her gün
saat 12.30’da İstanbul, Anadolu
ve Bakırköy adliyelerinde, saat
18.30’da ise İstanbul Barosu
Merkez binası önünde destek nöbeti tutulacağını açıkladı.

AVUKATLIK YASA TEKLIFI VE
İSTANBUL BAROSU

S

GÜNCEL

on kez Diyanet İşleri Başkanının cuma hutbesinden
sonra yapılan tartışmaları
takiben gündeme “yeniden” gelen Avukatlık Yasası Teklifi, bu
ülkenin baroları için, bir “ meslek düzenlemesi” değil, üzerlerinde gezdirilmeye çalışılan Demokles’in kılıcıdır
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Şimdiye değin 4 kez daha gündeme gelen ve her keresinde kanunlaşmasından vazgeçilen bu
düzenlemeyi gündeme getiren
bütün olaylar incelendiğinde, her
birisinin arkasında, bir “muhalif
duruş” gerçeği gözlenmektedir.
Açık deyişle, değişiklik önerileri; yeni, özgün, çağdaş bir meslek
düzenlemesini değil, avukatların
ve onların örgütlü gücü olan Baroların sindirilip susturulmasını
amaçlamaktadır. Siyasal iktidara
göre, Barolar siner ve susarsa,
olup bitene rıza gösterip boyun
eğerse, iktidar olmanın ifade ettiği güç daha bir pekişecek ve
yönetmek de kolaylaşacaktır. Giderek otoriterleşen yapı, hukuku
öteleyip ertelerse, yargıyı siyasal
stratejilerin parçası olmaya dönüştürebilirse, büsbütün egemen
olunan muhalefetsiz erk, amaca
ulaşmada daha başarılı olabilecektir. Amaç, bu anlayışa çomak
sokan avukatları ve Baroları sindirmek ve susturmaktır.
Aslı aranırsa, bu öykü 2009 yılında bir FETÖ projesi olarak
yazılan ve o dönemin Devlet
Denetleme Kurulu raporlarına
da yansıyan tümcelerle başlar.
Barolara sızarak onları ele geçirmeyi amaçlayan FETÖ, bu
amacına baroların seçim sisteminde değişiklik yaparak ulaşmayı hedeflemiştir. Yargının üç
ayağından ikisinin teslim alındığı
dönemde, üçüncüsü için yapılan
bir “operasyon” niteliği taşıyan

bu tasarım, daha sonra giderek
bu iktidar elinde “kıymetlendirilip” zenginleştirilmiştir. Son kez
2016 yılı sürümü olarak çıkarılan
ve bizzat Adalet Bakanlığında,
adına Bilim Kurulu denilen bir
heyet tarafından hazırlanan taslak da, aynı kıymetlendirmenin
bilinen son versiyonudur. Ne
çare ki, o Bilim Kurulunun Başkanı olarak Bakanlık tarafından
görevlendirilen Sayın Akademisyen, daha sonra bu taslağa sahip
çıkmamış, kendilerince hazırlanan metnin Bakana gönderilmesinden sonra “tanımadıkları”
bir metin olarak geri döndüğünü
söylemiştir. Açık deyişle, bu taslak da siyasal özlü değişiklikleri,
mesleki düzenleme yapıyormuş
gibi göstererek gizlemeyi amaçlayan bir içerik taşımaktadır.
İstanbul Barosu olarak bu değişikliklerin çok büyük bir bölümü
ile mutabık olmadığımızın not
edilmesini istiyoruz. Kaldı ki,
bu konuda Baromuzun da temsil
edildiği bir heyet tarafından, bir
yıl süren çalışmaların sonunda
hazırlanmış bir taslak, TBB kayıtlarında mevcuttur. Seçenek
vardır ve hazırdır.
İçinde bulunduğumuz yargı koşulları, avukatlığın daha da güçlenip etkinleşmesini gereksindirmektedir. Bu koşullarda, mesleğimizle ilgili olarak yapılması
düşünülen değişikliklerle geriye
doğru atılan her adım, halkın hak
arama özgürlüğünden verilecek
ödün anlamına gelecektir. Yasa
ile avukata tanınmış “ayrıcalıklar”, bu özgürlüğe özgülemiştir.
Yukarıdaki tümcede tırnak içine
alınan ayrıcalık, aynı zamanda da
hukuk devletinin güvencesidir.
Biz avukatlar olarak, Montesquieu’dan bu yana, siyasal iktidarların kendilerini hukukla sınır-

lamak istemediklerini biliriz.
Adalet gibi ideal bir değerin reel
politiğe feda edilmemesi uğruna yaptığımız mücadele, aslında herkes için, o arada siyasal
iktidarlar için de bir güvencedir. Ülkelerin hukuk tarihlerinin
anlattığı gerçekliklerin, ait oldukları zamanda kavranmasına
verdiğimiz önem, bize duyulan
tepkilerin en önemli nedenidir.
O nedenledir ki, hukukun evrensel kabule ulaştırdığı değerlerin
savunusunu yapmak, mücadele
gereksindirir. O nedenledir ki, İstanbul Barosu tarihi, mücadeleler
tarihidir. Bu baro, darbecilerin
kapısını mühürlediği bir kurumdur. Baro Yöneticilerinin hapsedildiği, mesleği uğruna ölümü
göze aldığı kurumdur. Konjonktürel güçlülüğe boyun eğmeyen
yapımız, geleceği biçimlendirme hakkını daima bize vermiştir.
Yine öyle olacaktır.
Yaşamakta olduğumuz süreç,
avukatlar için yararlı düşünceler
besleyen Ankara bürokrasisinin,
bu yararları kanıtlayabileceği
olağanüstü bir fırsat dönemidir.
Bırakın elinizden tasarıyı teklifi,
birbuçuk aydan bu yana adliyesi
kapatılmış, birbuçuk ay daha aynı
konumda olacak, bürosuna kilit
vurmuş, işinden uzaklaştırılmış,
ekonomik açıdan büyük güçlükler yaşayan genç ya da deneyimli
ayrımı gözetmeksizin bütün avukatlara, -inayet değil- yeni sosyal
olanaklar sunun. Sunun ki, anlayalım avukatları düşündüğünüzü... Sunun ki anlayalım avukatlığınızı anımsadığınızı...
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

İleride, Avukatlarımızın ve
Barolarımızın ihtiyacı ve
beklentisini karşılayacak,
Avukatlık Kanunu hazırlanması
aşamasında asıl muhatap,
Barolar ve TBB olmalıdır.
Türkiye Barolar Birliği
nezdinde, 80 Baronun,
uzmanlar ve akademisyenlerin
katılımıyla bir komisyon
oluşturulmalı, bu komisyonca
hazırlanacak tasarı, kamuoyu
ve ilgililerle paylaşılmalıdır.
Doğru, adil ve hukuki olan
hareket tarzı bu olmalıdır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

1. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
2. Adana Barosu Başkanlığı
3. Adıyaman Barosu Başkanlığı
4. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
5. Ağrı Barosu Başkanlığı
6. Aksaray Barosu Başkanlığı
7. Amasya Barosu Başkanlığı
8. Ankara Barosu Başkanlığı
9. Antalya Barosu Başkanlığı
10. Ardahan Barosu Başkanlığı
11. Artvin Barosu Başkanlığı
12. Aydın Barosu Başkanlığı
13. Balıkesir Barosu Başkanlığı
14. Bartın Barosu Başkanlığı
15. Batman Barosu Başkanlığı
16. Bilecik Barosu Başkanlığı
17. Bingöl Barosu Başkanlığı
18. Bitlis Barosu Başkanlığı
19. Bolu Barosu Başkanlığı
20. Burdur Barosu Başkanlığı
21. Bursa Barosu Başkanlığı
22. Çanakkale Barosu Başkanlığı
23. Çankırı Barosu Başkanlığı
24. Çorum Barosu Başkanlığı
25. Denizli Barosu Başkanlığı
26. Diyarbakır Barosu Başkanlığı
27. Düzce Barosu Başkanlığı
28. Edirne Barosu Başkanlığı
29. Elazığ Barosu Başkanlığı
30. Erzincan Barosu Başkanlığı
31. Erzurum Barosu Başkanlığı
32. Eskişehir Barosu Başkanlığı
33. Gaziantep Barosu Başkanlığı
34. Giresun Barosu Başkanlığı
35. Gümüşhane-Bayburt Bölge
Barosu Başkanlığı
36. Hakkâri Barosu Başkanlığı
37. Hatay Barosu Başkanlığı
38. Iğdır Barosu Başkanlığı
39. Isparta Barosu Başkanlığı
40. İstanbul Barosu Başkanlığı
41. İzmir Barosu Başkanlığı
42. K.Maraş Barosu Başkanlığı
43. Karabük Barosu Başkanlığı

44. Karaman Barosu Başkanlığı
45. Kars Barosu Başkanlığı
46. Kastamonu Barosu Başkanlığı
47. Kayseri Barosu Başkanlığı
48. Kırıkkale Barosu Başkanlığı
49. Kırklareli Barosu Başkanlığı
50. Kırşehir Barosu Başkanlığı
51. Kilis Barosu Başkanlığı
52. Kocaeli Barosu Başkanlığı
53. Konya Barosu Başkanlığı
54. Kütahya Barosu Başkanlığı
55. Malatya Barosu Başkanlığı
56. Manisa Barosu Başkanlığı
57. Mardin Barosu Başkanlığı
58. Mersin Barosu Başkanlığı
59. Muğla Barosu Başkanlığı
60. Muş Barosu Başkanlığı
61. Nevşehir Barosu Başkanlığı
62. Niğde Barosu Başkanlığı
63. Ordu Barosu Başkanlığı
64. Osmaniye Barosu Başkanlığı
65. Rize Barosu Başkanlığı
66. Sakarya Barosu Başkanlığı
67. Samsun Barosu Başkanlığı
68. Siirt Barosu Başkanlığı
69. Sinop Barosu Başkanlığı
70. Sivas Barosu Başkanlığı
71. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
72. Şırnak Barosu Başkanlığı
73. Tekirdağ Barosu Başkanlığı
74. Tokat Barosu Başkanlığı
75. Trabzon Barosu Başkanlığı
76. Tunceli Barosu Başkanlığı
77. Uşak Barosu Başkanlığı
78. Van Barosu Başkanlığı
79. Yalova Barosu Başkanlığı
80. Yozgat Barosu Başkanlığı
81. Zonguldak Barosu Başkanlığı
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lkemiz aylardır
Corona virüsü
salgınıyla, ekonomik
ve toplumsal ve
siyasi sorunlarla mücadele
etmektedir. Özelde ise Avukat
meslektaşlarımızın yaşadığı
sorunlar tahammül edilmez
boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin
ve mesleğimizin önceliği bu
sorunların çözümüne çaba sarf
etmektir. Bu nedenle Avukatlık
Kanununda Barolar ve seçim
sistemlerine yönelik değişiklik
girişimlerini doğru bulmuyor;
bu girişimlerin durdurularak,
geri çekilmesini, Ülkemizin
gerçek gündemlerinin
çözümüne dönülmesini talep
ediyoruz.

GÜNCEL

BAROLARIN KAMUOYUNA
AÇIKLAMALARI - I

BAROLARIN KAMUOYUNA
AÇIKLAMALARI - II
Basına ve Kamuoyuna

GÜNCEL

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “Baroların seçim sisteminde
değişiklik yapılacağına” ilişkin
beyanat üzerine, konu bazı basın
ve yayın organlarınca, Barolara
üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla
Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.
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Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir
hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği
üzere, hukuk devleti ilkesinin
tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti;
ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız
bir yargı erkinin varlığı ile hayat
bulur.
Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız
savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet
ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün;
avukatın müvekkili ve her türlü
otoriteye karşı bağımsızlığını ve
özerkliğini ifade ettiği de, kabul
edilmesi gereken bir gerçektir.
Avukatın bu bağımsız ve özgür
yanının koruyucusu, milyonlarca
yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini
Anayasadan alan bir Cumhuriyet
kurumu olan Barolardır.

Avukatlık Kanunu’nun 76. ve
95. maddeleri ile düzenlenen
“Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak, korumak ve
bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş
bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok
önemli toplumsal bir rol vermektedir.
Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken,
meslektaşlarımız salgının neden
olduğu etkiler nedeniyle iki ayı
aşkın süredir ekonomik sorunlar
ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün
erozyona uğratılıp savunmanın
temsilcilerini dikkate almaksızın
yapılan fiili uygulamalar kural
halini alırken, bir FETÖ projesi
olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların
yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi
demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun
ne olduğu izaha muhtaçtır.
Öncelikle şunu belirtmek isteriz
ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu’nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız
savunmayı temsil etmekte olan
baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu
değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde
dahil edilmemişlerdir.
Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki

düzenleme öncelikle avukatlara
ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak
taslak düzenleme yöntemi adil,
hakkaniyetli ve doğru değildir.
Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili
olarak şunu belirtmek isteriz:
1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve
barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu
yetkisinin budanacağı, kanunda
yer alan “işlerlik kazandırmak”
kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı
anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli
yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin
yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu
aşikârdır.
2.) Taslak bugüne kadar barolarla
paylaşılmasa da; basına yansıyan
ve yine yetkili ağızlarca da ifade
edilenlerden öğrenebildiğimiz
kadarı ile; bir ilde birden fazla
baro kurulması, barolara üyeliğin
zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki
mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi,
delege sayılarının değiştirilmesi
ve avukatlar ile barolara verilen
“Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak, korumak
ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin
olan tüm bu değişiklik taleple-

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz
alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik
tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl

kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha
ifade ediyoruz.
Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini
korumak, bağımsız yargıyı ve
hukuk devletini savunmak olan
Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar
başarılı olamamıştır. Avukatlar,
yurttaşlarımız ve kamuoyu bu
gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde
unutulmayacaktır.
Tüm kamuoyuna saygılarımızla
duyururuz.

• Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK • Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU • Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK
• Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE • Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN • Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
• Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ • Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL • Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
• Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY • Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR • Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
• Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR • Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK • Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
• Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK • Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN • Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
• Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN • Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN • Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
• Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜR • Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ • Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
• Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR • Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN • Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
• Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA • İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU • İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
• Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR • Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN • Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
• Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ • Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR • Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
• Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN • Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK • Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
• Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ • Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ • Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
• Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL • Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ • Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
• Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ • Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN • Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
• Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL • Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

Önceki TBB Başkanlarının Ortak Açıklaması
Yargının kurucu ve vazgeçilmez gücü olan avukatlık mesleğinin ve bu mesleğin örgütü olan
baroların, tarihlerinden gelen en önemli özelliği; bağımsız olmaları, hiç kimseye bu bağlamda,
hukukun, adaletin, hakkın ve hakkaniyetin dışında hiçbir güce bağlı ve bağımlı olmamalarıdır.
O nedenle Avukatlık Kanununda, avukatlık mesleğinin ve baroların bu niteliklerini ortadan kaldıracak şekilde ve özellikle nispi temsil ve çoklu baro getirilmesi yönünde yapılacak her türlü
değişikliğe karşıyız
Av. Önder Sav • Av. Atilla Sav • Av. Vedat Ahsen Coşar

GÜNCEL

3.) Bugüne kadar hiçbir baroda
hayat bulmayan ve demokratik
olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların
etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki
değişiklikler tüm avukatların ve
yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi
olmak zorundadır.

Unutulmamalıdır ki, Barolar
Cumhuriyetimizin en köklü
kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve
atıl kılacak, bağımsız ve özgür
savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş
felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.
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rinin Avukatlık Kanunundaki
mevcut düzenlemeyi daha ileriye
değil geriye götüren bir nitelik
olduğundan, bu girişimleri hiç
kabul etmiyoruz.

MESLEK ODALARININ
KOORDINASYONU’NDAN BASINA VE
KAMUOYUNA

D
GÜNCEL

ünya ve ülkemiz, milyarlarca insanın temel
ihtiyaçlarını,
sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını sarsan bir salgın döneminden
geçiyor.
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Ülkemizde de yurttaşların
bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan
da geçim derdiyle, telaşıyla kredi, kira ve fatura
ertelemeleri beklediği bir
ortamda iktidar, akademik
meslek odalarının yapısını
değiştirerek işlevsizleştirme, sindirme ve susturma
girişimindedir.
Kamu kurumu niteliğindeki
meslek odaları, seçim sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip
etkisizleştirilmek isteniyor.
Asıl rahatsızlığı biliyoruz.
Meslek odaları olarak, mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve
çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi,
gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin değil, her
açıdan kamunun yararını
savunuruz. Yalnızca aklın,
bilimin yolunda doğruları
söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe

sahip çıktığımız için hedef
gösterilmekteyiz.
Meslek disiplinlerimize ve
örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke
çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları
arasındaki bağlarının da bilincindeyiz.
Varlığını Anayasa’dan alan,
önceliğini kamu yararı gözetmeye adayan meslek
odaları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik şekilde
temsili üzerine kurulu seçim
sistemleri ile yıllardır kendi
içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı
gibi ülkemizde katılımcı
demokrasi uygulamalarının
tabana yayılmasının yegâne
teminatıdır. Bu yüzden meslek odalarının demokratik
bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan koparılmasını ve nispi temsil uygulaması ile yönetimlerde
kaos yaratılarak etkisizleştirilmesini asla kabul etmeyeceğiz.
Meslek odalarına yönelik
son girişimlerden kaygılıyız. Ancak, Anayasaya,
hukukun, insan haklarının
ve demokrasinin evrensel

normlarına dayanarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu
güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara
karşı durmakta kararlıyız.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İSTANBUL
MESLEK ODALARI
KOORDİNASYONU
(İMOK)
İstanbul Barosu,
İstanbul Dişhekimleri Odası,
İstanbul Eczacı Odası,
İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası,
İstanbul Tabip Odası,
İstanbul Veteriner Hekimler
Odası,
TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu

HEDEF BARO DEĞİL
Av. Atilla Özen

İstanbul Barosu Avukatı

• Yani sağlık meslek lisesi öğrencilerine bekâret kontrolü
yapılmasına, sınavlarda her-

• Ülkenin üslerinin yabancı
devlet askerlerine açılmasına,
milletvekillerinin cezaevlerinde izin almaksızın yaşam
şartlarını incelemelerinin bakanlık iznine bağlanmasına,
2017 referandumu devam
ederken yasaya aykırı olarak
mühürsüz oy pusulalarının
geçerli sayılmasına, ÇED raporları
• Toplantı ve gösteri yürüyüş
hakkının sınırlanmasına, yargıya müdahale edilmesine,
basının Emniyet binalarından
çıkartılmasına, gazetecilerin
fişlenmesine, Twitter’ın kapatılmasına,
• Uçak bagajlarının kilitlerinin
kırılarak aranmasına, taksilerde ses kaydı alınmasına, Be-

yoğlu’nda herkesin üzerinin,
aracının ve eşyalarının 1 ay
boyunca aranmasına; eş, nişanlı, anne ve baba, çocuklar
ve avukatlarla telefon görüşmelerinin dinlenerek kayda
alınmasına, hâkim kararı olmaksızın arama yapılmasına,
• Birinci derece doğal sit alam
ilan edilmiş olan İstanbul
Anadolu yakasının en önemli
yeşil alanı Validebağ Korusu’nun yapılaşmaya açılmasına, AVM, HES, toplu konut
projelerinin ÇED raporundan
muaf olmasına, “Kanal İstanbul” projesinin ekolojik dengeye, halkın güvenliğine ve
yararına aykırı elması nedeni
ile ÇED raporuna, Adalete
erişim
• Halkın, avukatları marifeti
ile dosya inceleme ve adalete
erişmelerinin kısıtlanmasına,
hukuk davası açıldığında harç
dışında 1000 TL’den başlayan
masraf istenmesine karşı dava
açan baroların bu yetkisi ellerinden alınmaya çalışılıyor.
Her yıl yüz birlerce kişiye
ücretsiz avukat görevlendiren
baroların değil, halkın sesi kısılmaya çalışılıyor. Bu nedenlerle toplumun avukatı olan
baroların susturulmaya çalışılmasında asıl hedef barolar
değil, halktır.

GÜNCEL

kesin potansiyel suçlu sayılarak aranmalarına, yasa
olmaksızın parmak izlerinin
alınmasına, göz retinası denetiminin yapılmasına, özel öğretim kurumlarından Atatürk
köşesi, Türk bayrağı, İstiklal
Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesi’nin çıkarılmasına,
“Andımızın” kaldırılmasına,
Atatürk’e hakaret edilmesine, üniversite öğretim üyelerinin halkı aydınlatıcı demeç
vermesinin yasaklanmasına,
topluma yeni bir yaşam biçimi getirilmeye çalışılmasına,
nasıl bir eğitim verdiği belli
olmayan yurtdışı diplomalarının denkliğinin tanınmasına,

25

MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2020 / 157

B

arolar başta olmak
üzere,
Türkiye’de
demokratik kitle örgütü olarak da görev
yapan meslek odalarının seslerinin kısılması, etkinliklerinin
azaltılması için yasal düzenleme
yapılması planlanıyor. Oysa geçen yıl törenlerle açıklanan yargı reformu strateji belgesinde,
savunmanın etkinliğinin artırılması hedef olarak konulmuştu.
Aradan bir yıl geçmedi, baroları
susturmak için seçim sistemlerinin değiştirilmesi ve herkesin
kendi barosunu kurması dillendirilmeye başlandı. Barolar üzerinde Adalet Bakanlığı vesayeti,
müfettiş denetimi yetmiyormuş
gibi, Cumhurbaşkanlığıma bağlı
Devlet Denetleme Kurulu denetimi de yapıldı. Ne bir haksızlık,
ne bir yolsuzluk bulundu. Susturmak için Konuşan baroları
susturmak için gelirlerinin kısılması düşünüldü. Ancak barolar
devletten bir pay, ihale almıyorlardı ki... Baroların konuşması
ekonomik güçlerinden değil,
savunma mesleği olan avukatlardan kaynaklıydı. Avukatların ve
baroların, hakka ve hukuka karşı
sorumlulukları var. O zaman da
baroya üye olma zorunluluğunu kaldıralım dendi. Bir diğer
hedef, baroların halkın yararına
olabilecek davaları açmalarının
engellenmesi.

TÜRKIYE GAZETECILER
CEMIYETI’NDEN İSTANBUL
BAROSU’NA DAYANIŞMA ZIYARETI
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet
Durakoğlu ise ziyarette “Adaletin, basın ve ifade özgürlüğünün
hava gibi, su gibi gerçek olduğuna” dikkat çekti. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik
olumsuz yasalar çıkaramayacağı
için iktidarın gazetelere ve gazetecilere açtıkları davalarla hukuksuzluklarını meşrulaştırmaya
çalıştıklarına işaret etti.

GÜNCEL

“BAROLAR SARI ÖKÜZ
KONUMUNDA”
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ürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve
Genel Sekreter Sibel
Güneş İstanbul Barosu’na dayanışma ziyareti yaptı. İstanbul
Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Başkan Yardımcısı
Nazan Moroğlu’nun bulunduğu
toplantıda karşılıklı dayanışma
mesajları iletildi.

TGC BAŞKANI
TURGAY OLCAYTO
ZIYARETTE ŞU
MESAJLARI VERDI:
“Adaletin olmadığı yerde demokrasi yeşeremez. Haberin özgür
dolaşımı sağlanamaz. Hukuk alanında Türkiye’nin anıt kurumları
en büyük baroları İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları bölünmek
isteniyor. İktidar erkinin planları

içinde yer alan ‘böl-yönet’ uygulamalarıyla hukuk kurumları, gazeteciler, hekim meslek örgütleri, sanat kurumları birbirinin peşi
sıra darbeler alıyor. Anlaşılan
o ki, tek tip gazetecilik, tek tip
düşünce biçimi yerleştirilmeye
çalışılırken, hukuk alanında da
savunma hakkı yok edilmek isteniyor. İktidara bitişik tek bir baro
kurulması planlanıyor. Buna karşın dimdik ayakta duran 60 baro
adına İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu’nu ziyaret
ederek dayanışmamızı göstermeyi görev bildik.
Sivil toplum örgütlerinin bile bölündüğü ortamda yurttaşın temel
hak ve özgürlüklerinin savunan
kurumlar olarak mücadeleye
devam edeceğiz. Laik Türkiye
Cumhuriyeti’nin kazanımlarının,
anıt kurumlarının yok edilmesine
izin vermeyeceğiz.”

“Türkiye’de oluşmaya başlayan
otoriterleşmeden payımıza düşen
kısmını aldığımızı düşünüyorum.
İşin tehlikeli yönünün de bu olduğu kanısındayım” diyen Başkan Durakoğlu sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Baroların bölünmemesi, yargı
bağımsızlığı mücadelesi verdiğimiz için çok önemli. Türkiye’de
otoriterleşmenin
sağlanmaya
çalışıldığını görüyoruz. Meslek
odaları açısından bakıldığında
barolardan başlayarak bu süreç
gelişecek. Belki barolar o anlamda ‘sarı öküz’ konumunda. Yargı
ise siyasal stratejilerin taktik alanı
olmaya dönüşmüş durumda. Siyaset üretemeyen iktidar, kendisini
bir biçimde yargıdan döndürerek
sağlama almaya çalışıyor.

“GAZETECİLERE
VERİLEN CEZALAR
TOPLUMA YÖNELİK”
Basın ve ifade özgürlüğü bakımından da sistematik bir planlama ile karşı karşıyayız.

Baroların demokrasi açısından
işlevini halka daha fazla anlatacaklarına işaret eden İstanbul
Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Barolara yönelik baskı
vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Şiddete uğrayan kadın
önce yanında avukatını buluyor,
cinsel istismara uğrayan çocuğun yanında önce avukatı oluyor.
İşkence iddiasını biz kovuşturuyoruz. Bir yerde kötü muamele
varsa biz koşturuyoruz. Nerede
çevre katliamı varsa biz oradayız” diye sözlerine ekledi.

“ANAYASA
MAHKEMESİ ÖNÜNDE
TUTACAĞIMIZ
NÖBETİN ADINI SON
NÖBET KOYDUK”
Ziyarette baroların bölünmemesi
için yürütecekleri eylem planını
da anlatan Mehmet Durakoğlu
şunları söyledi:
“Eylemselliğe başladık. Bunlardan biri yürüyüştü. Tasarı Meclis
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Halk bugün basını haber alma
özgürlüğünün temel işlevi olarak
görmeli. Cumhuriyet Gazetesi
Davası, Sözcü Gazetesi Davası, Oda TV Davası halen devam
eden davalar, verilen cezalar aslında orada ismi anılan gazeteciler için değil. Bu cezalar topluma yönelik, basın özgürlüğüne
yönelik bir tehdit. Basın ve ifade hürriyetine yönelik olumsuz
mekanizmalar, yasalar getirilemeyeceği için iktidar bunu yargı
alanında sağlamaya çalışıyor. Bu
anlamda yargıyı kullanıyor. Hukuksuzlukları yargı kararlarıyla
meşrulaştırıyorlar bir anlamda. “

Daha sonra görüşlerimizi Meclis’e gidip anlatacağız. İktidarın
önerisi Genel Kurul’dan geçtiği
taktirde muhalefet partilerinin
Anayasa Mahkemesi’ne dava açmasını sağlayacağız. Karar çıkana kadar da Anayasa Mahkemesi
önünde nöbet tutacağız. Anayasa Mahkemesi kararları geriye
yürümediği için, kararın bir an
önce çıkması için her gün nöbet
tutacağız. Kapısının önünden ayrılmayacağız. Gazetelere ilanlar
vereceğiz. Sosyal medyayı etkin
kullanacağız, halka anlatacağız.
Anayasa Mahkemesi’nin önünde
tutacağımız nöbetin adını ‘Son
Nöbet’ koyduk. Bu nöbeti biz
halk için tutacağız. Yürekten inanıyorum bu son nöbete. Barolar
böyle parçalanırsa yargı bağımsızlığı konusunda mücadele eden
başka bir kurumsallık kalmayacak. 2010 yılından bu yana planlı
bir hareket yürütülüyor.”

GÜNCEL

Komisyonu’na geldiğinde ‘Duran Baro Başkanı’ diye bir eylem
yapacağız. Kızılay’da Meclis’e
giden yol üzerinde 50-60 baro
başkanı yol üzerinde 2-3 saat duracak.

DÜNYANIN BAŞ BELÂSI COVİD-19

GÜNCEL
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019 yılının son aylarında
mavi dünyamız korkunç
bir salgınla karşılaştı. Bilim adamlarının kısaca
Covid-19 dediği, halk arasında
Corona Virüs olarak adlandırılan
salgın bütün hesapları altüst etti.
Dünya Sağlık Örgütünün salgın
(pandemi) olarak ilan ettiği ve
ülke yönetimlerini çok sıkı önlemler almaya zorlayan salgın,
kitle halinde ölümlere neden
oldu. Dünya ülkeleri bu öldürücü
salgının hızını kesmek, durdurmak ve etkisini hafifletmek için
çok yoğun önlemler aldı. Alınan
önlemler, bir takım hakların kısıtlanmasına, iş ve eylemlerin
ertelenmesine, insan sağlığı açısından sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmasına ve özveride
bulunmasına yol açtı.

Corona Günlerinin ilk duyurusu şöyleydi:

İstanbul Barosu yönetimi de Türkiye’de hastalığın ilk saptandığı
tarih olan 20 Mart 2020’den bu
yana ülkesel çapta alınan önlemlere uygun olarak kendi çapında
önlemler aldı. Tüm etkinlikler
hemen ertelendi. Uyulması gereken kuralları hatırlatan duyurular
yapıldı ve meslektaşlara destek
olmak amacıyla hizmet vermeyi
sürdürdü.

c- Adliyelerde baro odalarına dezenfektan konulmasına,

Salgın nedeniyle bültenimizin Mart-Nisan sayısını yayınlayamadık. Elinizdeki bülteni
Mart-Haziran sayısı olarak hazırladık ve bülten içeriğinde 16
Mart’a kadar olan etkinliklerle,
salgın döneminde yayınlanan duyurular, açıklamalar ve yine bu
dönemde dijital ortamda gerçekleştirilen etkinliklerden oluşturduk. İstanbul Barosunda Corona
Günlerinde yaşananları hatırlatmak istedik.

Dünyada yaşanmakta olan Covid-19 salgını ile ilgili olarak
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi ilan edilmiş olması karşısında, 31 Mart 2020 tarihinde
yeniden karar oluşturulması kaydı ile:
a- Baromuz tarafından ilan edilmiş olan panel, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay ile
komisyon, kurul ve merkez toplantılarının ve benzeri tüm etkinliklerin ve SEM eğitim programının ertelenmesine,
b- Bu süreç içerisindeki bazı etkinliklerin Barovizyon üzerinden
yayınlanmasına,

d- Servis araçlarının düzenli şekilde dezenfekte edilmesine,
e- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olması
karşısında, bu durumun oluşturduğu mücbir sebep ve adliyelerdeki yoğunluğun oluşturacağı
salgın riskinin değerlendirilmesi
suretiyle yeni bir karar oluşturulana kadar, duruşmalara katılmak
istemeyen avukatların başkaca
bir dayanak/belge aranmaksızın
mazeretli sayılmaları için Adalet Bakanlığı’na, HSK ve Adalet
Komisyonu Başkanlıklarına yazı
yazılmasına,
karar verilmiştir.
Meslektaşlarımıza saygı ile sunarız.

Bu duyurudan hemen sonra
İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu imzasıyla Adalet Bakanlığına yazılan
yazı şöyle:
ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA
İLGİ: Corona virüs tehlikesi
nedeniyle, belge/dayanak talebi olmaksızın mazeret bildiren
avukatların taleplerinin uygun
bulunması hk.
Bakanlığınızın da kapsamlı
olarak önlem aldığı corona
virüs salgını karşısında,
özellikle de Adliyelerde
oluşan yoğunluğun ifade
ettiği tehdit, bu alandaki
en önemli riski oluşturmaktadır. İstanbul’daki 3
ayrı merkez adliye binasına
her gün binlerce insanın gir-

Adliyelerin yoğunluğunun azaltılması ve riskin minimize edil-

azalan yoğunluk nedeniyle, zorunlu çalışan adliye personeli ve
yargıç/savcılar için de risk faktörünü düşürecektir.

Bahse konu talebimiz, sadece
meslektaşlarımız açısından ve
onları koruma amaçlı olmayıp,

Bakanlığınızca açıklanan kapsamlı tedbirler bağlamında, ek
olarak da bu tedbirin alınması
hususunu uygun görüşünüze sunarız.

Bu değerlendirmeleri yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu,
corona virüs salgınını gerekçe
göstererek duruşmaya katılmayacağını mazeret dilekçesi ile bildiren avukatın bu mazeretinin başka belge/dayanak aranmaksızın
kabul edilmesi yönünde bildirim
yapmak üzere Bakanlığınıza ve
HSK’ya yazılı başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

Saygılarımızla.
Av. Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu Başkanı

GÜNCEL

Yurttaşların sadece işlerinin/duruşmalarının olduğu günlerde adliyelerde bulunmalarına karşın,
avukatların işleri gereği zorunlu
olarak sürekli adliyelerde olmaları, bahse konu riske en çok ve
en yakın maruz kalmaları sonucunu doğurmaktadır.

mesi bağlamında, duruşmalarına
katılmak istemeyen ve bu nedenle de mazeret dilekçesi sunan
avukatların bu taleplerinin, başka
bir dayanak ve/veya belge aranmaksızın kabul edilmesi, önemli
bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün
“Pandem”i ilanı karşısında, böyle bir kararın doğuracağı hukuki
sonuçlardan birisinin de “mücbir
sebep” olacağı şeklindeki yorumlar, yukarıdaki talebimizin
gerekçesi olarak da değerlendirilebilir kanısındayız.
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mesi, aynı kent içinde hem dünyanın ve hem de Avrupa’nın en
büyük adliyesinin bulunması, bu
riskin ciddiyetini anlatmak bakımından yeterlidir.

SALGIN NEDENIYLE TÜM
ETKINLIKLER ERTELENDI
İSTANBUL BAROSU
MERKEZ, KOMISYON
VE KURULLARIN
DÜZENLEDIKLERI
VE WEB SAYFASINDA
ILAN ETTIKLERI
ETKINLIKLER SALGIN
NEDENIYLE ILERI BIR
TARIHE ERTELENDI.

GÜNCEL

ERTELENEN
ETKINLIKLER ŞÖYLE:
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SALGIN DÖNEMI DUYURULARI

Baro Başkanlığımız tarafından
bugün merkez adliyelerde yapılan görüşmelerden sonra varılan
mutabakat çerçevesinde aşağıdaki hususların meslektaşlarımıza
duyurulması kararı alınmıştır:
1. Daha önce duruşma günü tayin edilmiş bulunan tüm davaların duruşmaları, 14 Nisan 2020
tarihinden sonraki bir güne talik
edilecektir. (Bu tarih bazı adliyelerde 2 hafta olarak öngörülmüş
ise de ertelemelerin 14 Nisan
2020 tarihinden sonra olacağı
düşünülmektedir)

herhangi bir kısıtlama yoktur.
Ancak bu süreçte kalemlerde de
sınırlı eleman olacağından bu husus dikkate alınmalıdır.
5. Meslektaşlarımızın 14 Nisan
2020 tarihine kadar zamanaşımı/
hak düşürücü süre vb. zorunlu
haller dışında dava açılması dâhil ek iş yükü gerektiren çalışmaları ertelemeleri önerilmektedir.
Olası ise bu konumdaki davalar
ile ihtiyati haciz/tedbir dışında
“yeni” talepler açılmamalıdır.
6. Bu süreçte, meslektaşlarımızın
mahkemelerce karar oluşturmalarını sağlayacak herhangi bir
talepte bulunmamaları, bu yolda
mahkemelere ve kalemlere baskı
yapmamaları tavsiye edilmektedir.

3. Ertelenen duruşma günleri
UYAP üzerinden öğrenilebilecektir. Ortak bir karar olmamak
üzere Mahkemeler, başka yollarla da (SMS, e-tebligat) duyuru
yapacaktır.

7. Yasal gereklilikler karşısında,
tutuklu sanık bulunan dosyaların
duruşmaları görülecektir. Sanık/
tanık dinleme, sorgu ve ifadeler
SEGBİS yoluyla alınacaktır. Duruşmalarda yoğunluk olmaması
için avukat dışında duruşmalara
katılacak olanlar için “aleniyet”
gözetilerek sınırlama getirilebilecektir.

4. UYAP sistemi üzerinden dilekçe gönderilmesi konusunda

8. Tutuksuz sanıklı ceza dosyaları da diğerleri gibi ertelenecektir.

2. Bu taliklerin yapılması için
mahkemelere mazeret dilekçesi
gönderilmesi gerekmeyecektir.

9. Bu genel mutabakata rağmen,
duruşma yapmak konusunda kararlı çok az sayıda mahkeme olabileceği de gözetilerek meslektaşlarımızın önümüzdeki bir kaç
gün için dosyalarındaki gelişmeleri UYAP üzerinden izlemeleri
yararlı olacaktır.
10. Yoğunluğun arttırılmaması
bağlamında aynı duyarlılığın icra
müdürlüklerinde de gösterilmesi
gerekmektedir.
11. Bu süreçte stajyer meslektaşlarımız için adliyelerde devam
zorunluluğu
aranmayacaktır.
Meslektaşlarımız sadece mahkeme değişim günü bu değişimi
sağlamak üzere adliyeye gelmelidir.
12. Alınan tüm önlemler, adliyelerdeki yoğunluğun azaltılmasına dönük olmakla, bağlı çalışan
avukatlarla stajyerlerin de adliyelere gönderilmemesi konusunda hassas davranılması, yoğun
çalışma temposunda olan ve istihdam edilenlerin fazla olduğu
ofislerde de benzer önlemlerin
alınması gerektiği hususları tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda
evden çalışılması da dâhil olmak
üzere, bağlı çalışan meslektaşlara ve stajyerlere bu süreçte izin
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İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI’NIN
SALGIN NEDENIYLE
YAYINLADIĞI “ACİL”
DUYURU

GÜNCEL

İstanbul Barosu yönetimi salgın döneminde meslektaşlarıyla sıkı bir iletişim
kurmak, ilgili devlet kurumlarıyla yapılan yazışmaları aktarmak amacıyla internet sitesinde çeşitli duyurular yayınladı. Bilgilendirmek ve meslektaşların
değerlendirmesine sunmak amacıyla yayınlanan önemli bazı duyurular özet
olarak şöyle:

verilmesinin çok önemli ve amaca uygun olacağı değerlendirilmektedir.
13. Gelişmelere göre yeni bilgilendirmeler de yapılacaktır.
Meslektaşlarımıza sağlık dileklerimizle sunarız.
Saygılarımızla.
--------------------------------------------

ADALET BAKANLIĞINA
SÜRELERLE İLGILI
BAŞVURUMUZ
ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA

GÜNCEL

İLGİ: Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması hk.
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Yaşamakta olduğumuz Corona
Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK
tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde,
çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması
bağlamında duruşmaların ertelenmesi, görece ciddi sonuçlar
doğuracaktır.
Bu tedbirler bağlamında, yeni
çalışma koşulları oluşmuş ve bu
temelde pek çok özel kuruluş,
kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine
geçmiştir. Şirketlerin bu yeni çalışma sistemleri nedeniyle, yasal
sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak
kayıpları doğurmaktadır. Keza,
evvelce Mahkemeler tarafından
verilmiş kesin sürelere riayet
edilememesi de aynı sakıncaları
içermektedir.
Bu kapsamda, süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dâhil olmak
üzere, adli ve idari yargıda olağanüstü dönem sona erinceye kadar

tüm sürelerin durdurulmuş sayılacağına dair gerekli hukuki düzenlemenin yapılması ve acilen
yürürlüğe konulması hususunu
takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Av. Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu Başkanı
--------------------------------------------

HAZINE VE MALIYE
BAKANLIĞI’NA
BAŞVURUMUZ
T.C. HAZİNE ve MALİYE
BAKANLIĞINA
ANKARA
İLGİ: Corona Virüs salgını nedeniyle beyanname verme, ödeme
vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi
talebi hk.
Dünyada yaşanan corona virüs
salgını nedeniyle yaşadığımız
olağanüstü dönem, kamu birimlerinin özel önlemler almalarını
zorunlu hale getirmiştir. Bu önlemlerin başarılı olabilmesi ise,
öncelikle yurttaşların kamu bildirimlerine uygun davranmaları
ile olasıdır.
Önerilen tedbirler arasında en
güçlü talep, yurttaşların korunması bağlamında evlerinde bulunmalarını teşvik etmek olarak
gelişmiştir. Özellikle de serbest
meslek mensuplarının bu çalışma
yöntemini benimsemiş olmaları
ve yaygın olarak evden çalışmaları, amaçlanan neticelerin alınmasına katkı verecektir.
Ancak, - kısa bir dönem için de
olsa - bu çalışma şeklinin doğurduğu en önemli sonuç, tahsilât yapılmasındaki güçlük ile
bu tahsilâtlara bağlı ödemelerin
yapılamamasıdır. Meslektaşlarımız, bu çalışma şeklini yoğunlukla benimseyen ve uygulayan
konumunda bulunmakla, anılan
yakınmanın da odağındadır.

Bu bağlamda, yaşamakta olduğumuz olağanüstü dönemin aynı
zamanda vergi ve prim ödeme
dönemi olması karşısında;
a. Mart ayı sonuna kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamelerinin verilmesi ve
ilk taksitinin ödeme süresinin
uzatılmasını,
b. Keza KDV beyannamesi ve
ödemesi için de aynı uzatmanın
yapılmasını,
c. Bağ-Kur ve SGK prim ödemeleri için erteleme yapılması
bağlamında, gerekli girişimlerin
Bakanlığınız öncülüğünde gerçekleştirilmesini,
d. Aynı dönemde Bankaların kredi ödemeleri için de yaşanacak
güçlüklerin değerlendirilmesi suretiyle, Bankalar Birliğinin ortak
bir karar oluşturmasını sağlayacak girişimlerde bulunmanız hususlarını takdirlerinize sunarız.
(16.03.2020)
Saygılarımızla.
Av. Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu Başkanı
NOT
Bu yazımızdaki talepler Hazire
ve Maliye Bakanlığınca olumlu
karşılanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığınca ‘Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle
Beyanları Uzatılarak Ödemeleri
Ertelenen Mükellefler Hakkında’
bir duyuru yayınlamıştır. Duyurunun tam metnine WEB Sayfamızda ulaşmak mümkündür.
--------------------------------------------

STAJYER AVUKATLAR
İÇIN BILGILENDIRME
Corona Virüs salgını nedeniyle
İstanbul Adliyelerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla alınan önlemler bağlamında, adliye
stajını yapmakta olan meslektaşlarımız için Barolar, Adalet Ko-

Aşağıdaki açıklama, üretilen formüllerin illerdeki farklı uygulamaları ile ortaya çıkan soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla
yapılmaktadır.

a. Staj değişimlerinin 30 Mart 2020
tarihine kadar yapılmayacağı,
b. Bu süre içinde herhangi bir
hak kaybının doğmayacağı,

Baromuz ile Adalet Komisyonları arasındaki mutabakat gereğince, bu süreç içinde stajyer meslektaşlarımızın, Mahkemelerdeki
stajlarının “devamı” konusunda
herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bir Mahkemede stajyer
olarak bulunan meslektaşımızın
o mahkemedeki stajına “fiilen
devamı” sorgulanmayacaktır.
Ancak, İstanbul Adliyelerinde
6000 dolayında stajyer bulunması nedeniyle, stajyerlerimizin
sadece bir mahkemeden diğer
mahkemeye geçişleri sırasında,
bu işlemi kendilerinin yapmasının doğru olacağı, bu süreçte
ayda bir kez bu işlem için adliyeye başvuruları talep edilmiştir.
Son kez Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile stajyerlerin 30 Mart 2020 tarihine kadar
izinli sayılmaları karşısında, haklı olarak yeni soru işaretleri ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede;
a. Bir Mahkemede/Savcılıkta halen stajının bir kısmını yapmış
ve birkaç gün sonra stajı bitecek
olan stajyer, fiilen devam etmek
zorunda olmasa da, staj bitiminde yeni mahkemesine geçiş yapacak mıdır?
b. Bu işlemi yapmak için adliyeye gitmek zorunda mıdır?
c. Stajın kesintisiz yapılması gerektiğine ilişkin kural uyarınca,
izinli olan stajyerin yeni geçeceği mahkemeye - izinli olduğu
süre hesabı yaparak - süre sonunda başvurması halinde, bu süre
stajına sayılacak mıdır?
gibi pek çok sorunun yanıtlanmasına ihtiyaç vardır.

şeklindedir.
Bu son durum itibariyle, stajyer
meslektaşlarımızın 30 Mart 2020
tarihine kadar değişim için başvuruda bulunmaları gerekmeyecektir. Ayrıca izinli olunan süreçte hak kaybına uğranılmayacağı
ifade edilmiş olması karşısında,
bu iznin staj süresinin uzamasına
neden olmayacağı anlaşılmaktadır.
Açık deyişle, stajın kesintisiz yapılmasına ilişkin kural gereğince,
geçişlerin ayni gün içinde yapılması zorunluluğunun aranmayacağı anlaşılmaktadır.
Bu açıklamalara rağmen, kendi
özel konumları itibariyle başka sorunların gündeme gelmesi
halinde, İstanbul Barosu olarak,
stajyerlerimizin yanında olacağımız, staj bitim belgesi ve mesleğe kabul bağlamında, yaşanan
dönemin özelliğini gözeterek karar alacağımız bilinmelidir.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
--------------------------------------------

ADLI VE İDARI
YARGIDA SÜRELERIN
DURDURULMASI
HAKKINDA BAROLARIN
TALEBI
ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA
İLGİ: Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması hk.
Yaşamakta olduğumuz Corona

Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma
alanlarımız olan adliyelerdeki
yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi
gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama
açısından ciddi karışıklıklara yol
açmıştır.
Keza bu tedbirler bağlamında,
yeni çalışma koşulları oluşmuş
ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden
çalışma sistemine geçmiştir. Bu
yeni çalışma sistemi nedeniyle,
yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin
sunulabilmesi güçleşmekte ve
hak kayıpları doğurma ihtimali
taşımaktadır.
Keza, delillere erişimde yaşanan
bu zorluk evvelce mahkemeler
tarafından verilmiş kesin sürelere
riayet edilememesi veya evinden
faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine
hastalık riski altındaki alanlarda
bulunmaları sakıncasını da içermektedir.
Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde
yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;
1)Öncelikle genel nitelikte bir
düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,
2) Süre öngören tebliği içeren
elektronik tebligatların durdurulması da dâhil olmak üzere,
10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar
adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,

GÜNCEL

Bakanlık açıklaması ve bu çerçevede Komisyon Başkanlıklarının
açıklamaları,
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misyonu Başkanlıkları ve Bakanlık tarafından çeşitli formüller
üretilmiştir.

GÜNCEL
34

3) İlgili tüm sürelerin olağanüstü
dönem sona erdikten sonra 7 gün
uzatılması,

41. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ

4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen
yürürlüğe konulması hususunu
takdirlerinize sunarız. (19 Mart
2020)

44. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

Saygılarımızla.

49. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ

1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

50. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM

2. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN

51. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

3. Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN

52. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

4. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan E. TOPRAK

53. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

5. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet M.DERİNDERE

54. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

6. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

55. Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN

7. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

56. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

8. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ

57. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN

9. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

58. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

10. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

59. Rize Barosu Başkanı Av. Ümit PEÇE

11. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

60. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ

12. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

61. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

13. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

62. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR

14. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

63. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR

15. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

64. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

16. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

65. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

17. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

66. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

18. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

67. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

19. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

68. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

20. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

69. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

21. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU
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22. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR
23. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
24. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
25. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
26. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR
27. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR
28. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN
29. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
30. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
31. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
32. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av.
Serkan PEKMEZCİ
33. Hakkâri Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN
34. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
35. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN
36. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
37. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
38. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
39. K.Maraş Barosu Başkan Av. Muhammed Burak GÜL
40. Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN

42. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
43. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR

45. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
46. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
47. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap TUZCU
48. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar G.CANDEMİR

70. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN
71. Van Barosu BaşkanıAv. Zülküf UÇAR
72. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
73. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞİMŞEK
74. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

--------------------------------------------

ÇOCUKLAR İÇIN ACIL
TAHLIYE SÜRECI
BAŞLATILMALIDIR
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
“salgın” olarak adlandırılan Covit-19 hastalığına yakalanan kişilerin sayısı dünyada 200 bini aştı,
ölenlerin sayısı ise 9 bine yaklaştı. Türkiye’de ise 19.03.2020
tarihi itibari ile aynı virüs nedeniyle 4 ölü 359 hasta vaka bulunmaktadır.

Virüsün dünyada yayılma hızı,
bulaşıcılığı ve kitlesel ölümlere
yol açacağı endişesi ile Türkiye’de de başta okullarda eğitime
ara verilmesi olmak üzere birçok
tedbir uygulanmaktadır.
Bu aşamada özel önem gösterilmesi gereken alanlardan birisi
de; çocukların kapatıldığı tutukevi ve eğitim Evleri ile anneleri ile
kalmak zorunda olan çocukların
durumudur.
Çocukların korunması amacıyla
aile ve avukat görüşünün sınırlanması dışında bir çözüm önerilmemektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Havana Kuralları gereğince çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılması
son çaredir. Bu nedenle öncelikle, çocuk tutuklu ve hükümlülerin tahliyesi ile ailelerine
teslimini, çocukların yakınlarına
ulaşılamıyorsa kurum bakımına alınmasını, Aileleri ile kalan
çocukların anneleri ile tahliye
edilerek adli kontrol şartlarının
uygulanmasını, bu süreç tamamlanıncaya kadar çocuklara zaman
süre sınırlaması olmaksızın ÜCRETSİZ telefon hakkı verilmesini, yakınlarının aramaları halinde iletişim kurmalarına olanak
sağlanmasını, hijiyen koşullarına
azami özen gösterilmesini, çocukların bu süreçte daha incelikle psikolojik yardım almaları
gerektiğinden panik korku gibi
psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla uzman desteği
sağlanmasını, ilerde telafisi imkânsız zararların ortaya çıkmasının önlenmesi açısından, acilen
talep ederiz.
İstanbul Barosu Çocuk Hakları
Merkezi
ÖNEMLİ NOT
Tutuklu ve hükümlü çocuk
müvekkili olan meslektaşlarımızın bu aşamada; BMÇHS,
Anayasa ve ÇKK gereğin-

BARO 65 YAŞ ÜSTÜ
MESLEKTAŞLARA
DESTEK ÇAĞRISI YAPTI
Sayın Meslektaşımız;
Corona salgını önlemi olarak konutunuzdan ayrılamamanız nedeniyle doğacak her türlü ihtiyacınız ve acil mesleki görevleriniz
için Baronuzu arayabilirsiniz.
Yanınızdayız.
Tel: 0212 3930739
--------------------------------------------

ADLIYELER ARASI ARAÇ
SERVISI ERTELENDI
Corona virüs salgını ile ilgili olarak adliyeler arası servislerimiz
17 Mart 2020 tarihinde başlamak
üzere geçici bir süre durduruldu.
Salgınla savaşta iyi sonuçlar
alınması üzerine normale dönüş
uygulamaları çerçevesinde adliyelerin de hizmet vermeye başlamasıyla adliyeler arası servis
hizmetleri 15 Haziran 2020 tarihinde yeniden başladı.
--------------------------------------------

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (Mükerrer ) Resmi Gazete’de
yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1. Maddesine göre yargıda yeni düzenlemeler getirildi.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar,
bildirim, ibraz ve zamanaşımı
süreleri, hak düşürücü süreler ve
zorunlu idari başvuru süreleri de
dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6.1.1982
tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4.12.2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü
içeren diğer kanunlarda taraflar
bakımından belirlenen süreler ve
bu kapsamda hâkim tarafından
tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.3.2020 (bu tarih
dâhil) tarihinden,
b) 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda
belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin
icra takipleri hariç olmak üzere
tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve
takip işlemleri, yeni icra ve iflas
takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.3.2020
(bu tarih dâhil) tarihinden,
itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği

günü takip eden günden itibaren
işlemeye başlar. Durma süresinin
başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış
olan süreler, durma süresinin
sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün
uzamış sayılır. Salgının devam
etmesi halinde Cumhurbaşkanı
durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve
bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.
(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:
a) Suç ve ceza, kabahat ve idari
yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.
b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin
süreler.
c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan
işlemlere ilişkin süreler.

GÜNCEL
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YARGIDA SÜRELER
DURDU

(3) 2004 sayılı Kanun ile takip
hukukuna ilişkin diğer kanunlar
kapsamında;
a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması
halinde, bu mal veya haklar için
durma süresinden sonra yeni bir
talep aranmaksızın icra ve iflas
dairelerince satış günü verilir. Bu
durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için
ücret alınmaz,
b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine
olan işlemlerin yapılmasını talep
edebilir,
c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam
eder,
ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer
tedbirler alınır.
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ce çocuğun üstün yararı esas
alınarak, ülkemizdeki salgın
hastalık nedeniyle tutuklu çocukların tahliyesi ve ailesi ile
yakınlarına teslimi, mümkün
olmadığı takdirde çocukların
kurum bakımına alınması, hükümlü çocukların infaz erteleme taleplerine uygun olarak
aynı koşullarda tahliye edilmesi konusunda ilgili kurumlara
dilekçe ile başvurmaları tavsiye olunur.

(4) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması
gereken diğer tüm tedbirler ile
buna ilişkin usul ve esasları;
a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
b) İlk derece adli ve idari yargı
mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
c) Adalet hizmetleri bakımından
Adalet Bakanlığı,
belirler.”
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MAHKEME STAJINI
YAPAN STAJYERLER
30.04.2020 TARIHINE
KADAR İDARI İZINLI
OLACAK
Sayın meslektaşlarımız, mahkeme stajını yapan stajyerler
Adalet Bakanlığı tarafından
30.04.2020 tarihine kadar idari izinli kabul edilmiştir. Bu
nedenle değişim için adliyelere gidilmesi gerekmeyecektir.

Stajı sona eren meslektaşlarımızın işlerinin baro tarafından
ikmal edilmesi üzerinde çalışma yapılmaktadır.
Sonuçlar ayrıca bildirilecektir.
Saygılarımızla.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
--------------------------------------------

ÇOCUKLAR İÇIN ACIL
TAHLIYE!
Ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeni ile her gün onlarca
insanın öldüğü bir dönemde hapishanelerde bulunan çocukların

acilen tahliyesinin sağlanması
amacıyla yaptığımız 19.03.2020
tarihli çağrımızı tekrarlayarak
“çocuk tutuklu ve hükümlülerin
tahliyesi ile ailelerine teslimini,
çocukların yakınlarına ulaşılamıyorsa kurum bakımına alınmasını, anneleri ile kalan çocukların
anneleri ile tahliye edilerek, adli
kontrol şartlarının uygulanmasını, bu süreç tamamlanıncaya kadar çocuklara zaman süre sınırlaması olmaksızın ÜCRETSİZ
telefon hakkı verilmesini, yakınlarının aramaları halinde iletişim
kurmalarına olanak sağlanmasını, hijyen koşullarına azami özen
gösterilmesini, çocukların bu
süreçte daha incelikle psikolojik
yardım almaları gerektiğinden,
panik korku gibi psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla
uzman desteği sağlanması, ilerde
telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla, acil talebimizdir “
Bunun yanında; kamuoyunda af
beklentilerinin karşılığında meclise sunulan CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ, sadece mevcut kapasitede azaltmayı hedeflemektedir, özellikle çocuklar
açısından somut fayda yerine bir
çok sorunu beraberinde getirecek
niteliktedir.
Esas olarak açık cezaevindekileri
tahliye etmeyi amaçlayan tasarı,
bu kişilere dönük sosyal hizmet
desteklerinden de bahsetmemektedir. Özellikle eve dönüşlerde
sosyal hizmet konusunda eğitim
almış kişilerin değerlendirme ve
takipleri, özel olarak düzenlenmelidir. Çocuğa karşı suç işleyen faillerin etkili müdahaleye

tabi tutulup izlenip denetlenmesi,
devletin açık yükümlülüğüdür
Son derece güçlendirilen ve
adeta ayrı bir ceza mahkemesi
statüsüne alınan infaz hâkimlikleri incelemelerinde, çocuk mahpuslar için avukat zorunluluğu
getirilmeli ve çocuklarla ilgili
uzmanlaşma sağlanarak, özellikle koşullu salıverilme hallerinde
sosyal inceleme raporları dikkate
alınmalıdır
Disiplin cezalarının artırılması, açık görüşün kapalı görüşe
dönüştürülmesi, Eğitim Evinde
kapalı kuruma iadenin 1 yıla kadar çıkarılması, hapishane kurallarının sıkı şartlara bağlanması,
çocuk mahpuslar açısından son
derece sakıncalı sonuçlar doğuracak bir uygulamadır.
Geçici 6. Madde de yer alan koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, “hükümlünün onbeş
yaşını dolduruncaya kadar ceza
infaz kurumunda geçirdiği bir
gün, üç gün; onsekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün
olarak dikkate alınır “ düzenlemesi kapsayıcı olmanın ötesinde,
,ayrımcılık içermektedir.
Suç tiplerine göre infazda farklılıklar yapılması ise çocuk haklarının temel ilkeleri ile çelişmektedir.
İSTANBUL BAROSU ÇOCUK
HAKLARI MERKEZİ

Wuhan şehrinde ortaya çıkan
yeni koronavirüs (COVID-19)
hastalığı, 11 Mart 2020 tarihinde
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
‘pandemi’ olarak ilan edilmiştir.
Aynı tarihlerde Sağlık Bakanlığı,
ülkemizde ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştır. 9 Nisan 2020
tarihinde yapılan son açıklama
ile 42 bin 282 kişiye COVID-19
teşhisi konduğu, bu kişilerden
908’inin hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Kamu makamları tarafından,
hastalığın yayılmasını engellemek için sosyal mesafe ve izolasyonun önemi her defasında
vurgulanarak birtakım tedbirler
alınmış, ayrıca yasama organı tarafından bu kapsamda bazı yasal
düzenlemeler de yapılmıştır.
Bir hukuk devletinde bütün karar
ve işlemlerde hukukun üstünlüğü
ilkesi geçerli olmalıdır. Hukukun
üstünlüğü ise keyfilik yasağı, belirlilik, öngörülebilirlik ve insan
haklarına saygıyı zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, bir hukuk devletinde hangi fiili şartlar
söz konusu olursa olsun hukuki
işlemler normlar hiyerarşisine
uygun, açık, şeffaf, keyfilikten
uzak ve ölçülü olmalıdır.
COVID-19 pandemisi karşısında, bireylerin yaşam, sağlık, maddi ve manevi bütünlük
başta olmak üzere birçok temel
hakkını koruma yükümlülüğü
noktasında devletlerin çeşitli tür
ve seviyelerde tedbirlere başvurması kaçınılmazdır. Fakat alınan

ni ‘COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Hukuki Değerlendirmesi’ başlığı altında daha
sonra kamuoyuyla paylaşacaktır.

COVID-19 pandemisi kapsamında hak ve özgürlüklere müdahale eden tedbirlerde Anayasa’nın
2. ve 13. maddelerine uyulması,
özellikle tedbirlerin kanuni dayanak taşıması, öngörülebilir
olması, meşru bir amaç izlemesi,
hakkın özüne dokunmaması, demokratik bir toplumda gerekli ve
ölçülü olması şarttır. Bu ölçütlere
uyulup uyulmadığının takip edilmesi, Avukatlık Kanunu’nun 76.
maddesindeki kuruluş amaçları
arasında “hukukun üstünlüğünü,
insan haklarını savunmak ve korumak” da sayılan baroların başlıca görevlerindendir.

NOT: Yazıda belirtilen tabloya
WEB sitemizde ulaşmak müm-

Bu kapsamda, İstanbul Barosu
İnsan Hakları Merkezi tarafından, başta yasal düzenlemeler olmak üzere, ülke genelinde kamu
kurum ve kuruluşlarınca COVID-19 salgını kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlere yer
verilen bir tablo düzenlenmiştir.
Tablonun hazırlık aşamasında
Resmi Gazete ile ilgili kurum ve
kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan bilgilerden faydalanılmıştır.
Bu çalışmayla, bir yandan COVID-19 pandemisine ilişkin tedbirlerin özellikle öngörülebilirlik yönünden sağlıklı bir şekilde
takip edilmesi, diğer yandan ise
meslektaşlarımızın söz konusu
sürece ilişkin karşılaşacakları
hukuki sorunlarda başvurabilecekleri bir bilgi kaynağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
İnsan Hakları Merkezi, bugüne
kadar alınmış ve bundan sonra
alınacak hak kısıtlayıcı tedbirlere
ilişkin detaylı değerlendirmeleri-

kündür

--------------------------------------------

İSTANBUL BAROSU
MESLEKI DAYANIŞMA
PLATFORMU
İstanbul Barosu Mesleki Dayanışma Platformu, faturalarını ödemekte zorlanan meslektaş-

larımızı bu ihtiyaçları onlar adına
gidermek isteyen meslektaşlar ile
bir araya getiren bir platformdur.
Mesleğimizin onuru da gözetilerek, web sitemiz üzerinden katkı
almak ve katkı sunmak isteyen
meslektaşlarımızı gizlilik kurallarına riayet edilerek bir araya
getiriyoruz.
Web sitemiz üzerinden gerçekleştirilecek olan bu yardımlaşma
ağına sadece İstanbul Barosu
avukatları ve stajyer avukatlar
giriş yapabileceklerdir.
Destek bekleyen meslektaşlar,
site üzerinden kendi adlarına kayıtlı ve son ödeme tarihi 1 Mart –
31 Mayıs 2020 tarihleri arasında
olan elektrik, su, doğalgaz, her
türlü telefon ve internet faturalarının girişini yapabilecek, bilgiler gizli tutulmak suretiyle katkı
sunmak isteyen meslektaşların
faturaları ödemeleri sağlanacaktır.

GÜNCEL

Çin’in Hubei eyaletinde bulunan

bu tedbirlerin birçoğunun aynı
zamanda başka birçok anayasal
hak ve özgürlüğe müdahale niteliği taşıdığı da yadsınamaz.
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İNSAN HAKLARI
MERKEZI’NIN
KORONAVIRÜS
TEDBIRLERINE İLIŞKIN
ÇALIŞMASI

SALGIN DÖNEMINDE YAYINLANAN
BASIN AÇIKLAMALARI
SALGIN DÖNEMINDE İSTANBUL BAROSU TEK BAŞINA
YA DA DIĞER BAROLARLA
BIRLIKTE ÖNCELIKLE MESLEK SORUNLARINA ILIŞKIN
ORTAK BASIN AÇIKLAMALARI
YAYINLADI. ÖNEMLI VURGULAMALARIN YAPILDIĞI BU
AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

GÜNCEL

BASINA VE KAMUOYUNA
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Hepimizin bildiği ve takip ettiği
üzere, Dünyamız küresel ölçekte bir salgın hastalık tehdidi ile
karşı karşıya kalmış, şimdiden
binlerce insan yaşamını yitirmiş,
yüzbinlerce insanın yaşamını yitireceğinden endişe edilmektedir.
Birçok kıtada baş gösteren bu
salgın ile mücadele etmek üzere
tüm dünyada olağanüstü tedbirler alınmaktadır. Covid-19 olarak
bilinen ve ölümcül risklere yol
açan bu virüsten hem korunmanın hem de yaygınlaşmasının
önüne geçilmesinin yegane yolunun, hijyenik bir ortamda izolasyon olduğu da genel kabul gören
bir gerçektir. Nitekim şimdilik
alınan tüm tedbirlerin buna yönelik olduğunu hepimiz müşahede
etmekteyiz.
Bu salgın ile mücadele kapsamında Ülkemizde alınan önlemlerin bir kısmı amaca uygun ise
de, ağır risk grubu olarak tanımlanabilecek diğer bir kısım alanlarda alınan önlemlerin bu amaca
hizmet etmediğini, alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını kamuoyunun dikkatine çekmek isteriz.

Türkiye cezaevlerinde sayısı üç
yüz bini bulan mahpuslar, bu risk
grubunun başında gelmektedir.
Mahpusların dış dünya ile tek
iletişim yolu olan avukat ve yakınlarıyla görüş ve ziyaret haklarının kısıtlanması ile koruyucu
ve önleyici tedbirlerin tam olarak
sağlandığını söylemek güçtür.
Bu, amaca uygun bir tedbir değildir. Dış dünya ile tek temas
yolu olan bu hakkın ellerinden
alınarak fiziksel sağlıkları kısmen sağlansa da, bu kısıtlamanın
mahpuslar ve yakınlarını ruhsal
açıdan bir yıkıma uğratma riskini de barındırmaktadır. Kaldı ki
virüs sadece mahpus yakınları
tarafından değil, infaz koruma
personeli ve diğer güvenlik personeli tarafından da cezaevine
taşınabilecektir.
Türkiye Cezaevlerinde koğuş
ve hücre bazında kapasitelerinin
çok üstünde mahpus tutulduğu,
koğuşların ve ortak kullanım
alanlarının havasız ve hijyenden
yoksun olduğu; sıcak su, temizlik
ürünleri ile diğer dezenfektanlara erişimin çok kısıtlı, kapsamlı
bir sağlık hizmetine erişimin ise
neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir. Cezaevi Komisyonlarımızca hazırlanan raporlarlarda
sıkça belirtildiği üzere birçok cezaevinde mahpusların bir sağlık
kuruluşuna sevkleri bazen ayları
bulduğu yönünde çokça tespitte
bulunulmuştur. Cezaevlerinde
binlerce hasta, yaşlı, kadın ve
çocuğun bulunduğu göz önüne
alındığında ne denli büyük bir
risk ile karşı karşıya olduğumuz
daha net anlaşılacaktır.
Cezaevleri boyutuyla bu salgın ile etkili mücadele etmek ve

olası yaşamsal riskleri minimize
etmek için çok acil ve kapsamlı
tedbirler alınmalı, çözümler üretilmelidir. Bu kapsamda alınacak
tedbir ve çözümlerin bir kısmı
yasal düzenlemeler gerektirse
bile, herhangi bir yasal düzenlemeyi gerektirmeyen çözümlerin
bulunduğunu da kamuoyunun ve
karar vericilerin dikkatine sunmak istiyoruz. Bu çerçevede;
• Tutuklama müessesesinin son
yıllarda istismar edildiği ve istisna olarak düzenlenen tutuklu
yargılamanın temel ilke haline
geldiği, hukuk camiasının genel kabulüdür. Cezaevlerinde,
düşünce ve ifade hürriyetlerini
kullandıkları gerekçesi ile tutuklanan ve halen tutuklu bulunan
azımsanmayacak sayıda siyasetçi, belediye başkanı, aydın, gazeteci, avukat, öğrenci bulunduğu;
bunlardan bir kısmının yaş ve
hastalık sebebiyle corona virüsünün ölümcül risk grubunda olduğu bir gerçektir.
• Tek tek isimlerini sayamayacağımız hasta, yaşlı, hamile veya
çocuklu kadın tutuklular, acil bir
çözüm bulunmaması halinde telafisi imkansız yaşamsal risklerle
karşılaşacaktır.
• Tutuklamanın tedbir niteliği ve
son yıllarda istismar edilen bu
yönü de dikkate alınarak halen
tutuklu bulunan mahpusların, tutuklu yargılanması ile sağlık ve
yaşam hakkının çatıştığı bu koşullarda, sağlık ve yaşam hakkına
üstünlük tanınarak tahliye edilmeleri; ev hapsi ve benzeri adli
kontrol hükümlerinin yaygınlaştırılarak varsa tutuklamadan elde
edilebilecek kamusal faydanın
bu suretle temini elzemdir.

• Salgın ile mücadele kapsamında, mahpusların avukat ve yakınlarıyla açık ve kapalı görüşlerine
getirilen kısıtlamanın yaratacağı
olumsuz etkileri en aza indirmek
için mahpusların yakınlarıyla
haftada 10 dakika olarak uygulanan telefon görüşlerinin süresi
uzatılmalıdır.
• Yine Ceza İnfaz kurumlarında çalışan tüm personellerin de
salgına karşı genel sağlık durumlarının korunmasına yönelik
tedbirler alınmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. (18 Mart
2020)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Ankara Barosu,
Artvin Barosu, Batman Barosu, Bursa Barosu, Bitlis Barosu,
Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu,
Hakkâri Barosu, Hatay Barosu,
Gaziantep Barosu, Gümüşha-

KANALA DEĞIL,
SAĞLIĞA BÜTÇE
Tüm dünyayı etkileyen corona
virüs salgını ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Okullar, üniversiteler kapatıldı, ekonomik
ve sosyal yaşam durma noktasına geliyor. Adalet Bakanlığınca,
Yargıtay Başkanlar Kurulunca
salgının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla önlemler alınıyor,
yurttaşın adalete erişimi açısından her türlü başvuru, itiraz ve
mahkemelerde duruşmalar erteleniyor.
Ancak, 26 Mart 2020 tarihinde
bu kriz döneminde bir oldubitti
zihniyetiyle Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesinin yapılmış
olması hukuken de, vicdanen de
kabul edilemez.
Kanal İstanbul’un özellikle deprem riski büyük olan bu bölgede
tarım arazilerine, su kaynaklarına, çevreye ve ülke ekonomisine
çok yönlü zarar vereceği bilimsel
ve hukuksal raporlarla açıklanmıştır.
Bir kez daha vurgulamak isteriz
ki; kanallar birbiriyle bağlantısı
olmayan denizlerin birleştirilerek
ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla açılır. Doğal suyolu olan
İstanbul Boğazı’nın hemen yanı
başında sözde yüksek kazanç
beklentisiyle bir kanal açılması girişimi akla, bilime, hukuka
aykırıdır ve insan sağlığına ve
çevreye geri dönülemez zararlar
verecektir.

Corona virüs pandemisiyle mücadele ettiğimiz, “HayatEveSığar” diyerek önlemler aldığımız
bu zor günlerde, ülkemize ve
İstanbul’a hiçbir açıdan yararı
olmayan Kanal İstanbul projesi
için ilk ihalenin yapılması hukuka da, vicdana da sığmamaktadır.
İstanbul Barosu olarak bilimsel,
teknik ilke ve standartlar esas
alınmadan, fizibilitesi dahi yapılmadan hazırlanmış olan ÇED
Olumlu Raporunun iptali için
dava açtık. İstanbul için, Türkiye için her yönden zararlı olacak
Kanal projesinin de iptalini sağlamak amacıyla her aşamada hukuk yoluyla mücadeleye devam
edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

BELEDIYE BAĞIŞLARINA
SIYASET ENGELI
Corona virüs salgını dünyada ve
ülkemizde giderek yaygınlaşıyor.
Her gün vaka sayıları ve virüs
nedeniyle ölümler artıyor. Virüsün bulaşmasının önlenebilmesi
için yurttaşların evde kalmaları
çok önemli.
“Evde Kal” çağrısına uygun davranan, evden çıkmayan ihtiyaç
sahibi ailelere, yurttaşlara destek
vermek de ülkeyi yönetenlerin ve
kolay ulaşılabilirlik açısından belediyelerin görevi. Gün dayanışma günü. Belediyelerin başlattığı
destek kampanyaları da çok yönlü devam ediyor.
Ancak, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart’ta 81 il Valiliği
ile Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bir Genelge gönderilerek,
Belediyelerin yardım toplamaları
için valilikten izin almak zorunda oldukları bildirilmiştir. Ayrıca
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• Risk grubunda bulunan yaşlı,
hasta, kadın ve çocuk hükümlüler yönünden ise, Ceza infaz kanunundaki “infaza ara verme” ve
“özel infaz usulleri” konusunda
bir kısım değişiklikler yapılarak
veya ek hükümler konularak acil
çözümler bulunmalıdır. Uzun süreden beridir Türkiye’nin gündeminde olan infaz rejimindeki iyileştirme konusunda gecikmeksizin bir düzenleme yapılmalıdır.
Bu düzenleme yapılıncaya kadar
salgın hastalık süresince infaza
ara verilmesi veya cezanın evde
infazı gibi tedbirlere başvurulması ile hükümlülerin sağlığa
erişim hakkının temini ve dolayısıyla yaşam hakkının korunmasının sağlanması gerekmektedir.

ne-ve Bayburt Barosu, İstanbul
Barosu, İzmir Barosu, Kocaeli
Barosu, Manisa Barosu, Mardin
Barosu, Mersin Barosu, Muş Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye
Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa
Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ
Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu
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• Tutuklular ile ilgili bu çözüm
ve tedbirin herhangi bir yasal
düzenlemeyi gerektirmediğini,
talep veya resen tutukluluk incelemesi ile bunun mümkün kılınabileceğini önemle vurgulamak
isteriz.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir
Belediyelerinin bağış kabul ettiği
banka hesapları bloke ettirilmiştir.
Oysa Belediyelerin bağış toplama yetkisi yasaya uygundur, herhangi bir izin prosedürüne gerek
yoktur. Bu durumun, 2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu’nun
yardım toplanması hususlarıyla
bir ilişkisi de bulunmamaktadır.
Bu konuda Belediye Kanunu hükümleri çok açıktır:

GÜNCEL

5393 sayılı Belediye Kanunu 15.
Madde/ i-bendine göre “Bağış
kabul etmek” belediyenin yetkileri arasındadır; 38. Madde/ L
bendine göre “Şartsız bağışları
kabul etmek” - Belediye başkanının görev ve yetkileri arasındadır; 59. Madde/g bendinde ise
“Bağışlar” Belediyenin gelirleri
arasında sayılmıştır.
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5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23. Madde/ n bendine göre “Şartlı ve şartsız bağışlara” da Büyükşehir belediyesinin
gelirleri arasında yer verilmiştir.
İstanbul Barosu olarak, ölümcül virüs ile mücadele edilen bu
günlerde siyasi kaygılarla Belediyelere bağışın engellenmesinin ve banka hesaplarının bloke
edilmesinin, dayanışma ruhuna
ve toplum sağlığına zarar vereceğini; belediye bağışlarına siyaset
engelinin kaldırılarak gecikmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını beklediğimizi kamuoyu
ile paylaşıyoruz.
Saygılarımızla.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

PANDEMI
DÖNEMINDE ÇOCUK
HAKLARINI KORUMA
MEKANIZMALARINA
ERIŞIMDE YAŞANAN
SORUNLAR
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart
2020’de koronavirüsü (Covid
– 19) pandemi ilan etmiştir. Virüsün yayılmasını engellemek
için ülkemizde çeşitli önlemler
alınmış, bazı kamu kurumlarının çalışma şekli değiştirilmiştir.
Değişikliklerin meşru bir amaca
hizmet ettiği söylenebilir fakat
bu değişiklikler çocuk haklarının
korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimde sorunlara yol açmaktadır. İstanbul Barosu CMK
Servisinin avukat görevlendirilmesine ilişkin istatistiklerindeki
çarpıcı değişim bu savı destekler
niteliktedir.
Pandemi ilanından günümüze
kadar İstanbul Barosu tarafından çocuk haklarını ilgilendiren vakalar için yapılan avukat
görevlendirmelerinde ciddi bir
değişim gözlemlenmiştir. 10
Mart20 Nisan 2020 arasında (son
41 günde) çocuğun cinsel istismarı suçu mağduru 178 çocuğa
karakol aşamasında avukat görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu
rakam pandemi nedeniyle devlet
kurumlarının çalışma şekli değiştirilmeden önceki dönemle kıyaslandığında oldukça düşüktür.
Örneğin, 1 Şubat-10 Mart 2020
arasında (pandemi ilan edilmeden önceki 38 günde) cinsel istismar mağduru 464 çocuk için
avukat görevlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra 10 Mart –
20 Nisan tarih aralığında aynı suç
hakkında 2019’da 508, 2018’de
ise 375 mağdur çocuk için avukat görevlendirilmesi yapılmıştır.
Aşağıdaki tablo durumu özetlemektedir.

Gerek önceki dönem gerekse de
yıllar arası yapılan karşılaştırmalar mağdur çocuk sayısındaki
azalmanın arkasında yatan sebeplerin dikkatle incelenmesi gerektiğine dair bir ikazdır. Mağdur
çocuk sayısında görülen ciddi
azalmanın başlıca nedeninin koruyucu mekanizmalara erişim
konusunda yaşanan sıkıntılar olduğu düşünülmektedir.
Pandemi sürecinde çocuklar ev
içinde de mağduriyet yaşamaktadır. 20 yaş altı için sokağa
çıkma yasağı ilan edildikten, 4
Nisan 2020 tarihinden, 20 Nisan
2020’ye kadar İstanbul Barosu
tarafından cinsel istismar suçu
mağduru 22 çocuğa ve kasten yaralama suçu mağduru 27 çocuğa
karakol aşamasında avukat görevlendirmesi yapılmıştır.
7242 sayılı Kanun ile yapılan
infaz düzenlemesi sonucu yeterli önlem alınmadan gerçekleşen
tahliyelerin sorunlara yol açmaya
başladığı ve 20 yaş altı çocuklar
için sokağa çıkma yasağının sürdüğü pandemi döneminde, çocuk
haklarının korunması için başvuru mekanizmalarının düzgün
işletilmesi hayatidir. Bu süreç
içerisinde çocuk haklarının etkin
korunması için acilen ek önlemler alınmalıdır.
İSTANBUL BAROSU ÇOCUK
HAKLARI MERKEZİ
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SANAL ORTAMDA YAPILAN ETKINLIKLER
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SANTRANÇ TURNUVALARI
1. İNTERNET
SATRANÇ TURNUVASI

GÜNCEL

Satranç Grubumuz, 8 Nisan
2020 tarihinde internet üzerinden
5’+3” zaman tempolu bir satranç
turnuvası düzenledi. Turnuvanın
teknik hazırlıklarını MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Caner Burak Aksoy
yaptı. Hamle Sırası Savunmada
1. İnternet Satranç Turnuvası’nda ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:
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1- Av. Tutku Dinçer
2- Av. Volkan Saruhan
3- Av. Canberk Tanman
4- Baransel Emeç (İst. Kültür Ün. Hukuk Fak.)
5- Av. Deniz Oktuna
6- Caner Burak Aksoy (MEF Üni. Hukuk Fak.)
7- Emre Aydın
8- Av. Muhammet Kaya
9- Stj. Av. Tolga Kaya
10- Av. Alperen Hak

HAMLE SIRASI
SAVUNMADA 2.
İNTERNET SATRANÇ
TURNUVASI
İstanbul Barosu Satranç Grubu’nun, 15 Nisan 2020 tarihinde
düzenlediği Hamle Sırası Savunmada 2. İnternet Satranç Turnuvası’na İstanbul Barosu’nun
yanı sıra Ankara Barosu, Antalya
Barosu, Balıkesir Barosu, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu,
Edirne Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Kayseri Barosu, Mersin Barosu ve Trabzon
Barosu olmak üzere toplam 12
Baro’dan 42 hukukçu katıldı.
Turnuvada ilk 10 sıra şu şekilde
oluştu:
1- Av. Tutku Dinçer (İstanbul Barosu)
2- Av. Ahmet Öztekin (Batman Barosu)
3- Av. Volkan Saruhan (İstanbul Barosu)
4- Av. Muzaffer Çilingiroğlu (Balıkesir Bar.)
5- Av. İbrahim Gül (Ankara Barosu)
6- Av. Deniz Oktuna (İstanbul Barosu)
7- İlhan Kasebdanende (İst. Üni. Hukuk Fak.)
8- Av. Muhammet Kaya (İstanbul Barosu)
9- Stj. Av. Kaan Kaptan (İstanbul Barosu)
10- Av. Mehmet Ünsal Candemir
(İstanbul Barosu)

KERIM & SELIM
ALTINOK 3. İNTERNET
SATRANÇ TURNUVASI
İstanbul Barosu Satranç Grubu’nun, 22 Nisan 2020 tarihinde
düzenlediği 3. İnternet Satranç
Turnuvası, Görme Engelli Satranç Milli Takımımızın kaptanlığını yapmış, Baro’muz tarafından düzenlenen bir çok satranç
turnuvasında derece elde etmiş
ve genç meslektaşlarına örnek
olmuş üstadlarımız Av. Kerim
Altınok ve Av. Selim Altınok’a
ithafen Kerim & Selim Altınok 3.
İnternet Satranç Turnuvası adıyla
düzenlendi.
İstanbul Barosu’nun yanı sıra
Ankara Barosu, Antalya Barosu,
Balıkesir Barosu, Diyarbakır Barosu, Edirne Barosu, Gaziantep
Barosu, Giresun Barosu, Kayseri
Barosu ve Mersin Barosu olmak
üzere toplam 10 Baro’dan 35 hukukçu katıldı. Turnuvada ilk 10
sıra şu şekilde oluştu:
1- Av. Tutku Dinçer (İstanbul Barosu)
2- Stj. Av. Yiğit Gürses (İstanbul Barosu)
3- Av. Serkan Sahil (Mersin Barosu)
4- Stj. Av. Mert Işık (İstanbul Barosu)
5- Av. Murat Kubilay Cengiz (İst. Barosu)
6- Av. Ünsal Candemir (İstanbul Barosu)
7- Stj. Av. Adem Dadaş (İstanbul Barosu)
8- Av. Deniz Oktuna (İstanbul Barosu)
9- Av. Armağan Bayraktar (Giresun Bar.)
10- Av. Muzaffer Çilingiroğlu (Balıkesir Bar.)

REMZI ÇOLAK 11.
İNTERNET SATRANÇ
TURNUVASI

İstanbul Barosu Satranç Grubu’nun, 29 Nisan 2020 tarihinde
düzenlediği 4. İnternet Satranç
Turnuvası, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı,
Baro’muz tarafından düzenlenen bir çok satranç turnuvasında derece elde etmiş üstadımız
Av. Mahmut Günday’a ithafen
Av. Mahmut Günday 4. İnternet
Satranç Turnuvası adıyla düzenlendi.

İstanbul Barosu Satranç Grubu’nun, 6 Mayıs 2020 tarihinde
düzenlediği 5. İnternet Satranç
Turnuvası, satranç sporunda çeşitli Türkiye dereceleri elde etmiş
meslektaşımız Av. Çağrı Yıldırım’a ithafen Av. Çağrı Yıldırım
5. İnternet Satranç Turnuvası
adıyla düzenlendi.

İstanbul Barosu Satranç Grubu’nun, 27 Mayıs 2020 tarihinde
düzenlediği 11. İnternet Satranç
Turnuvası, İstanbul Barosu’nun
hemen hemen her turnuvasına
şehir dışından gelerek katılan,
1975 yılında Hukuk Fakültesi
öğrenimine başlayan tecrübeli
hukukçu Remzi Çolak’a ithafen
İstanbul Barosu Remzi Çolak 11.
İnternet Satranç Turnuvası adıyla
düzenlendi.

İstanbul Barosu’nun yanı sıra
Ankara Barosu, Antalya Barosu,
Batman Barosu, Balıkesir Barosu, Gaziantep Barosu, Kayseri
Barosu ve Mersin Barosu olmak
üzere toplam 8 Baro’dan hukukçuların katılımıyla oynandı.
Turnuvada ilk 10 sıra şu şekilde
oluştu:
1- Av. Ahmet Öztekin (Batman Barosu)
2- Stj. Av. Mert Işık (İstanbul Barosu)
3- Av. Serkan Sahil (Mersin Barosu)
4- Av. Deniz Oktuna (İstanbul Barosu)
5- Av. Muzaffer Çilingiroğlu (Balıkesir Bar.)
6- Stj. Av. Tolga Kaya (İstanbul Barosu)
7- Av. Ünsal Candemir (İstanbul Barosu)
8- Stj. Av. Yiğit Gürses (İstanbul Barosu)
9- Caner B. Aksoy (MEF Üni. Hukuk Fak.)
10- Av. İbrahim Gül (Ankara Barosu)

İstanbul Barosu’nun yanı sıra
Ankara Barosu, Antalya Barosu,
Balıkesir Barosu, Çankırı Barosu, Edirne Barosu, Kayseri Barosu ve Mersin Barosu olmak üzere
toplam 8 Baro’dan hukukçuların
katılımıyla oynandı. Turnuvada
ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:
1- Stj. Av. Adem Dadaş (İstanbul Barosu)
2- Av. Serkan Sahil (Mersin Barosu)
3- Av. Ünsal Candemir (İstanbul Barosu)
4- Av. Muzaffer Çilingiroğlu (Balıkesir Bar.)
5- Emre Aydın (Çankırı)
6- Av. Deniz Oktuna (İstanbul Barosu)
7- Av. Atakan Karataş (İstanbul Barosu)
8- Av. Melikşah Demirel (İstanbul Barosu)
9- Av. İbrahim Gül (Ankara Barosu)
10- Stj. Av. İsmail K. Ülker (Edirne Bar.)

İstanbul Barosu’nun yanı sıra
Ankara Barosu, Antalya Barosu,
Balıkesir Barosu, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Edirne
Barosu, Gaziantep Barosu ve
Kayseri Barosu olmak üzere toplam 9 Baro’dan hukukçuların katılımıyla oynandı. Turnuvada ilk
10 sıra şu şekilde oluştu:
1- Av. Ferit Öztekin (Diyarbakır Barosu)
2- Av. Ahmet Öztekin (Batman Barosu)
3- Av. Serhan S. Uluer (Antalya Barosu)
4- Av. Ünsal Candemir (İstanbul Barosu)
5- Stj. Av. Yiğit Gürses (İstanbul Barosu)
6- Av. Olcay Mumcu (İstanbul Barosu)
7- Av. İbrahim Gül (Ankara Barosu)
8- Av. Kemal Budak (İstanbul Barosu)
9- Av. Atakan Karataş (İstanbul Barosu)
10- Av. Fatih Kaya (İstanbul Barosu)

GÜNCEL

AV. ÇAĞRI YILDIRIM 5.
İNTERNET SATRANÇ
TURNUVASI
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AV. MAHMUT
GÜNDAY 4. İNTERNET
SATRANÇ TURNUVASI

Yeni Normal Yaşama geçişte
Baromuzun aldığı önlemler
Değerli meslektaşlarımız,
Pazartesi gününden itibaren adliyeler pandemi öncesindeki çalışma düzenine geri
dönüyorlar. Biz de sizler için bir dizi önlemler alarak hazırlıklar yaptık. Bu önlemler ve
hatırlatmalarımızı dikkatinize sunarız:

GÜNCEL

1- Baro odalarındaki cübbeler dezenfekte edilmekle birlikte, gün içerisinde birden çok
Avukatın kullanacağını dikkate alarak, adliyelere kendi cübbeniz ile gelmenizi tavsiye
ederiz. Bu dönemde baro odalarında indirimli cübbe satışı da yapılacaktır.
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2- Adliye girişlerine sizlere dağıtılmak üzere maskeler ve ayakla basılarak çalışan el
dezenfektanları hazır edilmiştir, bu dönemde adliyelere maskesiz giriş yapılamayacağını
hatırlatırız.
3- Baro odalarındaki oturma düzeni, sosyal mesafe dikkate alınarak yeniden
düzenlenmiş, bilgisayar klavyelerini gün içerisinde birden çok Avukat tarafından
kullanılacağı dikkate alınarak kullanım öncesi ve sonrasında temizlenmesi için
dezenfektanlar hazır edilmiştir.
4- Adliyeler arasında hizmet veren servis araçlarında maske ve dezenfektan hazır
edilmiş olup, Pazartesi gününden itibaren eski saatlerinde, iki koltukta bir kişi oturacak
şekilde hizmet vermeye devam edilecektir.
Sağlıklı bir çalışma dönemi geçirmeniz dileğiyle…
İSTANBUL BAROSU YÖNETİM KURULU

Plaket törenlerine erteleme
Meslekte 25, 30, 35 Yılını Dolduran Meslektaşlarımız için Düzenlenecek Plaket Töreni İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir. Dünyada yaşanmakta olan corona virus salgını ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi ilan edilmiş olması karşısında,
Baro Başkanlığımız tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü ve Baromuzun 142. Kuruluş Yıldönümünde
25,30,35 yılını dolduran meslektaşlarımız için düzenlenecek plaket töreni ileri bir tarihe ertelenmiştir.
GÜNCEL

Meslektaşlarımıza saygı ile sunarız.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

5 Nisan
Avukatlar
Günümüz Kutlu
Olsun
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Yargıyı kuşatıp esir almaya çalışanlar olsa da teslim
olmayan,

Çocuk istismarlarına, kadın cinayetlerine, çevre
katliamlarına boyun eğmeyen,

Yargıyı siyaset stratejilerinin taktik alanları olarak
kullananların, tarihte aldıkları yeri dolduran,

Adil olmayanlara “rahatsızlık veren”,

Toplumsal adaletin temsilcileri, bütün adalet mücadelelerinin onurlu savaşçıları olan

Laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin, Atatürk
Devrimlerinden neşet ettiğini bilen

Haksızlık karşısında asla susmayan,

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ!

Gece yarıları sorgulara giden,

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN.

Zulmedenlerin “keyfini kaçıran”,

5 NISAN AVUKATLAR GÜNÜ VE
İSTANBUL BAROSU
Av. Atilla Özen

İstanbul Barosu Avukatı

GÜNCEL

“Hukuk mücadelesi 142
yıl boyunca durmadı. Ne
avukatlar ne de barolar
sustu, susturulabildi”.
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5

Nisan 1878’de İstanbul
Barosu’nun ilk genel
kurulu yapıldığı için,
bugün hem İstanbul
Barosu’nun kuruluş yıldönümü
hem de “Avukatlar Günü” olarak kabul edildi.

Bir han odasında başlayan İstanbul Barosu, 91 yıl süren
hukuk ve demokrasi mücadelesinin ardından 1967’ye geldiğinde genel kurulunda, “Hakikate yalnız bir yoldan gidilir.
Bu yolu avukat açar.” diyerek
anayasaya aykırı hiçbir haksız
ve hukuksuz tasarrufu kabul
etmeyeceğini, gerçekleri ifade
etmekten kaçınmayacağını bildiriyordu.
Bunun karşılığını savcılık
tahkikatları ile görüyordu.
ABD’nin Vietnam’ı işgaline,
Yunanistan’ın Kıbrıs’taki Enosisi’ne karşı duruşu soruşturma
konusu oluyordu.
Çağdaş Avukatlar Grubu Bölünmeleri ve aynı ad altında birden fazla grup olarak seçimlere
katılmaları olsa da 1980 darbesi
sonrası 5 yıllık dönem haricin-

de baronun son 40 yılını yönetecek olan «Çağdaş Avukatlar»
bir bildirge ile 1975›te «Çağdaş
Avukatlar Grubu» nu (ÇAG)
kurdular.
Dünyaya sol pencereden bakan
ÇAG yönetimindeki İstanbul
Barosu; demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, bu yolda tüm antidemokratik engellerin kaldırılması,
hukukun üstünlüğünün egemen

kılınması, DGM ve özel yetkili mahkemelerin kapatılması,
TCK 141, 142 ve 163. maddelerinin kaldırılması, idam
cezasının, sansür ve sürgünün,
yargıda kıyım ve tasfiyenin,
OHAL kararnamelerinin, iki
ayrı dönemde baronun feshini
talep eden Adalet Bakanlığı vesayetinin kaldırılması için mücadele etti.

Avukat Mehmet Ali İkizer’den
sonra ÇAG›li ikinci baro başkanı olan Av. Orhan Adli Apaydın,
demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı en acil görev
sayıyordu. 1977 yılında yapılan
genel kurulda, baroların sırtlarını topluma dönemeyeceğini,
insan hak ve özgürlüklerinin
gerçekten korunmasının avukatların büyük ölçüde elinde
olduğunu, dikta rejimine sürüklenmede hukukçuların direnme
haklarını
kullanmamalarının
yanında, sahte hukuk deyimleri
yaratarak araç olmalarının etkisi olduğunu vurguluyordu.

İstanbul Barosu, 1980 darbesi
sonrası kapatılarak mühürlendi.
İstanbul Barosu binasına vurulan mühür, 12 Eylül darbesi sürecine direncin onurlu bir belgesi olarak halen baro binasının
girişinde sergilenmektedir.

1978 yılında yapılan “Sosyal
Devlette Baro” konulu sempozyumda, baronun haksız ve adaletsiz bir düzenin kurucusu değil, aksine toplumsal gelişmeyi
hızlandırıcı bir etken olması
gerektiğini, Baro’nun ezenlerin
ve zalimlerin karşısında, ezilen
ve sömürülenlerin yanında yer
aldığını söylüyordu.
İlk olarak 1976›da sağ-sol çatışmalarının önlenmesi için
“Kan Dökülmesine Son, Hukuka Saygı” yürüyüşü düzenliyordu. Sonra “Kınama Günü” ile
yargı kararlarının uygulanma-

Darbe günlerinde
kapandı

Darbeciler tarafından baronun
defter ve belgelerine el konuldu. Bölücülük yapmak, anayasal düzeni zorla değiştirmeye
kalkmak suçlarından soruşturmalar açıldı. Baro Başkanı Avukat Orhan Adli Apaydın, Barış
Derneği davasından yargılandı.
Yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldı. Karanlık güçler tarafından bürosu
basıldı ve yakıldı. İsmi ölüm
listelerinde görüldü. Meslekten
atılmaya çalışıldı. Cezaevinde
çürütüldü.
Baro, devlet içinde Gladio türü
yapılanmaların ortaya çıkarılmasını da istedi, ilk «Susurluk Araştırma Komisyonu›nu
da kurdu. Arjantin’de General
Carlos Guillermo Suarez’in
insanlığa karşı suçlar işlediğini öne sürerek yargılanmasını
da talep etti. Körfez savaşında
İngiltere Başbakanı Tony Blair hakkında savaş, soykırım ve
insanlık karşıtı suçlar nedeni

ile Uluslararası Ceza Mahkemesine de başvurdu. Hızlı tren
kazasına da yetişip mahkemeden tespit yaptırdı; zamlara,
hayat pahalılığına, adaletsiz
vergi sistemine de karşı durdu.
Çevre, tarihi ve kültürel değerler ile eğitim sisteminin tahrip
edilmesine karşı çıktı, işçi sınıfının bahar eylemlerine, tekelin
özelleştirilmesine karşı büyük
işçi direnişine de destek oldu. 1
Mayıs’ta alanlara indi.

‘Darbeci Baro’
1 Mayıs, Maraş, Sivas olaylarını araştırdı. Engin Çeber, Festus
Okey, “Hayata Dönüş Operasyonları” davalarını takip etti.
İşgali de gördü, binasının önünde bomba patlatılmasını da.
En başında Ergenekon ve Balyoz davalarının hukuki değil
siyasi olduğunu söyledi. Bu
davalardaki keyfi uygulamalara
karşı “Yargıya ve Ülkeye Sahip Çıkma” yürüyüşü yaptı. Bu
nedenle hedef oldu. “Darbeci
Baro” denilerek önünde eylemler yapıldı. Kapatılmak istendi.
Silivri’deki Balyoz mahkemesine gidip adil yargılanma istediği için yargılandı.
Neticede Galata Yıldız Han’da
bir odada başlayan hukuk ve
demokrasi mücadelesi, teftişler,
tahkikatlar, yargılamalar, fesih
girişimleri ve mühürlemelere
rağmen 142 yıl boyunca durmadı. Ne avukatlar ne de barolar sustu, susturulabildi. Sadece
avukatların ve İstanbul Barosu’nun değil, gerçek bir hukuk
devletinde adaletle yaşamak isteyen herkesin 5 Nisan’ı kutlu
olsun.

GÜNCEL

yışı protesto edildi. Daha sonra Prof. Dr. Muammer Aksoy,
Uğur Mumcu ve Danıştay hâkimi Mustafa Yücel Özbilgin›in
öldürülmeleri sonrası İsrail’in
Gazze saldırıları, eksiksiz demokrasi, gerçek hukuk devleti,
bağımsız yargı ve bağımsız savunma için ve F tipi cezaevlerinde tecride hayır demek için
yürüyüşler yapıldı.
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ÇAG, toplumsal sorunlara hukuk bilimi ışığında bakarken,
ülke yönetimi üzerinde etkileyici, halk üzerinde kamuoyu
oluşturucu bir yöntem izlenmesi gerektiğini, baronun ancak
bu suretle gerçek ve çağdaş bir
baskı grubu niteliği kazanabileceğini, baroların salt meslek
örgütü olmadığını, avukatın
varlığının ancak hukuk devleti
koşulları içerisinde değerlendirileceğini, hukukun üstünlüğü
kavramı var oldukça avukatın
işlevinin bir anlam kazanacağını söylüyordu.

YAŞAM KUTSAL, ADIL YARGILANMA
VE ADALET HAKTIR

5

Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık.
Yaklaşık 2 buçuk yıldır
tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık
grevi yapmaktaydılar.

GÜNCEL

Ancak hukuk ve insan hakları
alanında çalışan dernekler tarafından yapılan basın açıklaması
ile meslektaşlarımızdan Av. Aytaç ÜNSAL ve Av. Ebru TİMTİK’in açlık grevi eylemlerini
ölüm orucuna çevirdiklerini öğrendik.
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Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur.
Bizce meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz
nitelikte ve olağanüstü istemler
değildir.
Baro Başkanlarımız ve çokça
meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın yargılandıkları
İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava celseleri yerinde takip edilmiş ve yargılama
sürecinde birçok hukuksuzluk
tespit edilmiştir.
Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında
meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen,
tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş,
tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz
bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti
ise dağıtılarak yerlerine başka bir
heyet atanmıştır.

Tüm yargılama aşamasında ceza
yargılamasının temel ilkelerine,
adil yargılanma hakkına aykırı
uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık ifadeleri ile varlığı
meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında
159 yıl hapis cezası verilmiştir.
Meslektaşlarımızın
savunma
hakları kısıtlanmış, istedikleri
deliller toplanmamış, tanıklar
dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir.
Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı
yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep
etmek, doğal, hukuki ve meşru
bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir.
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz
önüne alındığında; haksızlığa
uğradığını düşünen, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen
tutuklu bulunmaları da üzücüdür.
Meslektaşlarımızın seslerini kamuoyuna duyurabilmek için ağır
sonuçları olacak ölüm orucu yolunu tercih etmeleri karşısında
üzgün ve kaygılıyız.
Bizler aşağıda imzası bulunan
Baro Başkanları olarak;
Adil bir yargılamanın ölümler
olmaksızın da sağlanabileceğini,
tarafsız ve adil bir muhakemenin
herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak,

Tutuklu meslektaşlarımızın yasal
ve insani taleplerinin bir an önce
karşılanarak tahliye edilmelerini
ve adil yargılanma koşullarının
sağlanmasını talep ediyor,
Meslektaşlarımızı da ölüm orucu
eylemlerini sonlandırmaya davet
ediyor, tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma
karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.
Adana Barosu Başkanı
Av. Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu Başkanı
Av. Mustafa KÖROĞLU
Amasya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik DERİNDERE
Ankara Barosu Başkanı
Av. R.Erinç SAĞKAN
Antalya Barosu Başkanı
Av. Polat BALKAN
Artvin Barosu Başkanı
Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan BOZKURT
Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Erol KAYABAY
Batman Barosu Başkanı
Av. Abdülhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı
Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Bitlis Barosu Başkanı
Av. Fuat ÖZGÜL
Bolu Barosu Başkanı
Av. Sabri ERHENDEKÇİ
Burdur Barosu Başkanı
Av. Ramazan GEDİK
Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN
Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Bülent ŞARLAN

Düzce Barosu Başkanı
Av. Azade AY
Gaziantep Barosu Başkanı
Av. Bektaş ŞARKLI
Hakkâri Barosu Başkanı
Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı
Av. Ekrem DÖNMEZ
İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan YÜCEL
Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Turgay HINIZ
Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Bahar G. CANDEMİR
Manisa Barosu Başkanı
Av. Ali ARSLAN
Mardin Barosu Başkanı
Av. İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkanı
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı
Av. Feridun TAŞ
Ordu Barosu Başkanı
Av. Haluk Murat POYRAZ
Siirt Barosu Başkanı
Av. Nizam DİLEK
Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Abdullah ÖNCEL
Şırnak Barosu Başkanı
Av. Nuşirevan ELÇİ

KAMUYA AVUKAT ALIMINDA KPSS
DIŞINDA İKINCI BIR SINAV YAPILAMAZ
İstanbul Barosu tarafından kamuya hazine avukatı, hukuk
müşaviri ve avukat alımlarında
ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personel
Seçme Sınavı dışında yazılı ve/
veya sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılmasını öngören 03.10.2012 gün
ve 28430 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek6. maddesinin iptali için açılan
davada, Danıştay 12. Dairesi’nin
08.02.2018 gün ve 2016/9090 E.
2018/528 K. no’lu kararı ile;
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin 2.
maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını
sağlayan objektif bir yöntem
olan merkezi sınavdan sonra her
türlü öznel değerlendirmeye açık
bulunan ikinci bir sınavın yapıl-

ması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz
kılacağı gibi, sözü edilen sınavın
tek aşamalı olarak sözlü şeklinde
yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır. Bu nedenle, kamu kurum ve
kuruluşlarında hazine avukatı ve
hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına, merkezi sınav
sonuçları ve adayların tercihleri
dikkate alınarak yerleştirme ve
atama yapılması gerekirken, aynı
hukuksal durumda olan diğer B
grubu kadrolardan farklı olarak,
bu kadrolara atamada ikinci bir
sınav yapılmasının öngörülmesi
eşitlik ilkesine aykırı olduğundan
ve subjektif değerlendirmelerin
oluşabilmesine yol açıcı etkileri
bulunduğundan” iptal edilmişti
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 21.11.2019 gün
ve 2018/4657 E. 2019/5812 K.
no’lu kararı ile, Cumhurbaşkanlığının temyiz istemi reddedilerek karar kesinleşmiştir.

Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Sedat TEKNECİ
Trabzon Barosu Başkanı
Av. Sibel SUİÇMEZ
Tunceli Barosu Başkanı
Av. Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı
Av. Zülküf UÇAR
Yalova Barosu Başkanı
Av. Fedayi DOĞRUYOL
Zonguldak Barosu Başkanı
Av. Özel EROĞLU

İnfaz Yönetmeliğinin İptali İçin Dava Açıldı
İstanbul Barosu, belirli suçlarda avukatla hükümlü arasında Cezaevinde gerçekleştirilen görüşmelerin kayda alınması, belge ve dosyaların aranarak el konulmasına olanak tanıyan 28.3.2020 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtı.

GÜNCEL

Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Cihan AYDIN
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Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN

İŞ YERINDE KADIN: SÖMÜRÜ,
MOBBING, ŞIDDET VE TACIZ
İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulunca düzenlenen ‘İş Yerinde Kadın:
Sömürü, Mobbing, Şiddet ve Taciz’ konulu panel, 05 Mart 2020 Perşembe günü
saat 19.30’da baromu merkez bina konferans salonunda yapıldı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

yönelik şiddetin önlenmesine dair
tavsiye kararı çıktı. 1993’de bu
bildirgeye dönüştü. 2002 yılında
sadece kadının çalışma hayatıyla
ilgili olarak iş yerinde kadına cinsel taciz ilk defa Avrupa Birliği
yönergesine girdi”.
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P

anelin açılışında konuşan
İstanbul Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, yıllardır verilen mücadele
ile kadın haklarında önemli aşamaların kaydedildiğini söyledi.
Bugün artık sömürü, şiddet, taciz,
mobbing benzeri kelimeleri yan
yana sıralayabildiklerini belirten
Moroğlu, “Türkiye’de uzun yıllar zaten kadın yoktu. İşyerinde
böyle bir şey düşünülmezdi. 1992
yılına kadar evli bir kadının çalışabilmesi için kocasından yazılı muvafakat alması gerekirdi”
dedi.
2002 yılına kadar kadının aile
içinde ikincil konumda bulunduğunu, kadına bakış açısının
da tam erkek egemen zihniyetle
beslenip devam ettiğini belirten
Moroğlu, 2005 yılına kadar temel
kanunlarımızda değişiklik yapana

kadar kadının birey olarak yasalarda bulunmadığını bildirdi.
Kadın hakları için uzun yıllar
savaşım verildiğini, ancak elde
hukuksal bir araç bulunmadığını belirten Nazan Moroğlu şöyle
devam etti: “Sadece Türkiye’de
değil, dünyada da kadın sorunları
yaşanıyordu. Oralarda da kadın
haklarında önemli aşamalar oldu.
1979 yılında Birleşmiş Milletler,
‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’ni kabul etti. Sözleşme, ayrımcılıkla mücadelenin yasalara
ve hayata geçirilmesinin bir yol
haritasıydı. Ancak, bugün kadının
en büyük sorunu olarak gördüğümüz ‘kadına şiddet’ bu sözleşmede yoktu. Bu bir özel alan kabul
ediliyordu. Kadına yönelik şiddetin artması karşısında 1992 yılında Birleşmiş Milletlerden kadına

Şimdi artık elde hukuksal araçların, hatta mobbingle ilgili bir genelge bulunduğunu belirten Moroğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Genelgenin bir cümlesi şöyle:
“İş yerinde psikolojik tacizle
mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri
alacaktır”. Bugün artık hem haklar, hem de hak ihlallerine karşı
yaptırımları getirildi. Şimdi artık
dayanışma içinde el ele mücadeleye devam etmeliyiz”.

Açılış konuşmasından sonra panel oturumuna geçildi. Oturumu
Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu
Başkanı Av. Özge Demir yönetti.

Sunumların tamamlanmasından
sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Panel sonunda konuşmacılara
birer Teşekkür Belgesi verildi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu
Üyesi Av. Pelin Pınar Kaya, sömürü ve mobbing konusunda konuştu. Bazı iş yererinde kadının
ucuz iş gücü olarak görüldüğünü
belirten Kaya, oysa kadın emeğinin çocuk bakımı, yaşlı hasta
bakımı, dikiş, nakış ve ev işleri
gibi görünmeyen yüzü bulunduğunu bildirdi. Ekonomik kriz için
alınan önlemlerin kadın sömürüsüne yol açtığını, işten çıkarmaların arttığını, direnenler için
mobbing uygulandığını belirten
Pınar Kaya, eşit işe eşit ücret konusunda sıkıntılar yaşandığının
altını çizdi.
Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu
Başkanı Av. Özge Demir, toplum-
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Pınar
Arslan, kadının sağlık hakkı üzerinde durdu. Kadının işe alınmasında çeşitli sorunlar yaşandığını,
işe alınırken bir takım pazarlıkların yapıldığını belirten Arslan,
kadının hamile kalma ve kreş isteme hakkının bulunduğunu bildirdi. Bazı çalışma ortamlarının
kadının bünyesine uygun olmadığını belirten Arslan, kadınlara iş
yerinde ayrımcılık yapıldığını ve
mobbing uygulandığını kaydetti.
Kadınları çalışmaktan vazgeçirmek için çeşitli yöntemlerin denendiğini hatırlatan Arslan, kadın
emeğinin sömürülmesine uygun
şartların iş yerinde sürdürüldüğünü anlattı.

sal cinsiyete dayalı şiddet konusunda bilgi verdi. Özellikle büyük
hukuk bürolarında kadın avukatlara yönelik zorbalıklara tanık olduklarını belirten Demir, zaman
zaman bu zorbalıkların gizlenmeye çalışıldığını bildirdi. Özge Demir, cinsel taciz konusunda dünyada kadınlar ne yaşıyorsa Türkiye’de de kadınların çok yaygın
olarak aynı şeyleri yaşadıklarını
anlattı. Kadın avukatlara yönelik
cinsel tacizle ilgili Türkiye Barolar Birliği TÜBAKKOM’un
bir raporu bulunduğunu belirten
Demir, 28 bin avukatın bulunduğu Ankara’da 3063 kadının katıldığı ankette kadınların %40’ının
hakarete uğradığını, aşağılama,
küçük düşürme ile karşılaştığını,
bu %40’ın %84’ünün de cinsel
tacize uğradığının tespit edildiğini kaydetti.

KAT MÜLKIYETI HUKUKU VE
TAPU UYGULAMALARI

MESLEKİ ETKİNLİKLER

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu ve Tapu ve Kadastro İstanbul II. Bölge
Müdürlüğünce düzenlenen ‘Kat Mülkiyeti Hukuku ve Tapu Uygulamaları’ konulu
seminer, 04 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de baromuz merkez bina konferans
salonunda yapıldı.
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A

çılışta konuşan Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Şeref Kısacık, Komisyonun kuruluşundan
bu uyana önemli işler yaptığını
söyledi. Komisyonun sadece avukatlara eğitim veren bir komisyon
olmaktan çıktığını, paydaş kuruluşlarla ilişkilerini geliştirdiğini,
özellikle Tapu ve Kadastro yönetimiyle işbirliği yapıldığını bildirdi.
Kendilerinden çok çeşitli kesimlerin, özellikle üniversite, Yargıtay ve siyasilerin hizmet beklediklerinin farkına vardıklarını
belirten Kısacık, bu alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ve
taleplere karşılık vermeye hazırlandıklarını anlattı. Kısacık, “Bu
da gösteriyor ki, Türkiye’de kat
mülkiyeti alanı son derece karmaşık ve içinden çıkılması zor
sorunlar yumağıdır” dedi.
Açılış konuşması yapan İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet Du-

rakoğlu, Başlangıçta komisyonun
kurulup kurulmaması konusunda
bir tereddüt yaşandığını, Şeref
Kısacık’ın ısrarı üzerine komisyon kurulmasına karar verdiklerini söyledi. Komisyonun kısa
bir zaman içinde çok büyük ilgi
gördüğünü ve diğer barolar için
de örnek oluşturduğunu belirten
Durakoğlu, komisyonun etkin
çalışmasının bazı Yargıtay kararlarına yansımasında en büyük payın Şeref Kısacık’a ait olduğunu
bildirdi. Seminerlerin, özellikle de
tapu idaresiyle geliştirilen iş birliğinin çok değerli sonuçlar verdiğini kaydeden Durakoğlu, kamu
ile yapılacak çalışmaların da çok
önemli sonuçlar vereceğini inandığını, bu nedenle Komisyon Başkanı Kısacık ve Yürütme Kurulu
Üyelerine, görüşleriyle seminere
değer katacak konuşmacılara ve
sorularıyla bazı sorunların aydınlatılmasına neden olacak katılımcılara çok teşekkür etti.

Tapu Kadastro İstanbul II. Bölge Müdürü Suad Adil Çevik’in,
seminere başarılar dileyen kısa
konuşmasından sonra seminer
oturumlarına geçildi. İlk oturumu
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu yönetti.
Kat mülkiyeti uygulamalarını
genellikle avukatların yürüttüğünü belirten Naipoğlu, bu nedenle avukatların da birikimli ve
iyi yetişmiş olma zorunda bulunduklarını bildirdi. Ulaşılmaz
sanılan yerlere bilgiyle, birikimle
ulaşılacağını belirten Naipoğlu,
bu nedenle seminerlerin önemine
vurgu yaparak, eğitimin başarıda
ne kadar önemli olduğunun altını
çizdi.
İlk oturumda konuşan Beylikdüzü Tapu Müdürü İbrahim Ersoy,
konuşmasında avukatların tapu
kaydı inceleme ve değerlendirmesi, avukatların bilgi belge edinme
hakkı, kat mülkiyeti/kat irtifakı

İkinci oturumu Kat Mülkiyeti
Hukuku Komisyonu Üyesi Av.
Afşin Hatipoğlu yönetti. Hatipoğlu, Türkiye’de bir yılda 10

Seminerin
tamamlanmasından
sonra konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

kurulması ve toplu yapı uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Bu oturumda konuşan Fatih Tapu
Müdürü Hilmi Kısaağıl, 6306 sayılı yasaya ilişkin tapu uygulamalarını, Zeytinburnu Tapu Müdürü
Betül Ekin, ayni hak tecil ve terkini, Web tapu, elektronik ortamda haciz, ipotek ve terkin işlemleri konusunda bilgi verdiler.

Kısa bir aradan sonra üçüncü oturuma geçildi. Bu oturumu Kat
Mülkiyeti Hukuku Komisyonu
Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık yönetti. Konuşmacılar İbrahim Ersoy, Hilmi Kısaağıl, Betül
Ekin ve Tapu Şube Müdürü Orhan Bostancı’nın masada yer aldığı oturumda soru/cevap bölümü
uygulandı. Daha önce sorularını
yazılı olarak bildiren katılımcıların soruları konuşmacılar tarafından tek tek yanıtlandı.
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milyon 234 bin tapu uygulaması
yapıldığını, bunların %25’inin
satış işlemi olduğunu bildirdi.
Bu uygulamalarda İstanbul’un
önde gittiğini belirten Hatipoğlu,
İstanbul’un 39 ilçesinde tapu faaliyetleri yapıldığını, bilgi sahibi
kişilerin tapu işlemlerinde ve davalarında güçlük çekmeyeceklerini söyledi.

BEKÇI YETKILERININ KAPSAM
VE SINIRLARI
İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneğince ortaklaşa düzenlenen Pazartesi
Forumlarının bir yenisi, 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da baromuz merkez bina
konferans salonunda yapıldı. Forumda, bekçi yetkilerinin kapsam ve sınırları ele alındı.

MESLEKİ ETKİNLİKLER

kurumsal oluşumu ve yetkileri
üzerinde durdu.
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T

ürk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Av. Mehmet
İpek’in konuşmasıyla açılan forumu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tuğrul Katoğlu yönetti.

lirten Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu,
bu değişikliklerin bir takım yeni
kavramlar içerdiğini bunları anlamakta güçlük çektiklerini, aslında bu kavramları kabul etmemek
gerektiğini söyledi.

Günümüzde yasalarda durmadan
değişiklikler yapıldığını, yeni
yeni kanunlar çıkarıldığını be-

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güçlü Akyürek, bekçilik sisteminin

Bekçilik sistemine ihtiyaç olup
olmadığını, bekçiye kolluk yetkisi verilmesinin ne derece doğru
olduğunu tartışan Akyürek, Türkiye’de halen 22 bin bekçi bulunduğunu, devamının geleceğini,
İçişleri Bakanlığına göre, bekçilik sistemi uygulandığından bu
yana hırsızlık oranının düştüğünü
bildirdi. Yardımcı kolluk olarak
tanımlanan bekçilerin görev süresinin yasaya göre gün batımından
gün doğumuna olduğunu belirten
Akyürek, bekçi olmanın ölçütleri
üzerinde durdu.
Bekçilerin halka yardımla görevlendirildiğini kaydeden Güçlü Akyürek, bekçilerin yasada belirtilen
önleyici ve koruyucu görevleri,
durdurma ve kimlik sorma yetkileri, adli görev ve yetkileri ile zor
ve silah kullanma yetkisini anlatarak bazı eleştirilerde bulundu.
Sunumun
tamamlanmasından
sonra soru-cevap bölümüne geçildi.

3 MART DEVRIM YASALARI

SOSYAL ETKİNLİKLER

İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezince, bir süre önce aramızdan ayrılan
merkezin kurucusu Av. Zeki Yıldam anısına düzenlenen ‘3 Mart Devrim Yasaları’ konulu
panel, 3 Mart 2020 Salı günü saat 17.00’de baromuz merkez bina konferans salonunda
yapıldı.

ğu’da yürütmeye çalıştığı siyasetlerin ne anlama geldiğini daha iyi
değerlendirebiliriz. Eğer Atatürk
Devrimleri olmasaydı bu coğrafyada başka ülkelerle karşı karşıya
kaldığımız konumların bizi hangi
noktaya getirebileceğini bugün
her 3 Martta anladığımız gibi bir
kez daha iyi anlayacağız” dedi.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Av.
Mehmet Durakoğlu, hukukçular
olarak Atatürk devrimlerinin bir
hukuk devrimi olduğunu, bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini,
her birinin alt yapısını temellendirerek anlatmaya çalıştıklarını
söyledi. Durakoğlu, “Bu gün o temeli biraz daha güçlendirebileceğimiz, o temelin nimetlerini daha
iyi anlamamız gereken bir dönem
içersindeyiz. Türkiye’nin Ortado-

Panelin ufuk açıcı bir panel olacağına inandığını belirten Mehmet
Durakoğlu, konunun uzmanı olan
ve bıraktıkları izler bakımından
bir araya getirilmesi çok güç olan
konukları dinleme mutluluğuna
erişeceklerini bildirdi. Durakoğlu
bu açıdan katıldıkları için konuklara çok teşekkür etti.
Paneli düzenleyen Cumhuriyet
Araştırmaları Merkezinin kurucusu, kısa bir süre önce yitirdiğimiz meslektaşımız Zeki Yıl-

dam’ın çok özel bir kişi olduğunu
vurgulayan Durakoğlu, “O her
toplantıda cumhuriyet ve Atatürk
konusundaki değerlendirmelerini
anlatarak bize dersler veren bir
kişiydi. Anısı önünde saygıyla
eğiliyorum” dedi.
Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Filiz Karaman
da konuşmasından entelektüel bir
kişilik olarak nitelediği Zeki Yıldam’la birlikte yaptığı çalışmaları ve onunla ilgili anekdotları
aktardı.
Açılış konuşmalarından sonra
toplantıyı izleyen Zeki Yıldam ailesi adına Yıldam’ın kızına İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu tarafından bir plaket
verildi.
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umhuriyet Araştırmaları
Merkezi Üyesi Ebru Ergül toplantıya katılanları
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve Zeki Yıldam için saygı
duruşu ve İstiklal Marşına davet
etti.

SOSYAL ETKİNLİKLER

3 Mart Devrim Yasaları panelini
Av. Saliha Karakuzulu yönetti.
Karakuzulu 3 devrim yasası ile
ilgili süreç hakkından özet bilgi
verdi.

Şair-Yazar Özdemir İnce, Mustafa Kemal’in çağının çağdaşı
aydın bir insan olduğunu, Mahmut Esat Bozkurt, Reşit Galip ve
Şükrü Saracoğlu gibi aydın yol
arkadaşlarıyla çağdaş Türkiye
Cumhuriyetini kurduğunu söyledi. Entelektüel kişilikle aydın
kişilik arasındaki farka değinen
İnce, aydın kişilerin aklının ortağı olmadığını, ortak aklın sonuçta
tek adamı ortaya çıkaracağını bildirdi.
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Tarihçi Yazar Osman Selim Kocahanoğlu, hilafetin kaldırılması konusunu anlattı. Saltanatın
01.11.1922’de
kaldırıldığını,
Vahdettin’in makamının sıfıra indirgendiğini, ancak hilafetin yerinde kaldığını ve Abdülmecid’e
geçtiğini belirten Kocahanoğlu,
Abdülmecid’in bazı toplantılar
düzenleyerek Ankara hükümetinin aleyhinde çalışmalar yapması üzerine iki başlı siyasete izin
vermeyen Ankara Hükümetinin 3
Mart’ta çıkardığı yasayla hilafetin de kaldırıldığını söyledi.

Devrim yasalarını koruyan Anayasa’nın 174. Maddesine dikkat
çeken Özdemir İnce, bu maddenin cumhuriyetin çağdaş niteliğini koruduğunu, bu bakımdan
174. Maddenin ilk dört maddeden
daha önemli olduğunu vurguladı.
Özdemir İnce, devrim yasarlıyla,
halifelik kaldırılarak laik düzene
geçildiğini ve en önemli adımın
atıldığını, Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğunu, Erkan-ı Harbiye Vekaleti
kaldırılarak ordunun siyaset dışı
bırakıldığını anlattı.

Saltanatın ve hilafetin kaldırılmasına ilişkin bütün aşamaları
ayrıntılarıyla anlatan Osman Selim Kocahanoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı: “Mustafa Kemal tarihin kucağına doğmuş bir liderdir,
İslam dünyasının en büyük lideridir”.

Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Barış Doster, entelektüel bir kişilik olan Mustafa Kemal Paşanın
kurtuluş ve kuruluş için devrimci,
olağan üstü bir hazırlığı bulunduğunu, Mustafa Kemal’in aynı
zamanda bir zamanlama dehası

olduğunu söyledi. Mustafa Kemal’in Samsuna çıkmadan önce
ve sonrasında kurulan ve Anadolu’ya kurtuluş fikrini yaymaya
çalışan cemiyetler için ulusal kurtuluş perspektifi oluşturduğunu,
onları örgütlediğini belirten Doster, herkesin vatanın her yerinden
sorumlu olduğunu öğrettiğini,
kurulacak devletin ulusal egemenliğe dayalı olacağının altını
çizdiğini bildirdi.
Manda fikrine usulden ve esastan
karşı çıktığını, TBMM orduları, Kuvvay-i Milliye Çetelerinin
düzenli ordu çatısı altında örgütlenirken Gazi Mustafa Kemal
Paşa’nın hem sivil ortamda hem
de orduya komuta ederken meşruiyetten ayrılmadığını kaydeden
Barış Doster, Mustafa Kemal
Paşa’nın bir aydınlanma devrimi
öncüsü olduğunu, hâkimiyet-i
Milliye, İrade-i Milliye ve Kuvvay-i Milliye gibi özünde tamamı
ulusal istence dayanan kurumları
hayata geçirdiğini, bütün bunların
altında ulusal egemenlik, aklın
egemenliği, bilimin egemenlinin
yattığını sözlerine ekledi.
Sunumların tamamlanmasından
sonra İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu tarafından konuşmacılara birer plaket
sunuldu.

3 DEVRIM YASASI’NIN 96. YILINDA
ULUSAL EGEMENLIKTEN VE EĞITIM
BIRLIĞINDEN ÖDÜN VERILEMEZ

3

3 Mart tarihinde kabul edilen ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile  yurttaşlar arasında duygu, düşünce ve kültür birliğinin,  dayanışmanın
sağlanması amaçlanmıştır. İlkokuldan başlayarak “eğitim birliği” ilkesine bağlı
kalmak, kadın erkek ayrımı yapmadan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı
kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.
Yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenmesine özen gösterilmiş ve Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler bakımından
yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere Üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak,
ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır” hükmüne yer verilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.
3 Mart tarihli üçüncü kanunla Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle,
3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası “Türkiye’yi laikleştiren yasalar” olarak anılmaktadır.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkıyor; Laik ve Bilimsel Eğitimden ödün
verilmesine; kadını BİREY olarak görmeyen zihniyete; gerici, bölücü girişimlerle
Türkiye’nin geleceğinin karartılmasına;   kayıtsız şartsız millete ait olan ulusal
egemenliğimizin her kim olursa olsun BİR KİŞİYE bırakılmasına HAYIR diyoruz.

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

SOSYAL ETKİNLİKLER

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

SOSYAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Değerli Meslektaşım;
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Kadın hakları mücadelesi, özünde bir demokrasi mücadelesidir.
Demokrasiden, laiklikten ödün vermeyen, Atatürk ilke ve devrimlerinin
korunması adına her alanda mücadele eden kadın meslektaşlarımızın
yanındayız. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan kadın erkek
eşitliğinin yasama geçirilmesi; kadına yönelik ekonomik, fiziksel, sözel,
cinsel ve psikolojik her tür şiddete son verilmesi için uğraş veren tüm
meslektaşlarımızın
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutluyoruz.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu adına
Başkan Av. Mehmet Durakoğlu

8 MART, KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA
VE ŞIDDETE KARŞI ÇIKMA GÜNÜDÜR

Bu 8 Mart’ta da; kadınların
büyük çoğunluğunun yaşamın
her alanında ayrımcılığa uğradığına, 2019 yılında ülkemizde
hala bir milyon sekiz yüz binden fazla kadının okuryazar
olmadığına bir kez daha dikkat
çekerek;
• Kadınların en temel sorunu
olan EĞİTİM konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı
kararlı bir devlet politikası uygulanmasını;
• Özgür bireylerin yetiştirilmesi için eğitimin laik bilimsel temele dayandırılmasını ve T.C.
Devlet’inin 11. Mayıs.2011
tarihinde imzaladığı “ Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi- İstanbul
Sözleşmesi “ nin 14. Maddesi
uyarınca taahhüt ettiği üzere

• Her üç kadından birinin şiddete uğradığı ülkemizde kadınlara yönelik her türlü şiddeti
önlemek amacıyla İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 sayılı”
Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun “ hakkında bilginin
yaygınlaştırılmasını ve yargılama sürecinde tam anlamıyla
uygulanmasını;
• Kadınların Yerel yönetimlerde % 3, TBMM’de % 17 olan
siyasette temsil oranında eşitliğin sağlanmasını,
• Siyasi Partilere verilen devlet
desteğinden kadın seçmenlerin
eğitimi ve kadınların siyasete
katılımını kolaylaştırma amacıyla pay ayrılmasını;
• Aile Hukuku uyuşmazlıklarında ve kadına şiddet içeren
uyuşmazlıklarda
arabuluculuk ve uzlaşma gibi alternatif
uyuşmazlık çözüm yollarının
dayatılmamasını ve İstanbul
Sözleşmesinin 48. Maddesi
gereği alternatif çözüm yollarına gidilemeyeceği göz önüne
alınarak kadına yönelik işlenen
(hakaret, tehdit, basit yaralama gibi) suçların “ uzlaştırma”
kapsamından çıkarılmasını,
• İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve Medeni Kanunun

nafaka ile ilgili hükümleri başta
olmak üzere, kadının mağduriyetine neden olacak nitelikte
yasal düzenleme ve değişiklik
yapılmamasını,
• Atatürk ilke ve devrimleriyle
kazandığımız haklardan geriye
gidişe yol açılmamasını talep
ediyoruz.
Çünkü Mustafa Kemal
Atatürk’ün dediği gibi ;
“Bir topluluk, bir ulus, erkek
ve kadın olmak üzere iki ayrı
cins insandan oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip
diğer bölümünü geliştirmeden
toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır. Bir toplumun
yarısı topraklara zincirlerle
bağlı kaldıkça diğer yarısının
göklere yükselmesi mümkün
müdür?”
Ülkemizde gerçek demokrasiye
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek öncelikle
kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

İSTANBUL BAROSU KADIN
HAKLARI MERKEZİ
İSTANBUL KADIN
KURULUŞLARI BİRLİĞİ

SOSYAL ETKİNLİKLER

Bu nedenle, 8 Mart’lar bir kutlama günü değil, kadınların
sorunlarını ve taleplerini dile
getirme, kadınlara yönelik her
türlü ayrımcılığa ve şiddete
karşı çıkma günüdür.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
konusunun ilköğretim öncesinden başlayarak eğitim müfredatı içerisine konulmasını,
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adın mücadelesi yüzyıllardır devam etmesine
ve kadınların mücadeleleri sonucunda yasalarda ve
uluslararası sözleşmelerde yapılan düzenlemelerle erkeklerle
eşit haklara sahip olmalarına
rağmen, günümüzde kadınlar
haklarını kullanmada çok yönlü
engellerle karşılaşmaktadırlar.

10-16 MAYIS ENGELLILER HAFTASI
BASIN AÇIKLAMASI

SOSYAL ETKİNLİKLER

E
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ngelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında,
3 Aralık tarihinde olduğu
gibi Birleşmiş Milletler’e üye
156 ülkede aynı tarihlerde farkındalık çalışmalarının eş zamanlı
olarak gerçekleştirildiği bir haftadır. Engelli bireylerin eğitsel,
sosyal, demokratik ve kültürel
açıdan toplum yaşamına katılımına engel oluşturan sorunlar gerek
devlet erkinin çeşitli kademelerinde gerekse sivil toplum kuruluşları ile 156 ülke tarafından eş
zamanlı olarak masaya yatırılır
ve bu sorunlara ilişkin çözümler
hayata geçirilmeye çalışılır.
Toplumda engelli bireyler açısından farkındalık yaratması ve
empati kurulmasını hedefleyen
özel bir hafta olan bu dönemde;
televizyon, radyo, yazılı ve görsel
basın yoluyla, toplumun, engellilik ve engellilerin sorunları ile
çözüm yollarına ilişkin duyarlılığının artırılması amaçlanır.
Ülkemizde 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile mevzuat
dağınıklığı toplanmaya çalışılmış ise de başarılı olunduğundan
bahsedilemez. Her ne kadar BM
Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesine uyumlu olacak şekilde
düzenlemeler yapılmaya çalışılmakta ise de eksik ve hatalı düzenlemeler olduğu engelli bireylerin toplumdaki yaşam standartlarından anlaşılmaktadır.
Bugün, normal devam eden süreçte dahi engelli bireylerin yaşama, sağlık, adalete erişim, eğitim,
bilgiye erişim, bağımsız yaşayabilme ve topluma dâhil olma
hakları dahil olmak üzere birçok

hakları neredeyse yok sayılmakta ve büyük ölçüde karşılanamamaktadır.
Yıllardır dile getirilen bu sorunlar
göz ardı edilmekte, çözüme kavuşturulmamakta iken bugün yaşanan pandemi sürecinde alınan
tedbirler engelli bireylerin daha
da mağdur olmasına sebebiyet
vermektedir. Bu kapsamda BM
Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesi ile düzenleme alanı bulan Risk Durumları ve
İnsani Bakımdan Acil Durumlar
başlıklı madde uyarınca engelli
bireyler risk durumundadır. Gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekanizma bulunmamaktadır.
Öncelikle aciliyet içermeyen
ameliyatların ertelenmesi sonucu,
ertelenen engelli bireylerin ameliyatlarının gerçekleştirilmemesi,
bireylerin engel oranının artmasına yahut yeni engel durumlarının ortaya çıkmasına sebebiyet
vermektedir. Bununla beraber
alınamayan engelli raporlarının
yeni doğan bireyler yahut bireylerde yeni ortaya çıkan engellilik
durumlarının tespit edilememesine sebebiyet vermektedir.
Eğitimde fırsat eşitliği dikkate
alındığında da EBA TV üzerinden verilen eğitimlerin erişilebilir
olmadığı aşikârdır. Eğitim videolarında alt yazı yer almamakta,
çoğu eğitim videosunda eğitimcinin ağzı görünmemektedir. Bununla beraber eğitim kurumlarının kapatılmasına karar verilen
genelge ile kapatılmış olan Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin durumunun ne olacağı

açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu
kurumlarda eğitim gören, özel
eğitim ihtiyacı olan bireylerin
kişiye özel müfredatları dikkate
alındığında bu süreci eğitim almadan geçirdikleri aşikârdır.
Hali hazırda yer alan düzen içerisinde dahi birçok hak ihlaline
maruz kalan engelli bireylerin
yaşanan pandemi sürecinde daha
da mağdur olmaması adına alınması gereken tedbirlerin bir an
önce alınması gerektiği, özellikle
ertelenen ameliyatlar ve eğitim
hususlarında gerekli tedbirlerin
alınması gerektiği aşikârdır.
Bununla beraber alınacak tedbirlerin, normal süreçte yapılan
düzenlemelerin aksine engelliler
alanında faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarından, üniversitelerden ve en önemlisi konusunda uzman bilim insanlarından
görüş alınarak ortaya konması
gerekmektedir.
Engelli olmanın bireye yüklenebilecek bir kusurluluk hali olmadığı, bireyin engelli olmasında
devletin objektif sorumluluğunun
bulunduğu, engellilik alanındaki hassasiyetin ulusal bilinç temelinde uluslararası standartlara yükseltilmesi için çabaların
yoğunlaştırılması, çalışmalarda
çağdaş ve bilimsel temelli çözüm
odaklı düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve mutlu bir Türkiye’de
mutlu toplum ve mutlu birey hedefine ulaşmak dileğiyle.
Saygılarımızla
İSTANBUL BAROSU
ENGELLİ HAKLARI MERKEZİ

DEVLETTEN PARA ALMAYAN
ADALET BAKANI
Av. HÜSEYİN ÖZBEK
TBB Başkan Yardımcısı

İzmir İktisat Kongresinin düzenleyicisidir. Hukuk devrimimizin
mimarıdır. Cumhuriyet devriminin (Atatürk İhtilali) teorisyenidir. Vurguncularla, karaborsacılarla, köylünün kanını emen tefeci bezirgânlarla savaşan korkusuz
bir gazetecidir.
Türkiye’yi uluslararası yargı
önünde başarıyla temsil eden
seçkin bir hukukçudur. Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
unutulmaz hocasıdır.
Ömrünün sonuna kadar ezilenin,
sömürülerin, haklının yanında saf
tutmuş bir erdem abidesidir.
Mahmut Esat Bozkurt, İstanbul
(Darülfünun) Hukuk Mektebi
mezuniyeti sonrası yurtdışında
(İsviçre Frioburg Üniversitesi)
yeni baştan Hukuk öğrenimi görür ve doktora yapar.
Hukuk Doktorası pekiyi notuyla
kabul edilir. Doktorası “Du Regimes des Capittulations- Osmanlı Kapitülasyonlar Rejimi”
üzerinedir.
Sözün burasında bir hatırlatma
yapalım. 1. Dünya Savaşını fırsat
bilen Osmanlı Hükümeti Kapitülasyonları kaldırdığını ilan eder.
Çok ilginçtir. En şiddetli tepki
hasım taraftan önce müttefikimiz
(!) Almanya’dan gelecektir.
Alman İmparatorluğunun İstanbul Büyükelçisi Baron Von

Bozkurt, Osmanlının ekonomik
ve siyasal prangası haline gelmiş olan, emperyalizmin Türkler
üzerinde kırbaç olarak kullandığı
kapitülasyonları tüm boyutlarıyla
incelemiştir.
Bozkurt, tezinin sonuç bölümünde şu yargıya varmaktadır: “İster
tek taraflı, ister karşılıklı anlaşma sayılsın, taraflardan birinin
hayati çıkarlarına aykırı düşerse veya tabi oldukları şartlar
değişirse tek taraflı olarak ilga
edilebilirler!”
Kapitülasyon rejiminin hukuken
yürürlükte olduğu bir dönemde,
batılı seçkin bir akademik heyet
huzurunda savunduğu ve pekiyi
(Cum Laude) derecesiyle kabul
edilen tez sonraki dönemde Türkiye’nin elini güçlendirecektir.
Bozkurt, varlıklı bir ailenin çocuğudur. Ailenin İzmir ve Kuşadası’ndaki çok değerli mülkleri, 15
Mayıs 1919 da başlayan Yunan
işgalinde yağma edilecek yakılıp
yıkılacaktır.
İzmir’e Yunanın çıktığını duyar
duymaz Bozkurt, yakın arkadaşı
Saraçoğlu Şükrü Bey ile yurda
dönecek, silaha sarılıp işgale karşı yöresindeki zeybeklerle birlikte dağa çıkacaktır. O, artık Mahmut Esat Efe’dir!
Milletvekili seçilir. 23 Nisan
1920 de çalışmaya başlayan
TBMM oturumlarına aylarca katılamayacaktır.

Mazereti meşrudur. Çünkü Kuvvacı Mahmut Esat, işgalci Yunan
ordusuyla çarpışmaktadır.
Devlet, Kurtuluş sonrası işgalci
düşmanın talanını, yıkımını, yıkımını kalem kalem tespit ettirir.
Hazinede para yoktur, bütçe uygun değildir ama, devletbu zararın giderilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Yurttaşların maddi zararını gösteren “Harikzede MazbatasıYangın belgesi” düzenlenir. İleriye yönelik vade konulmuştur.
Vadesi gelip ibraz edildiğinde
devlet kuruşuna kadar ödeyecektir.

GÖRÜŞ

İstiklal Mücadelesi için kızanlarıyla, zeybekleriyle dağa çıkan
bir Efedir. Atatürk’ün Adalet Bakanıdır.

Wangenheim, savaştaki hasım
blok büyükelçileriyle acilen bir
toplantı düzenler.Alınan kararları
Osmanlı Sadrazamına tebliğ eder:
“Uluslararası sözleşmeler-kendilerinin onayı olmadıkça-tek
taraflı irade beyanıyla ortadan
kaldırılamaz!”

Mahmut Esat Bey’in bu kapsamda tespit edilen zararı 50.000 TL
gibi ciddi bir rakam tutmuştur.
Büyük bir servet demektir.
Adalet Bakanı Bozkurt, vadesi
geldiğinde bu mazbatayı ibraz etmez. Kendi alacağını sümen altı
etmiş, zamanaşımına uğratmıştır.
Anasının ak sütü gibi helal parayı
devletten almaya vicdanı elvermemiştir!
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu,
yakın geçmişte bu büyük insan
adına, her yıl 5 Nisan Avukatlar
gününde önceden belirlenmiş bir
hukukçuya verilmek üzere ödül
oluşturmuştur. O tarihten itibaren
her yıl 5 Nisan törenlerinde bu
prestij ödülü verilmektedir.
Mahmut Esat Bozkurt Hukuk
Ödülü, Kurtuluş Savaşıyla ulaşılan çağdaş değerlerin, hukuk devletinin, bağımsız yargının, savunmanın simgesi olarak her 5 Nisanda verilmeye devam edecek.
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urtuluş Savaşı Gazisi Mahmut Esat Bozkurt, Kurtuluş Savaşının
meşruiyet organı Gazi Meclisin
(TBMM) bir üyesidir.

Atatürk’ün
Vasiyetini
Yok Saymak,
Anayasa’yı,
Medeni Kanunu
Yok Saymaktır

WEB SAYFAMIZDAN

CHP’nin temsil ettiği İş Bankası Atatürk hisselerinin Hazineye
devri girişiminin yol açacağı ekonomik, sosyal ve siyasi her türlü
olumsuzları bir yana bırakarak;
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Atatürk’ün vasiyetiyle, yönetimi
CHP’ye verilen İş Bankası hisselerinin kanunla, kararnameyle ya
da bir hukuki düzenlemeyle, Hazineye devredilmesinin, HUKUKEN mümkün olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.
İş Bankası, 26 Ağustos 1924 tarihinde Atatürk’ün öncülüğünde
ve sermayeye bizzat katılımıyla
kurulmuştur. Atatürk hisselerinin
oranı %28.09’dur.
Kurtuluş Savaşının ardından elde
edilen siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla desteklenmesi
amacıyla milli bir bankanın kurulması kararı, henüz Cumhuriyetin
ilanından önce 17 Şubat - 4 Mart
1923 tarihlerinde toplanan İzmir
İktisat Kongresinde oy birliğiyle
kabul edilen Misak-ı İktisadî’de
yer almaktaydı. Ülkenin Ekonomik Kalkınması için amaç ve
yöntemlerin belirlenmesi temelinde toplanan İktisat Kongresinde
alınan kararlar arasında, “Kredi
ve teşvikleri kurulacak millî bankanın üstlenmesi” bir ekonomik
bilinçle vurgulanmıştır.
Atatürk, Dolmabahçe’de yazdığı
5 Eylül 1938 tarihli “El Yazılı Vasiyetnamesinde”, maliki olduğu İş
Bankası hisselerinin yönetimini,
“bütün nukut, menkul, gayrımen-

kul emvalinin ve nemasının kime
hangi miktarda ve koşullarda ödeneceğini” belirterek CHP’ye “terk
ve vasiyet” etmiştir.
Atatürk, vasiyetnamesini 1926 tarihli Medeni Kanunun 538. maddesinde düzenlenen şekil şartlarına uygun olarak notere (6 Ekim
1938’de İstanbul 6. Noterine) teslim etmiştir.
Atatürk’ün vefatından sonra vasiyetname 28.11.1938 tarihinde
Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesince (938/95) açılmıştır. Vasiyetnamenin açılmasından sonra CHP,
İş Bankası hisselerini vasiyet koşullarına uygun olarak temsil etmeye başlamıştır.
Son günlerde Cumhurbaşkanı’nın
talimatıyla, İş Bankası Atatürk
hisselerinin iktidar tarafından
Hazineye devredilmesi arayışı,
Anayasa’ya, Medeni Kanuna,
mülkiyet ve mirasa ilişkin evrensel hukuk kurallarına aykırı olup,
Atatürk’ün vasiyetinin yok sayılması demektir. Nitekim, daha
önce Demokrat Partinin özel kanun çıkararak CHP’nin temsil ettiği Atatürk hisselerinin Hazineye
devredilmesi, Anayasa Mahkemesince, söz konusu kanunun iptaliyle sonuçlanmıştır. DP’nin oylarıyla 14.12.1953’de çıkarılan 6195
sayılı “CHP’nin Haksız Kazançlarının İadesi Hakkında Kanun”
ile CHP’nin bütün menkul, gayrimenkul tüm malvarlığı Hazineye
devredilmişti. Ancak, Atatürk’ün
vasiyetini yok sayan ve hukuka,
anayasaya aykırı olan 6195 Sayılı
Yasa CHP’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava sonucu iptal
edilmiştir. İptal kararının gerekçesinde, 6195 s. Kanunun “Atatürk’ün vasiyetini iptal ettiği” ve
bunun “Anayasal teminat altında
olan mülkiyet ve miras haklarının
müsaderesi anlamına geldiği” vurgulanmıştır (RG.4.12.1963/1572).
CHP’nin temsil ettiği İş Bankası
Atatürk hisseleri, 1980 darbesinden sonra 1981 yılında çıkarılan

2533 sayılı Kanunla, tüm siyasi partilerle birlikte CHP’nin de
kapatılması üzerine, ikinci defa
Hazineye geçmiştir. Öylece, Atatürk’ün vasiyeti darbe döneminde, bir kez daha yok sayılmıştır.
Ancak, siyasi partilerin yeniden
açılmasına izin verildikten sonra
9 Eylül 1992’de yeniden açılan
CHP’nin yargıdaki uzun mücadelesi sonunda, İş Bankasındaki Atatürk hisselerinin yönetimi yeniden
CHP’ye geçti.
Görüldüğü gibi, İş Bankasındaki
CHP hisselerinin Hazineye devredilmesinin hiçbir haklı hukuki dayanağı yoktur. Bu talep, Anayasa,
yasalar ve evrensel hukuk açısından temel hak olan “miras ve mülkiyet” haklarının ihlali anlamına
gelir ve bu ihlal yargı sürecinde
her defa iptalle sonuçlanır.
Kanunla dahi miras ve mülkiyet
haklarının özüne dokunulamaz.
Türkiye Cumhuriyeti, “demokratik, laik, hukuk devletidir” (Anayasa m.2). Geçmişte iki kez test
edilen ve her defasında yargıdan
dönen bu hukuksuzluk, tekrarlanmamalıdır.
Atatürk’ün vasiyetini yok saymak, hukukun üstünlüğünü yok
saymaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

Başkan
Durakoğlu’ndan Atina
Barosu Başkanına
İşbirliği Çağrısı
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insan hakları
ihlallerine yönelik İstanbul Barosu’nun Atina Barosu ile işbirliği
yapmasına ilişkin talebi Atina Barosu Başkanı Dimitris Vervesos’a
gönderdi.

Çocuk İstismarının
Affı Ülkemizin
Gündeminden
Kalkmalıdır
2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde
cezasızlık getirmeye yönelik yasa
teklifinin Meclise sunulacağına
ilişkin; Sosyal medyada yansıdığı
şekilde, gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulmuştur. Ancak buna rağmen belgenin
sosyal medyaya yansıması kamu
vicdanında çok büyük rahatsızlık
yaratmıştır. Bu durum; Konunun
toplum nezdinde ne derece hassasiyetle takip edildiğini ve konuya
ne derece önem verildiğini göstermiştir. Kamuoyunda oluşan bu
infial üzerine, konuya ilişkin hassasiyetimizi ve uyarılarımızı bir
kez daha hatırlatma zorunluluğu
doğmuştur.

Hukukun evrensel ilkelerine ve
çocuğun üstün yararına aykırı
olacak bir düzenlemenin bir daha
ülkemizin gündemine getirilmemesi, TEKLİF DAHİ EDİLMEMESİ gerektiğini belirtiyor,
Barolar olarak hukukçu ve insani
yanımızla bir kez daha ÇOCUK
İSTİSMARININ AFFI OLMAZ
diyoruz.
Adana, Adıyaman, Amasya,
Ankara, Antalya, Artvin, Aydın,
Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis,
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan,
Eskişehir, Gaziantep, Giresun,
Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul,
İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli,
Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin,
Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Şırnak,
Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak,
Van, Yalova Barosu Başkanları.

Çocuğa Yönelik
Şiddet ve Çocuğun
Cinsel İstismarı
Suçları İnfaz
İndirimi Kapsamına
Alınmamalıdır
Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücade-

le veren Türkiye Barolar Birliği
ve Barolar olarak, birkaç gündür
infaz yasası üzerinde değişiklik
yapılmasına ilişkin çalışmaları bu
yönden endişe ile izliyoruz.
Çocuğun cinsel istismarı suçları
ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe,
beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle
ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki
infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru
bulmuyoruz.
Böyle bir değişikliğin toplumun
her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar
ve şiddet mağduru kadınlarla
doğrudan ilgili olduğu için tüm
milletvekilleri ile siyasi partilere
geç olmadan hatırlatma gereğini
duyuyoruz. Bu suçlardan verilen
mahkûmiyet kararlarında yıllar
içinde gözle görülür bir artış var
iken, infaz indiriminin kapsamına
alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.
Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn
mücadele halindeyken bu şekilde
bir değişikliği tartışmanın dahi
toplumu böleceğini düşünüyoruz.
Buna neden olacak girişimlerden
özenle kaçınılması gerektiğinin
bilinmesini istiyoruz.
Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız
bir haksızlık anlamına geleceğini,
onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde
zarar vereceğini hatırlatıyoruz.
Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına
yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak
istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz.
Toplumun çok geniş kesimlerinin
de bunu istemediğini biliyoruz.

WEB SAYFAMIZDAN

Mr. Dimitris VERVESOS
President
Athens Bar Association
60 Akadimias Str.
GR-106 79 Athens-Greece

2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin cezanın erteleme nedeni olması, yasadan çıkartılmışken, eski yanlışa
dönülmesine yol açacak her türlü
yasal düzenleme, çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün
kurumları, mağdur çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline getirecektir.
Böyle bir düzenlemeye gidilmesi
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamızın 90.
ve 14. maddelerine ve Çocuk Koruma Kanunumuza açık aykırılık
oluşturur.

65

MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2020 / 157

İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi’nin 28 Şubat 2020 tarihinden bu yana takipte olduğu sınır bölgesinde yaşananlar, İstanbul Barosu’ndan heyetlerin sınır
geçişlerindeki durumu incelemek
ve insan hakları ihlallerini tespit
etmek üzere farklı zamanlarda sınır bölgelerine yaptığı ziyaretler
ve bölgedeki ilgili sivil toplum
örgütleri, il göç idaresi yetkilileri ve yetkili kolluk birimleriyle
görüşmeleri sonucunda, İstanbul
Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan rapor ile Başkan Durakoğlu tarafından Atina
Barosu’na iletildi.

WEB SAYFAMIZDAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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Türkiye Barolar Birliği, Adana,
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı,
Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir,
Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,
Düzce, Edirne, Erzincan, Elazığ,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Giresun,
Gümüşhane-Bayburt
Bölge, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale,
Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya,
Manisa, Mardin, Mersin, Muğla,
Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun,
Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,
Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat,
Zonguldak Barosu Başkanları.

Çocuk’dan İşçi
Olmaz!
Birleşmiş Milletler tarafından;
çocuğun eğitim, sağlık, gelişimini
ve hatta yaşamını çalan ve emek
sömürüsü ile beraber, yaşamının
tamamını etkileyerek ihmal ve
istismara uğramasına neden olan
çocuk işçiliğine karşı farkındalık
yaratmak amacıyla, 12 Haziran,
“Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” ilan edilmiştir.
BMÇHS’ne göre “18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal
gelişmesini sağlayacak yeterli bir
hayat seviyesine hakkı olduğunu
kabul eder, gerekli yaşam standartlarının sağlanması için ana
babaya yardım eder, gereken önlemleri alır düzenlemeleri gerçek-

leştirir. Yine çocuğun, ekonomik
sömürüye ve her türlü tehlikeli
işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel,
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da
toplumsal gelişmesi için zararlı
olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını sağlar.”
Bu doğrultuda çocuk işçiliği, insan hakkı ihlalidir.
Çocukları çalışmaya zorlayan
faktörlerin başında yoksulluk
gelmektedir. Yoksul hanelerin gelirlerinin geliştirilmesine yardımcı
olmak için nakdi ve ayni yardım,
ebeveynler için daha adil çalışma,
sağlık ve sosyal güvence koşullarının sağlanması gerekmektedir.
Hepsinden önemlisi ülkemizdeki
zorunlu eğitime başlama yaşının
düşmesi ve eğitimin kesintili hale
getirilerek uzaktan ve açıktan eğitimin desteklenmesi, çocuk emek
sömürüsünün önünü açmaktadır.
Mesleki eğitim adı altında çıraklık
ve staj statülerinde gereken denetim ve kontrol sağlanmalı çocuklar acımasız koşullarda işverenlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır.
Mevsimlik veya gezici, sürekli
tarım işçisi ailelerin çocuklarının
korunmasına özel önem verilmelidir. Yine kaçak veya geçici korunma belgesi ile ülkede bulunan
mülteci çocukların, “ özellikle
daha kötü işlerde ve daha az ücretlerle” çalıştırılmasının önüne
geçilmelidir.
Uzun bir aradan sonra hazırlanan TUİK verilerine göre son
yıllarda çocuk işçiliğinde azalma
söz konusudur ve 2019 yılı sonu
itibarıyla 720.000 çocuk işçi olduğu belirtilmektedir. Ancak bu
verilerin gerçekten tüm kayıt dışı
çocuk çalışanları kapsadığını kabul etmek de pek mümkün görünmemektedir. Önemli kısmı SGK
verilerine dayanmaktadır. Mülteci
çocukların ve hiçbir görünürlüğü
olmayan iş yerlerindeki çocukların verilerinin eksikliği görülmektedir. Yine de sorunun varlığı ve

çözüme dayalı politikalar oluşturmak açısından önemli ipuçlarını
vermektedir.
Çocuk işçiliği, önlenebilir bir
çocuk hak ihlalidir. Devletin öncelikle çocuk işçiliğini meşrulaştıracak yasal düzenlemeleri
kaldırarak konu ile ilgili kararlılığını göstermesi, kesintisiz zorunlu
eğitimin yaş sınırının yükseltilerek, çocukların ve hane halkının
desteklenmesi, tüm halkın çocuk
işçiliğine karşı bilinçlendirilmesini sağlayacak bir politika oluşturması gerekmektedir.
İSTANBUL BAROSU
ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın
Nefret Söylemi
İçeren Hutbesi
Hakkında
Açıklamamızdır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, 24 Nisan 2020 Cuma
günkü hutbesinde kamu görevlisi olma sıfatını ve dolayısıyla
eşit davranma yükümlülüğünü
ihlal ederek LGBTİ+ları, HIV ile
yaşayan bireyleri ve nikâhsız yaşama pratiklerini hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Diyanet
İşleri Başkanı’nın bu söylemleri;
hukukun evrensel ilkelerine, T.C.
Anayasası’na ve Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararası insan hakları
sözleşmelerine aykırılık teşkil
eden nefret söylemleridir.
Toplumun belirli bir kesimine
karşı nefreti teşvik eden söz ve
düşünce açıklamalarını içeren
nefret söylemleri, ifade özgürlüğünün koruma alanına dâhil değildir. Bilakis, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM), devletlerin

Bu tür söylemler, son yıllarda
başkaca üst düzey kamu kurumu
temsilcileri tarafından da sıklıkla tekrarlanmakta ve herhangi
bir yaptırımla karşılaşmamaktadır. Söz konusu söylemlere karşı
yapılan suç duyuruları neticesiz
kalmaktadır. Bu durum, LGBTİ+
toplumuna yönelik saldırıların

İSTANBUL BAROSU
İNSAN HAKLARI MERKEZİ

İfade Özgürlüğü
Herkes İçin,
Hâkimler İçin De!
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
(HSK) tarafından, sosyal medyadaki görüş paylaşımları nedeniyle üç hâkim hakkında soruşturma
başlatılmıştır.
Hâkimlere görevlerini layıkıyla
bağımsız ve tarafsız olarak yapabilmeleri bakımından gerekli olan
hâkimlik teminatı tanınmıştır. Hâkim bağımsızlığı, anayasal hukuk
devletinin güvencesi altındadır.
Hâkimlerin görevlerini yerine
getirirken takip edecekleri etik
ilkeleri belirleyen ve bağlayıcı
olduğu belirtilen HSK Türk Yargı
Etiği Bildirgesi’nde, yargıya olan
güveni temsil eden hâkimlerin ifa-

de özgürlükleri olduğu kabul edilmektedir. HSK Bildirgesinde, ayrıca ve özellikle hâkimlerin “hür
vicdanları ile evrensel değerleri
şiar edinerek bağımsız ve tarafsız
olarak görevlerini yürüttüklerine
işaret edilmektedir. Aynı Bildirge’de hâkimlerin “İnsan onuruna
saygılı” olduğu, “insan haklarını
koruyacağı” ve “herkese eşit davranacağı”, hâkimlerin “Bir arada
yaşamanın; farklılıklara saygı
duymayı, birbirine anlayışla yaklaşmayı ve herkese eşit davranmayı gerektirdiğini kabul eden”
kişiler olduğu belirtilmektedir.
Bildirge’de hâkimlerin “insan
onurunu esas aldıkları”, “bütün
davranışlarında insan hak ve özgürlüklerine uygun hareket edecekleri” vurgulanmakta ve şöyle
denilmektedir: “İnsan haklarına
dayalı devlet ilkesinin ancak insan
hak ve özgürlüklerinin etkin bir
şekilde korunması ile gerçekleşebileceğinin farkında ve bu konuda
üzerlerine düşen sorumluluğun bilincindedirler.”
HSK’ya göre insan haklarını korumak, insan hakları bilinciyle
hareket etmek, evrensel değerleri
savunmak hâkimler için bir ödev
ve sorumluluktur. AİHM içtihadına göre de ifade özgürlüğünün
kullanılması bazı durumlarda yalnızca bir hak kullanımı değil, aynı
zamanda bir görev ve sorumluluktur. “Bir yargıcın birikimlerini
konuşup yazarak toplumla paylaşması değil, kendine saklaması
eleştirilmelidir.”
Demokratik bir toplum düzeninin vazgeçilmez değerlerinden
biri olan ifade özgürlüğü ancak
yargı organlarının tarafsızlığı ve
bağımsızlığına gölge düşecek
olması halinde sınırlanabilir. Hâkimler de her yurttaş gibi ifade özgürlüğüne sahiptir, ifadeler veya
eylemler derdest bir dava hakkında olmadığı takdirde, açıkça kin
ve nefret ya da şiddet içermediği
takdirde hâkimin ifade özgürlüğü

WEB SAYFAMIZDAN

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve özel hayatın gizliliği kapsamına giren sağlık durumuna yönelik bu ifadeleri
de alenen nefreti teşvik etmekte,
doğrudan LGBTİ+ toplumunu ve
HIV ile yaşayan bireyleri hedef
göstererek halkın bir kesimini,
adı anılan kesimler üzerine kışkırtmaktadır. Devletlerin nefret
söylemlerinin önlenmesi için politikalar üretmek ve bu söylemlere karşı yaptırım uygulamak gibi
yükümlülükleri varken, bizzat bir
kamu kurumu başkanının bu tür
bir nefret söylemi üretmesi kabul
edilemez.

artmasına, ayrımcılık ve nefretin
derinleşmesine ve yaşam hakkı
dâhil ciddi insan hakları ihlallerinin devam etmesine yol açmaktadır. HIV ile yaşayanlar da dâhil
olmak üzere bütün LGBTİ+’lara,
nikâhsız birliktelikte bulunanlara
ve bir bütün olarak dezavantajlı
bütün gruplara karşı ayrımcılık,
ötekileştirme, dışlama ve nefret
iklimini besleyen söz konusu beyanlar, Türkiye’nin insan hakları
hukuku yükümlülükleri ışığında
kabul edilebilir değildir. Üst düzey kamu kurumu temsilcilerinin LGBTİ+ toplumuna yönelik
ürettiği nefret söylemlerine karşı
uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde genel bir önlem
alınmasının gerekliliğini ve aciliyetini hatırlatarak sorumlu kamu
kurumlarını harekete geçmeye
çağırıyoruz. Konunun takipçisi
olacağımızı saygıyla kamuoyuna
duyururuz.
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nefreti yayan, teşvik eden, yücelten veya gerekçelendiren ifadelere
karşı yaptırım getirmesinin meşru,
hatta kimi hallerde gerekli olduğunu vurgulamaktadır (Erbakan v.
Türkiye, Başvuru No: 59405/00,
06.07.2006). Mahkeme, nefreti
teşvik eden ifadeler bakımından
doğrudan şiddet çağrısının varlığını aramamakta, ciddi ve önyargı dolu ifadelerle toplumun belirli
bir kesiminin aşağılanmasını veya
lekelenmesini de ifade özgürlüğünün sınırlandırılması bakımından
yeterli görmektedir. AİHM, eşcinselliğin HIV/AIDS’i yaydığı
yönündeki spekülasyonları içeren
broşürlerin bir eğitim kurumunda
dağıtılmasını incelediği başvuruda, söz konusu söylemleri ifade
özgürlüğü içinde görmemiş, uygulanan idari para cezasının demokratik bir toplumda gerekli ve
orantılı bir müdahale olduğuna karar vermiştir (Vejdeland ve Diğerleri v. İsveç, Başvuru No:1813/07,
09/02/2012).

sınırlanamaz. Üstelik temel bir
insan hakkı olan yaşam hakkının
korunması ve sağlanması yönünde
görüş bildirmek hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini savunmaktır ve herhangi bir kısıtlamaya tabi
olması mümkün değildir.
AİHM’e göre, hâkimlerin tarafsız ve bağımsız olup olmadığını
değerlendirme kriterlerden biri
de çıkar çatışmaları ve baskılara
karşı korunup korunmadıklarıdır.

WEB SAYFAMIZDAN

Elbette –konumları gereği- yargı
mensuplarının ifade özgürlüğünü kullanırken ihtiyat ve özen
yükümlülüğü söz konusudur, ancak gereken hallerde korkusuz
bir şekilde hukukun üstünlüğünü
savunacaklarına ilişkin kamuoyu
inancına uygun davranmaları da
gereklidir.
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AİHM özellikle yargısal görevleri kaybetme korkusu nedeniyle
hâkimleri kamu makamlarını ve
politikalarını eleştirmekten caydırma riski taşıyabilecek ifade
hürriyetine yönelik müdahalelerin
demokratik bir toplumda gerekli
olmadığına işaret etmektedir.
Yaşama hakkına sahip çıkmak,
tüm toplumun, hukuk devletine,
insan haklarına dair güven ve huzur duymasını sağlayabilecek nitelikte bir davranıştır.
Bu açıdan, soruşturmaya uğrayan
üç hâkimin beyanları da toplumsal düzeni tehlikeye uğratacak ve
kurum içi düzeni bozucu nitelikte
veya yargısal görevlerini layıkıyla
yerine getirmeye uygun düşmeyen
davranış olarak kabul edilemez.
Hâkimlerin beyanlarının görevle
bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal
duyarlılıklarını paylaşan hâkimin
eyleminin, baktığı bir davaya ilişkin değilse veya kişilere yönelik,
zarar verici ve bireysel hakkı ihlal
edici mahiyette değilse etik dışı
olarak görülmesi mümkün değildir.
Haklarında soruşturma açılan üç
hâkim, ölüm orucu sonucunda

hayatını kaybeden kişilerin yaşatılması yönünde açıklamalarda
bulundukları için bu soruşturmalar başlatılmıştır. Hâkimlerin
üzerinde konuştuğu husus yaşam
hakkından başka bir şey değildir.
Bir yurttaş olarak bu konuda konuşma hakları olduğu gibi hâkim
olarak bu aynı zamanda görevleri
içindedir. Yaşam hakkı birinci ve
en temel insan hakkıdır. Suçlu ya
da değil, her kim olursa olsun herkesin yaşam hakkı vardır ve devlet
bunu temin etmek zorundadır. Yaşam hakkının korunması yönünde
konuşan hâkimlerin bu eylemi
hem ifade özgürlüğü kapsamındadır hem de mesleki sorumlulukları
kapsamındadır.
Sonuç olarak, soruşturma açılmış
olan hâkimlerin beyanları hem
Anayasal hem de yasal koruma
altındadır, mesleki etik ilkeleri
de hâkimlere yeterli ve gerekli
güvenceyi vermektedir. Soruşturmalar hukuka aykırıdır.
Soruşturmaya uğrayan hâkimler
aynı zamanda kendi meslek örgütlenmelerinde yönetici konumundadırlar. Bu durumda anılan
hâkimlerin ifade özgürlükleri dernek ve sendika yöneticisi olarak
ifade özgürlükleri ayrıca ve tekrar koruma altındadır. Elbette bu
durum soruşturmaların hukuka
aykırı olduğunu ve siyasi nitelikte olduğunu bir keza daha ortaya
koymaktadır.
İSTANBUL BAROSU ADİL
YARGILAMA VE TAKİP
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Yargı İfade
Özgürlüğünün
Güvencesi Olmalıdır
ODATV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç
dün tutuklandı.

Aynı gün BTK tarafından verilen
kararla ODATV’ye erişim yasağı
getirildi.
Bugün de bu “metastazın” devamı
olarak Barış Pehlivan tutuklanma
talebiyle sevk edildi.
Bu kararlar, ifade özgürlüğü bağlamında ülkemizin getirildiği son
noktayı anlatmak için yeterlidir.
Zaten sorunlu olan bu alanda, yapısal reforma gereksinim duyulurken, her yeni güne yeni bir ihlalle
uyanmak, hukuk devleti iddiasının
hak edilmesinden uzaklaşmamıza
neden olmaktadır.
MİT Yasasının ihlali iddiasının,
bu tutuklamalarla bağdaştırılmasının olası bulunmadığı kanısındayız. Gizliliği koruması gereken
kamu gücünün, bu gücünü gösterememesi karşısında, basının
taşıması gereken duyarlılık, gizliliğin afişe edilmesine kadardır. Bu
konuda TBMM kürsüsünde yapılan konuşma ile gizlilik ortadan
kalkmış olmakla, artık bir yasa
ihlalinden söz edilmesine olanak
yoktur. Daha açık deyişle, hukuk
devletinde “normlar hiyerarşisi”
olarak belirlenen kurallar bütünü,
gelinen aşamada ifade özgürlüğünü önceleyecektir. Yargı da bu
ifade özgürlüğünün güvencesi olmalıdır.
Kaldı ki, bir suçun doğumuna dair
güçlü kanı mevcut ise dahi, gece
yarısı yapılan “baskın” niteliğindeki bir gözaltı, ülkemizin bir başka yarasının yeniden kaşınması
ile eşdeğerdir. Çağırıldığı takdirde gelebilecek konumda bulunan
saygın bir gazetecinin bu türden
muameleye maruz bırakılması,
yapılanı gözaltı olmaktan ziyade
bir “gözdağına” dönüştürmektedir. Bu açıdan ifade özgürlüğü üst
başlığı altında basın özgürlüğünün ihlali, doğrudan yargı kararı
ile gerçekleştirilmiş olmaktadır ki,
asıl vahim olan nokta da budur.

Bu ülkenin yargı tarihini yazan
avukatlar olarak, Cumhuriyet tarihimizin en ağır yargı krizini yaşamakta olduğumuza dikkat çekiyoruz. Yürütmenin baskısı altındaki
yargının, hukuk devleti ideali ile
ilgisi olamaz. Bu baskıyı yok etmeden atılacak hiçbir adımın adı
reform olmayacaktır.
Düne göre hak temelli bütün
alanlarda, daha bir gerideyiz. Her
gün yaşadığımız ve özellikle de
yargının araç kılınması suretiyle
gerçekleştirilen yeni bir “siyaset
tercihi” ile yeniden bir adım daha
geriye gidiyoruz. Yargı siyasal
stratejilerin taktik alanları olmaktan çıkarılmalıdır. Yargının alanı
sadece yargıya ait kılınmaksızın
atılacak hiçbir adımın adı reform
olamaz.

Biz İstanbul Barosu olarak, adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu uğurda tarihsel
bir sorumluluğumuzun olduğunu
biliyor ve Yasamızın bize görev
olarak yüklediği sorumlulukları
yerine getireceğimizi özellikle
vurguluyoruz.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

Kollukta Yinelenen
Avukat Düşmanlığı
Savunmaya
Saygısızlıktır
15.05.2020 günü avukatlık görevini ifa için Silivri Devlet Hastanesinde bulunan meslektaşımız
Avukat Atanur Demir il göç idaresi ve kolluğun ortaklaşa imza
attığı bir hukuksuzluğu engellemek isterken orada bulunan polis
memurlarınca darp edilmiş ve gözaltına alınmıştır.
Günün nöbetçi savcısı meslektaşın
polis merkezine götürülmesi ve
ifadesinin alınması için hukuksuz
bir talimat vermiş bu talimat kolluk tarafından yerine getirilmiştir.
Olay darp edilen meslektaşımız
tarafından İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’ne iletilmiş
derhal kendisine destek olabilmek
için İstanbul Barosu Silivri Bölge
Temsilcisi Avukat Yalçın Çakır’a
ulaşılmış ve meslektaşımızın tutulduğu Silivri Polis Merkezi’ne

intikali sağlanmıştır.
Günün nöbetçi savcısı aranmış
yaptığı işlemin hukukla bağdaşır
bir yanı olmadığı kendisine iletilmiş kendisi de verdiği talimatın
meslektaşın darp raporunun alınarak şikayetinin alınması olduğunu
bize iletmiştir. Bu esnada Avukat
Yalçın Çakır polis merkezine ulaşmış olayı yerinde görmüş gerekli
müdahaleyi yapmış ve meslektaşın raporunun alınarak polis merkezinden ayrılmasını sağlamıştır.
Gerek darp edilen meslektaşımız,
gerekse de Silivri Bölge Temsilcisi meslektaşımız yoğun ve yorucu bir gün geçirdikleri için olayla
ilgili raporlama ve delillendirme
işlemlerini hafta sonuna bırakma
kararı alınmıştır.
Tutanakların tutulması raporlama ve gerek yazılı gerek ses ve
görüntülü delillerin toplanmasını
müteakip olaya karışan ve ihmali
olan bütün sorumlular hakkında
hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde idari hem de Silivri
Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde
cezai soruşturmaların başlatılması
için İstanbul Barosu olarak gerekli
işlemler yapılacaktır.
Son dönemlerde kolluk nezdinde
avukatların karşılaşmakta oldukları sorunları çözerken kolluğun
“darp etmeyi” marifet sayan zihniyetinin mahkum edilmesi varlık
nedenimizdir.
İstanbul Barosu’nun hiçbir yerde
ve hiçbir zaman bir meslektaşımıza yapılan saldırıyı kabul etmesi
mümkün değildir. Bu olayda da
şimdiye kadar olduğu gibi meslektaşımızın yanında olduk ve
olmaya devam edeceğiz. Görevi başında, görevini ifa ederken
bir avukata yapılan bu saldırının
failleri hak ettikleri cezayı alana
kadar, avukatların ve avukatlık
mesleğinin mülkün temeli olan
adaletin temel taşı olduğunun
belirli çevreler tarafından idrak
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İstanbul Barosu olarak yargıyla ilgili değerlendirmelerimizi benzer
tümcelerle geçmişte de yapmıştık.
Yargının FETÖ’ye teslim edilmesi aşamasında yaptığımız işler ve
gördüğümüz işlev nedeniyle yargılanmıştık. Bu deneyimden hareketle şimdi benzerkaygıları taşıdığımızı tarihe not düşüyoruz. Yargı
bağımsızlığının toplumun onurlu
yaşamasının ve hukuk devletinin
koşulu olduğunu haykırıyoruz.
Buradan çıkış için “erk kavgasına” değil, yapısal değerde reforma ihtiyacımız vardır. Yargıcı bağımsız ve tarafsız kılmadan, ona
güvence vermeden atılacak hiçbir
adımın adı reform olmayacaktır.

Bir taraftan TCK’nunun amacına
aykırı olarak gerçekleştirilen acımasız tutuklamalar, diğer taraftan
idari nitelikteki kararlarla halkın
haber alma özgürlüğüne getirilen
sınırlamalar, Barış Terkoğlu’nun
savunmasında da dile getirdiği
üzere, isnat edilen suçla ilgisi olmayan başka noktaları işaret edecektir.
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Ülkemizin yargısı, sadece ve yalnız “yargı” olmak zorundadır.
Yargı erkinin “ele geçirilmesi”
adı altında yapıldığı iddia edilen
kavganın yargıya vereceği zarar,
başka kurumsallıkların partizanlıkla eşdeğer zararlarının ötesinde
bir sonuç doğurur. Yargının kurucu unsuru konumunda bulunan
savunmanın temsilcileri olarak,
kimin ya da kimlerin nerelere “kaşık sallamakta” oldukları ile değil,
“kaşık sallanmaması” gerektiğine
işaret ediyoruz.

edilene kadar avukata saldırıyı
meşrulaştırılma çabalarının karşısında dimdik duracağımızı, tüm
meslektaşlarımıza ve kamuoyuna
bildiririz.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
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Pazarkule Sınır
Kapısı Ziyareti
Raporu
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1 Mart 2020 tarihinde İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Alt
Çalışma Grubu’nu temsilen bir
heyet sınır kapısındaki son durumu incelemek ve hak ihlallerini
tespit etmek üzere Edirne Yunanistan arasındaki Pazarkule sınır
kapısına gitmiştir.
Pazarkule sınır kapısı ve civar
arazide farklı uyruklardan kadınların, çocukların ve yaşlıların da
bulunduğu 2000 civarında kişiden
oluşan grup Yunanistan’a geçmek
üzere üç gündür beklemektedir.
Bekleyenlerin çoğunluğunun Afganistan, İran ve Pakistan vatandaşı olduğu ama grupta Suriye,
Nijerya, Kamerun’dan gelen kişilerin de olduğu ve bu kişilerin
Türkiye’nin her yerinden gelen
kayıtlı ve kayıtsız sığınmacılardan oluştuğu tespit edilmiştir. Sınır kapısı Yunanistan tarafından
kapalıdır ve Yunanistan tarafında
bekleyen polisler yoğun bir şekilde biber gazı, ses bombası atarak
ve tazyikli su sıkarak bekleyen
gruba saldırmaktadır.
Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu insanların üzerlerini kapatacak bir şey olmadan
nemli ve soğuk zeminde oturdukları, uyudukları ve ısınmak için
etraftan topladıkları odunlar ile
ateş yaktıkları gözlemlenmiştir.
Sivil toplum kuruluşları yiyecek dağıtımı yapmaktadır fakat
alanda yeterli gıdanın olmadığı
tespit edilmiştir. Ayrıca alan hij-

yen açısından kötü durumdadır
ve güvenlik riskleri taşımaktadır.
Alana mobil tuvalet getirilmiştir fakat bu tuvalet yetersizdir ve
önünde uzun kuyruklar oluşmaktadır. Alanda iki ambulans beklemektedir ve yaralananlara destek
sağlamaktadır. İhtiyaç durumunda
alana dışarıdan da ambulans desteği sağlanmaktadır.
Görüşülen yaklaşık 40 kişi sınırı
geçecekleri yönünde beklentileri
olduğunu ve alanda beklemeye
devam edeceklerini belirtmiştir. Konuştuğumuz kişilerin asıl
amacının Yunanistan’dan ziyade
Almanya ya da Fransa’ya gitmek
olduğu tespit edilmiştir. Hâlihazırda Türkiye’de kayıtlı olan sığınmacılar özellikle Türkiye’de
çalışma iznine erişimde yaşadıkları sorunlar sebebiyle ülkeden
gitmek istediklerini ifade etmişlerdir. Yunanistan tarafından yapılan saldırılarda özellikle çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği
ve birçok kişinin gaz fişekleri ile
yaralandığı aktarılmıştır. Ayrıca
kara sınırından geçiş yapmayı başaran ve Yunan polisi tarafından
yakalanan 200-250 civarında kişinin sopalarla dövülerek, paraları,
telefonları ve ayakkabı bağcıkları
alınarak araçlarla Türkiye tarafına
geri itildiği kaydedilmiştir.
Alanda özellikle gıda, hijyen
malzemesi, tıbbi maske, mobil
tuvalet, battaniye, kıyafet, çocuk
maması ve çocuk bezinin acil
ihtiyaçlar arasında olduğu tespit
edilmiştir.

Sınır Kapılarının
Açılması Hakkında
Suriye’nin İdlip bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ardından
ülkemizin batısındaki sınır kapılarının Avrupa’ya ulaşmak isteyen
sığınmacıların geçişine açıldığı, takiben kısa sürede yüzlerce sığınmacının batı sınırlarımıza doğru
hareketlendiği gözlemlenmektedir.

İstanbul Barosu İnsan Haklara
Merkezi olarak, öncelikle, yaşam
hakkı ve kötü muamele yasağı
çerçevesinde, kamu makamlarının sığınmacıların güvenli geçişlerinin sağlanması ve genel olarak
düzensiz göçün teşvik edilmemesi
noktasındaki sorumluluklarını hatırlatırız.
Özellikle, deniz yolu üzerinden
yaşamsal tehlike arz eden yöntemler ile geçiş yapmakta olan
sığınmacıların risk altında olan
yaşam haklarının pozitif yükümlülük kapsamında devlet tarafından mutlak bir şekilde korunması
gerektiğini önemle vurgularız.
Kamu makamlarının sığınmacıların insan ticareti ve göçmen
kaçakçılığı suçlarından mağdur
olmamaları ve zarar görmemeleri
adına ivedi olarak gerekli tedbirleri almaları beklenmektedir.
Öte yandan, Türkiye’nin sınır
kapılarını açmasına karşılık sınır
komşumuz olan Avrupa Birliği
devletlerinin sınır güvenliği görevlilerinin şiddet uygulayarak
sığınmacıları reddettiği de görülmektedir. Avrupa Birliği üyesi
devletler gerek 2016 yılında yürürlüğe giren Geri Kabul Anlaşması ve sınır politikaları ile gerekse yetersiz yeniden yerleştirme
kotaları ile uluslararası iş birliği
ve sorumluluk paylaşımına aykırı hareket etmektedir. Bu durum
hâlihazırda milyonlarca sığınmacının sorumluluğunu üstlenmiş
olan Türkiye’nin bu alandaki yükümlülüklerini kaçınılmaz olarak
artırmaktadır.
İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi olarak, sığınmacıların temel haklarına ve sınır güvenliğine
ilişkin Anayasa ve kanun hükümleri ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerin geçerliliğini
ve bağlayıcılığını vurgularız.
İSTANBUL BAROSU
İNSAN HAKLARI MERKEZİ

Meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.
Daha evvel haciz için gittikleri
büroda yeddiemin olarak tayin
edilen borçlunun, taahhüt ettiği
zamanda borçlarını ödememesi
üzerine, bu kez muhafaza işlemi
yapmak için Av. Necati Çakmak
ile birlikte haciz mahalline giden
meslektaşımız Savaş Baş, borçlu
tarafından sırtından ağır şekilde
yaralanmaya sebebiyet verecek
şekilde bıçaklanmıştır. Saldırgan,
diğer meslektaşımız Av. Necati
Çakmak’ı da yaralamak istemiş
ancak bu girişimi akim kalmıştır.
Meslektaşlarımızın olası bir saldırıyı öngörmeleri ve bu nedenle de
2 polisle birlikte haciz mahallinde
bulunmalarına karşın, bu saldırının
gerçekleşmiş olması çok düşündürücüdür. Borçlunun üzerinde bıçağın fark edilmesi ve uyarılmasına
karşın, 2 polisin gözü önünde böyle
bir saldırının gerçekleşebilmiş olması ağır bir ihmalin neticesidir.
Saldırgan, yakalanmış olup, gözaltındadır. Adli işlemler devam
etmekte ve hassasiyetle takip edilmektedir.
Bu satırların yazıldığı sırada meslektaşımızın uzun süren ameliyatı
devam etmektedir. Ankara Barosu
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Avukat Hakları Merkezindeki
meslektaşlarımız anında müdahale
etmişlerdir. TBB Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç ile
Disiplin Kurulu Üyesi Av. S. Sefa

Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren, onun gördüğü işlevi anlamaktan yoksun bulunan bir cehaletin,
ülkemizde yarattığı yeni bir şiddetle daha karşı karşıyayız. Biz,
müvekkille özdeşleşmemek konusunda özen gösterirken, “karşı tarafın” bizi öyle görüp gözetmesinin,
“sapkınlık” olduğu bilinmelidir.
Yaralanan, tecellisine çalıştığımız
adalettir.
Avukatlık görevini ifa eden ve
avukatlığını yaptıkları/yapacakları
insanlar için orada bulunan meslektaşlarımızın, “salt avukat oldukları
için” böyle bir ağır saldırıya maruz kalmaları, Baromuz açısından
“hesabı” sorulacak bir gelişmedir.
İstanbul Barosu olarak bu sürecin
tüm safhalarını büyük bir duyarlılıkla yakından takip edeceğiz.
Meslektaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI

Tüketici
Uyuşmazlıkları
Zorunlu
Arabuluculuğa Tabi
Tutulamaz!
Tüm dünyanın ve ülkemizin koronavirüs nedeniyle çok zor günlerden geçtiği bu dönemde, torba kanun teklifleri ile çeşitli alanlarda
yapılan düzenlemeler apar topar
yasalaştırılmaya çalışılmaktadır.
Bunun en vahim örneklerinden
biri ne yazık ki, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi” ile tüketicilerin
taraf olduğu her türlü uyuşmazlık
için zorunlu arabuluculuk getiril-

meye çalışılmasıdır.
Arabuluculuk dostane bir alternatif çözüm yoludur ve prensip
olarak ihtiyaridir. Arabulucunun
yegane görev ve yetkisi, görüşmelerin sağlıklı yapılabilmesini
sağlamak olup, karar vermek gibi
bir yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çözüm yolunun ancak
eşitler arasında elverişli sonuçlar
verebileceği açıktır. Ancak ülkemizde arabuluculuk, Mahkemelerin iş yükünü azaltmak üzere bir
yol olarak kullanılmakta ve “zorunlu/dava şartı” arabuluculuk
düzenli bir şekilde teşvik edilmektedir.
Oysa işçi-işveren uyuşmazlıkları
için getirilmiş olan zorunlu arabuluculuk şartının, işverenle müzakere edebilecek güçte olmayan
işçiyi çoğu kez ya haklarından
çok daha azına razı olmak ya da
arabulucuk sürecinden sonra yine
Mahkemeye başvurmak durumunda bırakarak yargılama süresini
daha da uzattığı tecrübe edilmiştir.
Buna rağmen ve bir süredir ilgili çevrelerce dillendirildiği için
hukukçular ve tüketici örgütleri tarafından duyulan endişeler
tepkiye dönüşmüş olmasına karşın, 20.03.2020 tarihli “Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin
59. maddesi kapsamında, tüketici
uyuşmazlıkları için zorunlu arabuluculuk öngören düzenleme Adalet Komisyonu’na sunulmuştur.
Aynen İş Hukukunda olduğu gibi
Tüketici Hukukunda da temel
prensip “tüketici”nin yani zayıf
tarafın korunmasıdır. Çoğu kez
avukatı bile olmayan, bilgi ve
ekonomik olarak karşısındaki profesyonel satıcı veya sağlayıcıya
göre dezavantajlı olan tüketicinin
karşı tarafla eşitmiş gibi müzakere masasına oturmaya zorlanması
hukuka aykırıdır.
Bu uygulamanın aynen İş Huku-
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Bugün Ankara’da (12 Mart 2020)
haciz mahallinde bir meslektaşımız
borçlu tarafından bıçaklanarak ağır
şekilde yaralandı. Derhal ameliyata alınan Av. Savaş Baş’ın sağlık
durumu ciddiyetini korumaktadır.

Bilgiç ile Denetleme Kurulu Üyesi
Av. Ufuk Özkap da hastanede bulunmaktadırlar.
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Tecellisine
Çalıştığımız Adalet
Bir Kez Daha
Yaralandı
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kunda olduğu gibi tüketicinin değil, karşısındaki tarafın işine geleceği, tüketicinin ya hakkından
daha azına razı olacağı ya da yargılama sürecini uzatacağı açıktır.
Daha da vahimi, Tüketici Hakem
Heyetlerine bile nasıl başvuracağını bilmeyen tüketicinin hakkını
aramaktan vazgeçmesi söz konusu
olabilecektir.
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Bu nedenlerle mahkemelerin yetersiz kaldığı her alanda, o alanın
kendine özgü prensipleri dikkate
alınmaksızın; mahkemelerin nitelik ve niceliğini artırmak yerine,
yurttaşların Anayasa’da yer alan
“doğal hakim” ilkesine aykırı
şekilde arabuluculuğa zorlanmasına yönelik bu teklifin kabul
edilmesi mümkün olmayıp; Adalet Komisyonu üyelerini Anayasa’nın öncelikle sosyal devlet ve
hukuk devleti ilkesini, ardından
tüketicinin korunmasına yönelik
172. maddesini hatırlamaya davet
ediyor, tüketicilerin taraf olduğu
uyuşmazlıklarda zorunlu arabulucuğun tartışmaya dahi açık olmadığını, dosya sayısının arttığı
her alanda yargının arabuluculuk
yoluyla özelleştirilmesini uygun
bulmadığımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunuyoruz.
İSTANBUL BAROSU
TÜKETİCİ HAKLARI VE
REKABET HUKUKU MERKEZİ

Yunanistan Kolluk
Güçlerinin Sınırda
Vurduğu Kadın İçin
AİHM’e Yapılan
Tedbir Başvurusu
Yunanistan’a
Soruldu
İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi Mülteci Hakları Alt Çalışma grubu Yunanistan-Türkiye
sınırında yaşanan hak ihlallerine

karşı davalama çalışması yürütmektedir. Daha önce geri itilme
sırasında öldürülen bir Suriyeli
erkek için yapılan başvuruya öncelik verilmiş, sınırdaki bir refakatsiz çocuk ve geri itilen kadın
ve iki çocuğunun başvurusuna İç
Tüzük madde 41 uyarınca öncelik
verilerek Yunanistan hükümetine
bildirilmişti.
29 Şubat’ta bir Suriyeli kadın Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan
tarafına ulaştıktan sonra vurulmuş,
kadının eşi ve altı çocuğu zorla alıkonduktan ve şiddete uğradıktan
sonra Türkiye’ye geri itilmişti. Bu
olay sonucunda halen durumuna
ilişkin haber alınamayan kadının
bulunması ve gerçekleşen saldırı
olayı hakkında soruşturma başlatılması için Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan
ihtiyati tedbir talepli başvuruda
ise Mahkeme, tedbire karar vermeden önce Yunanistan makamlarına kadının bulunması konusunda gerekli çalışmaların yürütülüp
yürütülmediğini, yürütülmediyse
bunun nedenini sormuştur. Yunanistan hükümetinin 7 Nisan’a kadar cevap vermesi gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

9 Mart 2020
Sayın Başkan Vervesos, Kıymetli
meslektaşım, Bu mektubu yazmamızdaki amaç Türkiye-Yunanistan
sınırında gerçekleşen insan hakları ihlallerine yönelik olarak İstanbul-Atina Barolarının iş birliği yapmasına ilişkin talebimizi iletmektir.
İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi olarak sınır bölgesinde
yaşananları mülteci ve göçmenlerin Kastanies sınır kapısı önünde
toplanmaya başladığı 28 Şubat
2020’den beri yakından takip ediyoruz. İstanbul Barosu’ndan he-

yetler sınır geçişlerindeki son durumu incelemek ve hak ihlallerini
tespit etmek üzere farklı zamanlarda sınır bölgelerini ziyaret etmiş
ve üç yüzü aşkın kişi ile görüşmeler yapmıştır. Ayrıca bölgedeki sivil toplum kuruluşları, il göç idaresi
yetkilileri ve yetkili kolluk birimlerinin gözlemleri de dinlenmiştir. Bu
ziyaretlerimize ilişkin raporları ekte
bulabilirsiniz.
Sahada karşılaştığımız hak ihlallerini raporlamanın yanı sıra, öldürüldüğü ve kötü muameleye
uğradığı iddia edilen sığınmacı ve
göçmenler için yerel ve uluslararası makamlar nezdinde yapılan
şikayetler ve başvuruların İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi
Mülteci Hakları Alt Çalışma Grubu
tarafından izlenmekte olduğunu
da bilginize sunarız.
Yunanistan kolluk güçlerinin gerçekleştirdiği eylemler yaşam hakkı,
kötü muamele yasağı, etkili başvuru hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, toplu sınır dışı yasağı, ayrımcılık
yasağı ve sığınma hakkını ihlal etmektedir. Türkiye ve Yunanistan
makamlarının iş birliği içerisinde
tüm vakalar hakkında etkili soruşturma yürütmesi gerekmektedir.
Sınır bölgesinde yaşanan insan
hakları ihlallerini tespit etmek, Yunistan’daki hukuki yollara başvurabilmek ve Yunanistan yetkililerinin
tampon bölgede bekleyen mülteci
ve göçmenler için gerekli önleyici
tedbirleri almasını sağlamak adına İstanbul ve Atina Barolarının
iş birliğinin çok önemli olduğunu
düşünmekteyiz. Gelecek adımlarımızı planlamak adına cevabınızı
bekliyoruz.
Saygılarımla,
Av. Mehmet Durakoğlu
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SORU VE CEVAPLARLA ELEKTRONIK SERBEST
MESLEK MAKBUZUNA (E-SMM) GEÇIŞ
E-SERBEST MESLEK
MAKBUZU NEDİR? KÂĞIT
MAKBUZDAN FARKI NEDİR?

DOSYA

Konuya giriş yapabilmek için
öncelikle serbest meslek kazancı
ve serbest meslek makbuzunun ne
olduğundan bahsetmek daha uygun
olacaktır.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun
65 inci maddesine göre, her türlü
serbest meslek faaliyetinden doğan
kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti ise
sermayeden ziyade şahsi mesaiye,
ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette
olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu kapsamda, serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenen
vekâlet, danışmanlık vb. ücretler
de serbest meslek kazancı olup, bu
kazançların serbest meslek kazancına dâhil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir
Serbest meslek erbabının mesleki
faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilâtı için düzenlemekle ve kesmekle yükümlü olduğu belgeye
de serbest meslek makbuzu denir.
Değerli evrak kategorisinde olan
ve ücret tahsilinin yapıldığının bir
kanıtı olan bu belge, fatura ya da
fiş muadilidir. İki nüsha olarak düzenlenen serbest meslek makbuzunun asıl nüshası müvekkile verilir,
kopya nüshası ise vergi mükellefi
avukat tarafından saklanır.
Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin
tahsilâtları için düzenlenen serbest
meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla,
Vergi Usul Kanunu’nun 236 ncı
maddesine göre hali hazırda kâğıt
ortamda düzenlenmekte olan “ser-

best meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi,
muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt
olarak iletilebilmesi, elektronik
ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi
düzenlenmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve
mükerrer 242. ve 257. Maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
verdiği Yetkilere dayanarak yayımlanan E-belge uygulamaları ile ilgili 19.10.2019 tarihli 509 sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
yayınlanmıştır.
Bu noktada, e-serbest meslek makbuzunun kağıt makbuzdan bir farkı
olup olmadığı hususuna gelecek
olur isek: E-Serbest Meslek Makbuzu yeni bir belge türü olmayıp,
kağıt ortamındaki serbest meslek
makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Kâğıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzunun günümüz koşulları dikkate
alınarak, özel yöntemlerle elektronik ortamda oluşturulan halidir.
Serbest meslek erbabı tarafından
mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak
213 sayılı VUK hükümlerine göre
düzenlenir
Kağıt serbest meslek makbuzu ile
aynı hukuki niteliklere sahiptir
2- Elektronik ortamda veya kağıda
basılı olarak iletilebilir
3- Dijital olarak muhafaza ve ibraz
edilir.
4- (GİB) Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanır.
Ne zaman Kesilmeli sorusu sorulduğunda, burada KDV Kanunu’nun tahakkuk, gelir vergisi
Kanunu’nun ise tahsilât esasını

benimsemiş olduğunu hatırlatarak,
e-portal uygulamasında forumda yöneltilen benzer bir soruya
verilen cevabı aktarmak isterim:
“VUK 231. maddesinde; “Fatura,
malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi
gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar
hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmektedir. Fakat makbuzda durum
farklı olarak tahsilât esası geçerli
olduğundan tahsilât yapıldığı anda
makbuz düzenlemek zorundadır.”
şeklinde cevap verilmiştir. Bu durumda, serbest meslek erbabının
tahsilâtı yaptığı anda makbuzu düzenlemesi gerektiği söylenebilir.
E-serbest meslek makbuzu ifadesi
doğru ve yerinde bir ifade olmakla
birlikte, bu sunum esnasında daha
kısa olarak e makbuzu tercih edebiliriz.
E SMM’YE NASIL GEÇECEĞİZ?
GEÇİŞ ZORUNLU MU? NE
ZAMANA KADAR GEÇMEK
ZORUNDAYIZ?
-Serbest Meslek Erbapları, elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-İmza araçları
ile isterse de Kamu Sertifikasyon
Merkezi’nden mali mühür temin
etmek suretiyle, 509 sayılı Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.
1) GİB Portal Yöntemi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz
olarak sunulan portal yönteminden
yararlanmak isteyen mükellefler,
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru
Kılavuzu”nda açıklanan şartlara
uygun olarak başvuru yaptıktan
sonra, e-belgeleri gönderme ile
ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapa-
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2) Özel Entegratör Yöntemi: Bu
yöntemden faydalanmak isteyen
mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri
aracılığıyla e-smm düzenleyebilirler. Bu durumda yukarıda aktarılan
yöntem ile ayrıca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Yetkili özel entegratörlerin listesi https://ebelge.gib.gov.
tr/esmmozelentegratorlistesi.html
adresinde yayınlanmıştır.
3) Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri
ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler
bilgi işlem sistemlerinde gerekli
ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili
süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv
Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan
şartlara uygun olarak Başkanlığa
başvuruda bulunacaklardır (https://
ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf).
Zorunlu
Geçiş
Tarihleri:
Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine
ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;
a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar
01/06/2020 tarihine,
b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih
dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları
ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,
kadar e-Serbest Meslek Makbuzu

c) Durum böyle olmakla birlikte 25.Mayıs.2020 tarihinde Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan genel duyuru
ileülkemiz de dahil olmak üzere
tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını ve
bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-İmza ya da mali
mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan
mükelleflerin, e-Serbest Meslek
Makbuzu uygulamasına başvuru
işlemlerini, elektronik imza veya
mali mühürlerine ihtiyaç olmadan
İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.
gov.tr) uygulamasında yer verilen
“Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden
“İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı
kodu ve şifresi” kullanarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine
imkan sağlanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükellefler (yeni
işyeri açılışı yapanlar) ise ivd.gib.
gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak
kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. Vergi kaydı bulunan
ve faaliyetine devam eden avukatların, 01.01.2018 tarihinde defter
beyan sistemine geçiş yaptığından
dolayı interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmaktadır.
Muhasebeci aracılığı ile işlemlerini
yürütenler bu şifrelerini muhasebecilerinden temin edebilirler.
Diğer yandan, e-SMM uygulamasına dahil olan mükellefler,509
sayılı Genel Tebliği uyarınca,
e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya
mali mühür kullanmaları zorunlu
olduğundan, 01/06/2020 itibariyle
uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını interaktif vergi dairesi
üzerinden yapan serbest meslek erbaplarının, en geç Haziran ayı için-

de elektronik imza veya mali mühürlerini temin ederek 01/07/2020
tarihinden itibaren (ilgili Genel
Tebliğ uyarınca e-SMM uygulamasına dahil olan serbest meslek erbapları uygulamaya dahil oldukları
ayın sonuna kadar kağıt ortamda
da serbest meslek makbuzu düzenleme imkanı bulunduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini
e-SMM belgesi olarak elektronik
ortamda e-İmza veya mali mühür
kullanmak suretiyle düzenlemeleri
zorunludur. Bu çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal
aracılığı ile yararlanacak serbest
meslek erbaplarının, gerek portal hesaplarına giriş için gerekse
portal üzerinden düzenleyecekleri e-SMM belgelerini imzalamak
için e-İmza ya da mali mühürlerini
ivedilikle Haziran ayı geçilmemek
suretiyle temin etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, e-SMM Uygulamasından
özel entegratör yöntemi ile yararlanmak isteyip te, yukarıda bahsedilen nedenlerle e-İmza ya da
mali mühürlerini temin edememiş
olanlar da, yasal süre içerisinde
uygulamaya başvurmak adına,
yukarıda açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması
üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya dahil olmak
üzere başvurularını yapabilirler.Bu
yöntemi uygulamalı olarak gösterelim. https://ivd.gib.gov.tr/tvd_
side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
AYRI BİR ENTEGRATÖR
KULLANMAMIZ ZORUNLU
MU? HEM ENTEGRATÖR HEM
DE GİB SİSTEMİNİ AYNI ANDA
KULLANABİLİR MİYİZ, BİRBİRİ
ARASINDA GEÇİŞ YAPABİLİR
MİYİZ
- Özel entegratör kullanmak zorunda değiliz. GİB sisteminden de
e-serbest meslek makbuzu düzenlenebilir. Ancak aynı anda hem GİB
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Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi
ile yararlanmak isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/
EArsivPortalBasvuru/ adresinden
elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları
gerekmektedir.

uygulamasına dahil olmaları ve bu
tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Bu tarihten
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bilirler (https://ebelge.gib.gov.tr/
dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf).
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portal yöntemi hem de entegratör
yöntemi birlikte tercih edilemez.
Birini seçmemiz gerekir. Birden
fazla özel entegratör ile çalışmak
mümkündür. Bu seçimler arasında
geçişler yapılabilir.

• Gib yönteminde sisteme her girişte, e-imza veya mali mühür kullanmak gerekir iken, özel entegratörün
tarafınıza oluşturduğu kullanıcı adı
ve parolalar ile internet tarayıcıları
üzerinden giriş yapabilirsiniz.

- GİB Portal Yöntemini tercih edip,
bu yöntemi kullanmaya başlayan
ve fakat daha sonra özel entegratöre geçmek isteyen meslektaşlarımız, özel entegratörlerden bir veya
birkaçı ile anlaşma yapabilir. Özel
entergratör tarafından sözleşmenin
GİB’e iletilmesi ve özel entegratör
ile mutabakatların sağlanması (bu
işlemi entegratör yapacaktır) ile
birlikte artık özel entegratör kullanmaya başlayabilirler.

• Resmi belgelerin, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Türk Ticaret
Kanunu açısından 10 yıl saklanma
zorunluluğu bulunmaktadır. Gib
yönteminde, sistem e-smm’leri 6
ay süresince saklamakta ve süre
sonunda otomatik olarak silinmektedir.Meslektaşlarımızın e-smm’lerini elektronik ortamda saklama ve
ibraz mükellefiyeti doğrultusunda
kendileri, Gİbportalda oluşturulan
e-smm’leri ayrıca elektronik olarak da muhafaza etmeleri zorunluluktur. Ancak özel entegratörler
bu saklama süresini 10 yıla kadar
uzatabilmektedir.

- Özel Entegratör kullanma yöntemini tercih eden meslektaşlarımız,
bundan vazgeçerek, GİB portal
yöntemini kullanmayı tercih edecek olur ise; bu durumda özel entegratörün hesabı kapatmasının
ardından birkaç saat içerisinde Gib
Portal otomatik olarak açılacaktır,
Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunmaya gerek yoktur.
Otomatik olarak devreye girecektir.
GİB VEYA ÖZEL ENTEGRATÖR
İÇİN MALİ MÜHÜR ZORUNLU
MU?
- Bireysel olarak vergi kaydı bulunan ve e-imza sahibi meslektaşlarımızın mali mühür kullanmaları
gerekmemektedir.
Ancak avukat ortaklığı şeklinde
vergi kaydı bulunan, avukat ortaklıklarının her bir ortağa ait e-imza
ile giriş yapmaları mümkün olmadığından, mali mühür temin etmeleri ve kullanmaları gerekecektir.

• Gib yönteminde her bir bilgiyi her
defasında yeniden ve baştan girmeniz gerekir iken, özel entegratörler
bu konuda bazı bilgileri (örneğin,
müvekkil ismini ve adresini kaydetme gibi) kayıt altına alarak daha
sonraki makbuz kesimlerinde kullanma imkanı vermektedir.
• Gib yöntemi basit bir yöntem
olduğundan raporlama hizmetleri
bulunmamaktadır. Ancak, özel entegratörlerde böyle raporlama hizmetleri de bulunmaktadır.
• Gib yönteminde sadece makbuzu
kesebilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz, manuel olarak müvekkilinize
e-posta ile gönderebilirsiniz. Ancak özel entegratörler bu hizmeti
otomatik olarak sunmaktadır.

GİB VE ENTEGRATÖR
FARKLARI NEDİR?

• GİB ÜCRETSİZ, diğerleri ise
özel entegratörün belirlediği şartlara göre ücretli veya bir süre ücretsiz
sonrasında ücretli olabilmektedir.
Bu ve benzeri farklar bulunmaktadır.

- Bu noktada özellikle GİB portal
üzerinden düzenlenen e-SMM’nin
ücretsiz olduğunu, daha genel bir
yöntem olduğunu ve özel entegratör ile çalışmak istemeyen veya
çalışmayan kişiler için olduğunu
belirtmekle başlayalım.

İstanbul Barosunun bu konuda bir
çalışması bulunmaktadır ve DenizBank ve Digital Planet işbirliği ile
hazırlanan, İstanbul Barosu üyesi
meslektaşlarımıza özel 2 yıl ücretsiz E-Serbest Meslek Makbuzu
(E-SMM) ürünü hizmete sunmuş-

tur. E-SMM ürünü için meslektaşlarımız 2 yıl boyunca hiçbir ücret
ödemeden bu hizmetten yararlanacaklardır.
Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin
bir uygulaması olan Makbuztek de
yine e-serbest meslek makbuzunu
bir yıl boyunca ücretsiz
sunmaktadır.
MÜVEKKİLE NASIL
İLETECEĞİZ? E-MAKBUZ
ÇIKTISI VE SAKLAMAK
ZORUNDA MIYIZ?
- Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesinde serbest meslek erbabının,
mesleki faaliyetlerine ilişkin her
türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest
meslek makbuzu tanzim etmek ve
bir nüshasını müvekkile vermek,
müvekkilinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu düzenleme çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen e-imza ile imzalanan e-serbest meslek
makbuzunun, muhatabının talebi
çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt
çıktısı verilerek ya da elektronik
ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.
Tebliğ kapsamında e-serbest meslek makbuzu düzenleyen mükelleflerin, söz konusu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz
etmeleri düzenlenmiştir. Kendisine
e-serbest meslek makbuzu düzenlenen mükelleflerin ise teslim yöntemine göre e-serbest meslek makbuzunun kâğıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza
ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yani biz avukatlar düzenlediğimiz e-makbuzların çıktıları yerine
elektronik kaydını saklama ve ibraz etme yükümlülüğündeyiz, kağıt olarak dosyalamak Vergi Usul
Kanunu açısından yeterli değildir.
- E-SMM’NİN SIRA NUMARASI
NASIL VERİLİR?
- Genelde avukatların kâğıt makbuzu Noterden onaylatırken alışkın olduğumuz seri ve sıra numarası uygulaması sona eriyor. Kâğıt
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- 509 sayılı Tebliğ’de istisnai
de olsa, e-belge olarak düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği
haller
sayılmıştır.
Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;
a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem
sistemlerinde meydana gelen arıza,
kesinti ile bu sistemlerde yapılan
bakım,
b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde
meydana gelen arıza, kesinti ile bu
sistemlerde yapılan planlı bakım
(yazılı bildirimde belirtilen süre ile
sınırlı kalmak kaydıyla),

E-SMM’DE BULUNMASI
GEREKEN ZORUNLU
UNSURLAR NELERDİR?
- Serbest Meslek Makbuzunda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması
zorunludur:
a) Serbest meslek erbabının; adı,
soyadı, vergi dairesi, VKN veya
TCKN’si, adresi.
b) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise
vergi dairesi, VKN veya TCKN’si.
c) Belgenin düzenlenme tarihi ile
saat ve dakika olarak düzenlenme
zamanı ve belge numarası.
ç) Alınan paranın miktarı (varsa
vergi tevkifatı tutarları ve katma
değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali
mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması
(yeni mali mühür veya elektronik
imza aracının temini süresince),

d) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine
imkân vermek üzere, Başkanlık
tarafından bilgi içeriği belirlenen
karekod veya barkod (Başkanlık
tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan
genel tebliğ, sirküler ve teknik

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunmasını mükelleflere

gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr
adresinde yaparak isteyebilir.
Mükellefler e-Serbest Meslek
Makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer
verebileceklerdir.
E-MAKBUZA GEÇMEMENİN
YAPTIRIM NEDİR?E-BELGE
OLARAK DÜZENLENME
ZORUNLULUĞU
GETİRİLEN BELGELERİN
(E-SMM) KAĞIT OLARAK
DÜZENLENMESİ VEYA HİÇ
DÜZENLENMEMESİNİN
YAPTIRIMI NEDİR?
- Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin,
mezkûr Genel Tebliğ’de açıklanan
süreler içerisinde ilgili başvurularını yapmamaları ve uygulamaya
dâhil olarak belirtilen tarihlerden
itibaren Serbest Meslek Makbuzu
belgelerini kağıt (matbaa baskılı)
belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest Makbuzu olarak düzenlememeleri halinde, Vergi Usul
Kanunu’nun 7103 sayılı Kanunun
12’nci maddesi ile değişik 353
üncü maddesinin birinci fıkrasının
(1) ve (2) numaralı bentlerine göre
cezai yaptırım uygulanabilecektir.
1- Buna göre (2020 yılı için güncellenmiş ceza miktarları aşağıdadır): “1. Elektronik belge olarak
düzenlenmesi gerekenler de dâhil
olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest
meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen
bu belgelerde gerçek meblağdan
farklı meblağlara yer verilmesi, bu
belgelerin elektronik belge olarak
düzenlenmesi gerekirken Hazine
ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak
üzere kâğıt olarak düzenlenmesi
ya da bu Kanunun 227 nci ve 231
inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu
belgeleri düzenlemek ve almak
zorunda olanların her birine, her
bir belge için 350Türk lirasından
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- E-SMM’ye ZORUNLU
GEÇİŞTEN SONRA KAĞIT
OLARAK DÜZENLENME
HALLERİ MEVCUT MUDUR?

kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak
düzenlenmesine izin verilmesi,
gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda
özel usulsüzlük cezası kesilmez.
Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak
düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler
kapsamında
değerlendirilmez.
Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13
üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak
düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel
usulsüzlük cezası kesilmez.
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makbuzda A’dan başlayan bir seri
ve 1 ila kullandığımız makbuzun
büyüklüğüne göre 50 veya 100’e
kadar varan sıra numaraları mevcuttur. Yeni sistemde, seri numarası bulunmamaktadır. Sadece sıra
numarası yer almaktadır. Sıra numarası ise, ilk üç hane harf veya
sayıdan oluşan özel karakterler, devamında 4 hane yıl bilgisi ile toplam 16 haneden oluşan sayısal bir
makbuz numarasıdır. Örneğin GİB
Portal üzerinden makbuz düzenlediğimizde, GIB20200000000001
toplam 16 haneli bir sayıyı otomatik olarak verecek. Özel entegratörlerde ise birden fazla ön ek (3
haneli kısım oluşturulabilir).
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aşağı olmamak üzere bu belgelere
yazılması gereken meblağın veya
meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge
nevine ilişkin olarak tespit olunan
yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı
180.000 Türk lirasını geçemez.

DÜZENLEME SÜRELERİ
NE ZAMAN DOLDUĞUNU
YENİDEN HATIRLATABİLİR
MİYİZ?

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak
üzere, perakende satış fişi, ödeme
kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu
listesi, günlük müşteri listesi ile
Hazine ve Maliye Bakanlığınca
düzenlenme zorunluluğu getirilen
belgelerin;
düzenlenmediğinin,
kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı
ile örneğinde farklı meblağlara yer
verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak
düzenlendiğinin veya elektronik
belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç
olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin
bu Kanunun 227 nci maddesine
göre hiç düzenlenmemiş sayılması
halinde, her bir belge için 350Türk
lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine
ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir
tespit için 18.000 Türk lirasını, bir
takvim yılı içinde ise 180.000Türk
lirasını geçemez.” düzenlemelerine
yer verilmiştir. Tebliğin “V.7.” ve
“VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen zorunlu haller hariç olmak
üzere, e-Belge olarak düzenlenme
zorunluluğu getirilen belgelerin
kâğıt olarak düzenlenmesi veya hiç
düzenlenmemesi halinde Kanunda
öngörülen hükümler çerçevesinde
ceza uygulanır.

b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih
dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları
ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,
kadar e-Serbest Meslek Makbuzu
uygulamasına dahil olmaları ve bu
tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

01.02.2020 TARİHİNDEN
SONRA VERGİ KAYDI
AÇANLAR İLE HENÜZ
E-SMM BAŞVURUSUNU
TAMAMLAMAYANLARIN
(E-İMZA VEYA MALİ MÜHÜR
BULUNMADIĞI İÇİN) KAĞIT
ORTAMINDA MAKBUZ

Zorunlu Geçiş Tarihleri:
a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar
01/06/2020 tarihine,

c) Durum böyle olmakla birlikte 25.Mayıs.2020 tarihinde Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan genel duyuru
ile ülkemiz de dahil olmak üzere
tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını ve
bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-İmza ya da mali
mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan
mükelleflerin, e-Serbest Meslek
Makbuzu uygulamasına başvuru
işlemlerini, elektronik imza veya
mali mühürlerine ihtiyaç olmadan
İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.
gov.tr) uygulamasında yer verilen
“Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden
“İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı
kodu ve şifresi” kullanılarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine
imkan sağlanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükellefler (yeni
işyeri açılışı yapanlar) ise ivd.gib.
gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak
kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. Vergi kaydı bulunan ve
faaliyetine devam eden avukatlar,
01.01.2018 tarihinde defter beyan
sistemine geçiş yaptığından dolayı interaktif vergi dairesi kullanıcı
kodu ve şifremiz bulunmaktadır.

Muhasebeci aracılığı ile yürütenler
bu şifrelerini muhasebecisinden temin edebilirler.
Diğer yandan, e-SMM uygulamasına dâhil olan mükellefler,
mezkur Genel Tebliği uyarınca,
e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya
mali mühür kullanmaları zorunlu
olduğundan, 01/06/2020 itibariyle
uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını interaktif vergi dairesi
üzerinden yapan serbest meslek erbaplarının, en geç Haziran ayı içinde elektronik imza veya mali mühürlerini temin ederek 01/07/2020
tarihinden itibaren (ilgili Genel
Tebliğ uyarınca e-SMM uygulamasına dahil olan serbest meslek erbapları uygulamaya dahil oldukları
ayın sonuna kadar kağıt ortamda
da serbest meslek makbuzu düzenleme imkanı bulunduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini
e-SMM belgesi olarak elektronik
ortamda e-İmza veya mali mühür
kullanmak suretiyle düzenlemeleri
zorunludur. Bu çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal
aracılığı ile yararlanacak serbest
meslek erbaplarının, gerek portal hesaplarına giriş için gerekse
portal üzerinden düzenleyecekleri e-SMM belgelerini imzalamak
için e-İmza ya da mali mühürlerini
ivedilikle Haziran ayı geçilmemek
suretiyle temin etmeleri gerektiği
tabiidir.
Ayrıca, e-SMM Uygulamasından
özel entegratör yöntemi ile yararlanacaklar, yukarıda bahsedilen nedenlerle e-İmza ya da mali mühürlerini temin edememiş olanlar da,
yasal süre içerisinde uygulamaya
başvurmak adına, yukarıda açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya
dâhil olmak üzere başvurularını
yapabilirler.

HUBERT H. HUMPHREY BURS PROGRAMI

T

EĞİTİM

ürkiye -Amerika Birleşik Devletleri Kültürel
Mübadele Komisyonu,
bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Türk
ve Amerikalı Üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim
adamları arasındaki eğitim ve
kültürel değişim programlarını desteklemektedir. Türkiye
Fulbright Eğitim Komisyonu,
1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik
Devletleri arasında im zalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur ve bütçesi iki ülke
hükümetlerinin
katkılarıyla
sağlanmaktadır. Komisyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti ve
Amerika Birleşik Devletleri
vatandaşları arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıyı, kültürel değişim yolu ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır

Seçilen bursiyerlere akademik
ve profesyonel gelişim olmak
üzere iki yönlü destek verilmektedir. Humphrey bursiyerleri, misafir edildikleri Amerika Birleşik Devletleri ‘nin
önde gelen üniversitelerinde,
takip ettikleri özel çalışma
programlarının yanı sıra, mesleki ziyaretler, konferanslar,
eğitim programları ve en az
altı haftalık stajı kapsayan pro-

fesyonel gelişim faaliyetlerine
de katılırlar.
Seçilen bursiyerler arasında,
İngilizce konusunda desteğe
ihtiyacı olanlara uygun görüldüğü takdirde 16 haftalık yoğun İngilizce programı desteği
de verilebilmektedir.
2021-2022 akademik yılına
yönelik yapılacak olan Hubert

H. Humphrey Burs Programı
başvurulan için son başvuru
tarihi 14 Temmuz 2020’dir.
Burs programımıza başvurmayı düşünen kişiler başvuru formu ve ayrıntılı bilgiye www.
fulbright.org.tr adresinden ulaşabilirler.
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Hubert H. Humphrey Burs
Programı, kariyerlerinin ortasında, kamuya hizmet veren
bir kurumda çalışan, liderlik
özelliklerine sahip ve profesyonel gelişime açık yönetici,
planlamacı ya da uzmanların
başvuru yapabileceği bir burs
programıdır.

SEM YENİ EĞİTİM DÖNEMİ AÇILIŞI
02 MART 2020

EĞİTİM

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi
yeni dönem açılışı, 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00’de Baromuz
Merkez Bina Konferans Salonunda
düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
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İlk dersin açılış konuşmasını yapan
SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av.
Elif Görgülü, Savunma mesleği ve bu
mesleğe başlamadan önce alınan staj
eğitiminin önemine değindi.
Staj eğitimi mevzuatı ve staj eğitimi
uygulamaları hakkında bilgi veren
Görgülü, İstanbul Barosunun bu
alandaki öncülüğü ve diğer barolardan farklılığını vurguladı. Görgülü,
revize edilen yeni eğitim sistemi ve
uygulaması hakkında bilgi verdi.
Eğitim dönemi açılışının ilk deresini veren İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu, stajyerlerin
üç haftalık staj sürecinde öğrenileceklerini, hayat boyu hiçbir yerde
öğrenilemeyeceğini, bu nedenle bu
fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul Barosunun staj eğitimi konusunda kendine özgü nitelikli bir
eğitim anlayışı bulunduğunu belirten Durakoğlu, eğitimin geleneksel
el verme sanatına dayalı ve eğitmenlerinin özverili çalışmalarıyla değer
kazandığını söyledi.
Durakoğlu konuşmasında, deneyimli
bir avukat olarak, stajdaki avukatların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı; başarılı olmanın yolları ve
avukat olmanın getirdiği sorumluluklar hakkında öneri ve tavsiyelerde
bulundu.

Altıncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
İstanbul Barosu çalışanlarını kapsayan altıncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi, DİSK’e bağlı Soysal İş Sendikası ile İstanbul Barosu Başkanlığı
tarafından 22 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul Barosunda düzenlenen
törenle imzalandı.
İmza töreninde, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Genel
Sekreter Av. Cengiz Yaka, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muazzez
Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, Sosyal İş Sendikası adına İstanbul Şube Başkanı Cenk
Erden, Şube Sekreteri Abdullah Turgut Aybulut, İş Yeri Sendika Temsilcileri Elif Yolsal Çevik ve Zafer
Öztürk hazır bulundular.
Toplu iş sözleşmesiyle, baro çalışanların ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Turnuvada Stj. Av. Bekircan Bedir, Av. Melih Şeker, Av. Kemal Budak,
Av. Fatih Kaya ve Stj. Av. Ayşe Korkmaz’dan oluşan takım şampiyon
oldu. Av. Mahmut Günday, Av. Selim Altınok, Av. Kaan Kaptan, Stj.
Av. Alperen Hak ve Stj. Av. Mehmet Özcan’dan oluşan takım turnuvayı
2. sırada tamamladı. Av. Kerim Altınok, Av. Umur Özyurt, Av. Murat
Atalay, Av. Muhammed Şenel ve Av. Yusuf Yıldırım’dan oluşan takım
ise 3.lüğü elde etti.
Dereceye giren takımlara ödüllerini İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Sinan Naipoğlu takdim etti. İstanbul Barosu Satranç Grubunun etkinliklerine 18-19 Nisan 2020
tarihlerinde düzenlenecek 12. Hamle Sırası Savunmada Satranç Turnuvası ile devam etmesi planlanıyor.

Online Satranç Simultanemize 4 Saatte 25 Farklı Ülkenin
Sporcuları Tarafından Başvuru Yapıldı
İstanbul Barosu Satranç Grubunun 20.05.2020 tarihinde düzenlediği online satranç simultanesinde
13 kez Türkiye Kadınlar Satranç
Şampiyonu ve Türkiye’nin ilk
WGM’i (Kadın Büyük Usta) Av.
Betül Cemre YILDIZ, Baro’muz
üyesi 11 meslektaşımız ile aynı
anda satranç oynadı.
Simultanenin ilan edilmesini takiben 4 saat içerisinde Türkiye’nin
dışında Rusya, Fransa, İsrail, Nijerya, Ukrayna, Hindistan, Tunus,

Gürcistan, Azerbaycan, Suriye,
Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya, Kolombiya, Peru, Venezuela,
İran, ABD, Belarus, Uruguay,
Kırgızistan Yunanistan ve Küba
olmak üzere toplam 25 ülkeden
sporcular tarafından simultanede
oynamak için başvuru yapıldı!
https://lichess.org/simul/MUjRw9GK adresinden canlı olarak yayınlanan simultanede Av. Betül
Cemre YILDIZ oynadığı 11 oyunun 7’sini kazanırken, 4 meslek-

taşımız ise oyunlarda süresi biten
usta oyuncuya karşı galibiyet elde
etmeyi başardılar.
Bu süreçte devam edecek internet
turnuvalarından haberdar olmak
ve katılmak isteyen Avukat, Stajyer Avukat, Hakim, Savcı, Noter,
Hukuk Fakültesi mezunları ve
öğrencileri, İstanbul Barosu Spor
ve Spor Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Av. Tutku Dinçer’e
0533 735 56 07 numaralı telefondan ulaşabilirler.
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İstanbul Barosu Satranç Grubu adına, İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Genel Sekreteri Av. Tutku Dinçer tarafından düzenlenen satranç
turnuvası 01.03.2020 tarihinde İstanbul Barosu Merkezi teras katında
oynandı.

HABERLER

Satranç Turnuvası

Avukat Vahit Aykut Ergil’i Yitirdik
yazı bu. Galip amca babamın stajyeriydi ve kanser kendisini çok genç
yaşta bizden aldı. Mesleki ilke ve
etik konusunda, insancıl ve vicdanlı
meslekleşme konusunda önemli de-

İ
HABERLER

stanbul Barosu’na 6044 sicil no
ile kayıtlı meslektaşımız Av. Vahit
Aykut Ergil, 25 Nisan 2020 Cumartesi günü aramızdan ayrıldı.
Ergil, 1992 – 1994 yılları arasında
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyeliği, 1978 – 1980 yılları arasında Disiplin Kurulu Üyeliği, 1990 –
1992 yılları arasında Disiplin Kurulu
Başkanlığı, SEM Onursal Başkanlığı
yapmış ve 2018-2020 döneminde
Türkiye Barolar Birliği Delegeliği
görevinde bulunmuştu.
Aziz
meslektaşımızın
cenazesi 27.04.2020 Pazartesi günü saat
13.00’da Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.
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Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli
ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Coronüvirüs salgınının en yoğun
olduğu günlerde sessizce veda ettik
duayen meslektaşımız Aykut Ergil’e.
Geçtiğimiz günlerde kızı Başak Ergil
bir vasiyeti yerine getiriyordu. Aykut
Ergil’in bir zamanlar stajyeri, sonraları değerli bir dostu olan Av. Galip Yağcı’nın Aykut Ergil hakkında
yazdığı bir yazıyı, Baro yönetimine
ulaştırmıştı. Galip Yağcı çok genç
yaşta kanser hastalığına yakalanmıştı. 17 Temmuz 1990 tarihli mektubunu Baro yönetimine ulaştırması için
yazıyı Aykut Ergil’e emanet etmişti.
Başak Ergil bunu şöyle ifade etti:
“Ekteki yazıyı babamın bir meslektaşı olarak zevkle okuyacağınızı
umuyorum. Galip amcanın vefatının
hemen ardından ailesinin de bulduğu
yazıhanesinde babama teslim ettiği

ğerlendirmeleri olan bu yazıyı Galip
amcanın vasiyeti üzerine (bkz. paragraf 4) İstanbul Baro Başkanlığı’na
iletme onuru ve görevi benimmiş”.

Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi
Av. Merve Gürcan’ın ‘Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi’ adlı kitabı Seçkin Kitapevince yayınlandı. Gürcan kitabında, estetik tıbbi müdahalelerin
hukuka uygunluğu konusunu ele alıyor.
Merve Gürcan kitabı ile ilgili şu bilgileri verdi:

Genel anlamda tıbbi müdahaleler öncelikle incelenmiş, ardından estetik amaçlı tıbbi müdahaleler değerlendirilmiş, hukuken eser sözleşmesi
niteliğinde olduğundan eser sözleşmesi kavramı,
hekimin hukuki sorumluluğu, ayıp kavramı, tıbbi
malpraktis ve komplikasyon kavramları, bu konudaki hukuki düzenlemeler ve Yargıtay kararları çerçevesinde açıklanmıştır.
Eser sözleşmesinde aydınlanmanın önemi ve
kapsamı vekâlet sözleşmesine oranla çok daha
geniş yer ayrılmıştır.”

KÜLTÜR SANAT YAYIN

“Çalışmada, Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi,
uygulayıcılara ışık tutması amacıyla Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Yargı Kararlarında Tıbbi Uygulama Hataları: Malpraktis
Av. Arb. Ümit Erdem ile Dr. Pınar Çelikkan’ın hazırladıkları ‘Yargı
Kararlarında Tıbbi Uygulama Hataları: Malpraktis’ adlı 590 sayfalık
kitap Legal Yayınevi tarafından yayınlandı.
Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi karları ışığında düzenlenen
kitabın sunuş yazısında Erdem ve Çelikkan şu bilgileri veriyor:
“Tıbbi malpraktis ve sağlık hukuku ile hazırlanan tez ve yayınlanan
kitap sayısındaki ciddi artışa rağmen; uygulamaya yönelik, ulaşılabilen
emsal yargı kararı azlığı, büyük bir sorun olarak her zaman karşımıza
çıkageldi.
Hal böyle iken; 2019 yılına ait kararların tam metinlerini, iş bu kitap
ile bir araya getirdik.
Her bir karar için, özet kavramlar hazırlandı. Ancak, tamamen şahsi
tercihlerimiz olan kavramların, ilgili karar açısından hiçbir tıbbi ve/
veya hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını da belirtmeliyiz. Bu halinin
eksik olduğunun, her bir karar için hem hukuki hem de adli/tıbbi bir
değerlendirmeye ihtiyaç bulunduğunun farkındayız.”
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RUHSAT ALANLAR
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RUHSAT, 05.03.2020
Av. GÖKHAN AKARSLAN
Av. MELİKE DİLEK KAYA
Av. HALİL ÜRKMEZ
Av. MUHİTTİN GÖNENÇ HACALOĞLU
Av. KENAN ÖZEREN
Av. ECENUR ÇELİK
Av. MURAT BİLGE
Av. TUĞBA İPEK ÇİFTÇİ
Av. MUSTAFA TİRYAKİ
Av. FERİDE AÇIKALIN
Av. ŞEFİK GÜNGÖRDÜ
Av. UTKU UÇAR
Av. BETÜL SEZGİN
Av. SERAY AVŞAR
Av. MUSTAFA ORUÇ
Av. KADİR UZUN
Av. OKTAY ÇELİK
Av. ÖMER MERTOĞLU
Av. KÜBRA CANSU AYZABAR
Av. MERVE ATAMAN
Av. BÜŞRA MESONALI
Av. OZAN DEMİRCİ
Av. GİZEM KARAGÖZ
Av. BERİL TOPAK
Av. İSA YILMAZ
Av. AZAD AKBAL
Av. ABDÜLSAMET YILMAZ

Av. ELİF YALÇIN
Av. BÜŞRANUR KARATOKUŞ
Av. MUHAMMED KAYRA
Av. EYMEN ÖZER
Av. İSMAİL HAKKI NURÇİN
Av. EKREM SELÇUK KANGAL
Av. ŞÜKRÜ EMRAH YILMAZ
Av. FATOŞ GÜRBOSTAN
Av. BERİL MÖREL
Av. AHMET FURKAN ERŞEN
Av. FEVZİ DOĞAN
Av. ÜMİT KUDBAY
Av. SEZEN EZER
Av. HALUK BURKAY GEZER
Av. ALİ MURTAZA ÖZÖNDER
Av. MUHAMMET FURKAN DAŞDEMİR
Av. MELTEM ÇEVİK
Av. BURAK DEMİR
Av. ALPER KUTAY AYDIN
Av. MUSTAFA BİLGE GÖMLEKSİZ
Av. ÖZGE KARAMAN
Av. MİHRİBAN ÇİL
Av. ŞULE BEGÜM CEYLAN YAHYAOĞLU
Av. FATİH TOPGÜL
Av. MEHMET KARAKURT
Av. REYHAN MİNTAŞ
Av. ENES TOPAL
Av. BURAK YASİN KUMBASAR
Av. ZAFER ÜRÜN

Av. NİYAZİ UĞUR AYAYDIN
Av. ELİF REMLE YARALI
Av. MUHAMMED NURULLAH SERT
Av. YUNUS KARADENİZ
Av. HANDE SIDIKA KORKUSUZ
Av. ERTUĞRUL ŞAHİN DURGUN
Av. MÜNEVVER AKSÜNGER
Av. HATİCE BÜŞRA AŞICI
Av. MEHMET SEVBAN GÖKBUNAR
Av. EMRE AĞCA
Av. AHMET CEMİL KILIÇ
Av. BERDAL KARAMAN
Av. RECEP SEYMEN
Av. FURKAN YILDIRIM
Av. MEHMET BARAN AKSEN
Av. CEM SUNGUR
Av. GİZEM ULĞUR
Av. ŞAFAK TAPINÇ
Av. TUĞBA KÜÇÜKER
Av. ROJHİLAT İLDİRİ
Av. CEM ÖZBEN
Av. HALİL İBRAHİM POYRAZ
Av. İSMAİL UMUT YILMAZ
Av. NİHAL KARACA
Av. MURAT MİRAN
Av. EVREN DURAK
Av. DİLARA ÖZBEK
Av. LUTFULLAH SEZGÜL
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Av. TURAN SUSUZ
Av. İNCİ ECE AKYALÇIN
Av. MÜCAHİT KARAKOÇ
Av. İSMAİL MAHMUT ÜSTÜN
Av. NİYAZİ EROĞLU
Av. BERİL GÖKGÜL
Av. FURKAN BABUR
Av. SELEN ALKAN
Av. GÜLÇİN ÇAMLIOĞLU
Av. MERT YÖRÜK
Av. FATİH BURAK KALAMAN
Av. ÖZGE GÜNGÖR
Av. MERVE İNCE
Av. ELİF YILMAZ
Av. ELİF KOCAKUŞAKLI
Av. BİLGE IŞINSU ÖZASLAN
Av. IŞIK NAZ HACIÖMEROĞLU
Av. RÜMEYSA ERDUĞAN
Av. SİBEL GÜNAY
Av. ESMA YURT
Av. FATMA NUR OKSAL
Av. RUKİYE ECE KARAASLAN
Av. SENA DELİBAŞ
Av. İLKAN TÜRKÜRESİN
Av. OĞUZ TÜRKEL
Av. ECE ULUDAĞ
Av. BETÜL AYAR

Av. AHMET BEHLÜL AYAR
Av. BARTU METİN
Av. ELİF CEYLAN
Av. ASLI ÇOBAN
Av. OĞUZHAN TULUMCU
Av. AYŞE KOCABEY
Av. MUALLA DÜŞMEZ
Av. ZEYNEP PAŞAHAN
Av. BURAK YEDEKÇİ
Av. YÜCE YİĞİT OĞUZ ALP ELEMEN
Av. KADİR AYDIN
Av. REHA ERMAN DOMANİÇ
Av. KÜBRA BERBEROĞLU
Av. BÜŞRA GÖDEOĞLU
Av. OSMAN DAĞLI
Av. ALKANER BEYAZGÜL
Av. CÜNEYT YILMAZTÜRK
Av. BARIŞ KARAYEL
Av. EKİN İNCE
Av. BÜŞRA ATILGAN
Av. AYSEL KOÇAK
Av. MUSTAFA CEM HASBAY
Av. CUMHUR ÖZDOĞAN
Av. NİMETULLAH KAYA
Av. EMRE DEMİRCİ
Av. HELİN SİNEM DAĞLI
Av. AYSELNUR YILMAZ
Av. ERAY KARADENİZ
Av. CANBERK ŞENGÜL

Av. ABDULKADİR MİZANOĞLU
Av. VEDAT ÇEKİÇ
Av. DENİZ BAYRAK
Av. ASİL ÖZKAN
Av. ATIL EROL
Av. BİLGE ÖTKEN
Av. AYŞE ERGÜÇLÜ
Av. MUHAMMED FERİD BALLI
Av. ZÜLÂL ÇAĞLAYAN
Av. MERVE TİLKİ
Av. MUTLU BARAN KARA
Av. NESRİN ÖZKAN
Av. BİLGE SELES BİNİCİ
Av. DOĞUÇAY YILMAZ
Av. SELMAN ERDİL
Av. DİLAN YAMER
Av. ETKİN ECE İÇÖZ
Av. AHMED FETHİ SALİK
Av. EMİNE DUROĞLU
Av. NAZLI DENİZ GÜL
Av. OĞUZHAN KERESTECİ
Av. CAN ŞAHİN
Av. BAHADIR İNCE
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RUHSAT, 12.03.2020

STAJINI TAMAMLAYAN 37
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI.

Av. YAĞMUR EKİN ACAR
Av. ELİF BİRPINAR
Av. İLAYDA USTA
Av. GÜLŞAH ÖZGE DAĞASLANI
Av. FATOŞ AKBEL ADAK
Av. NİHANSU NARLI
Av. ABDULLAH POLAT
Av. SERAY KARAŞİN
Av. OZAN ÖZTÜRK
Av. BERAT ARĞUN
Av. MUHAMMED FURKAN KONAR
Av. AHMET YASİN YAVAŞ
Av. MELAHAT PEKUSLU
Av. SELİN ONUR
Av. MUSTAFA DEMİRCİ

Av. BEHİÇ BENTÜRK
Av. MÜGE YAVUZ
Av. OSMAN GARİP
Av. VİLDAN TAVUKÇU ATEŞ
Av. GÜLÇİN IŞILAK
Av. SÜREYYA HEKİM
Av. GÖZDE TUĞÇE TAŞAR
Av. BARTU MERCAN
Av. NURBANU DELER
Av. BEGÜM BALCI
Av. ABDULBAKİ ALP AKDAŞ
Av. MEHMET ONUR ŞANSLI
Av. MELTEM PINAR
Av. BÜŞRA ASLAN
Av. BİLAL BAHŞİ

STAJINI TAMAMLAYAN 9
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI

STAJINI TAMAMLAYAN 10
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI

STAJINI TAMAMLAYAN 13
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI

Stajını tamamlayan 9 meslektaşımıza, 02
Nisan 2020 Perşembe günü düzenlenen
törenle ruhsatları verildi. Ruhsat alan
meslektaşlarımızın adları şöyle:

Stajını Tamamlayan 10 Meslektaşımıza, 18
Mart 2020 Çarşamba Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi.
Ruhsat Alan Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:

Stajını Tamamlayan 13 Meslektaşımıza, 19
Mart 2020 Perşembe Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi.
Ruhsat Alan Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:

AV. ÖZGÜR YALDIZ
AV. AHMED ALP GÜLER
AV. SUDE KÜÇÜK
AV. MEHMET CAN AKALAR
AV. FERIT BUDAK
AV. EYÜP MUSTAFA AKSU
AV. GIZEM YAYLA
AV. EBRU PUSA
AV. SABUHI RAHIMOV,

AV. SIMGE KAYA
AV. ABDULLAH GÜRSU
AV. BÜŞRANUR GÖÇGÜN
AV. DURSUN KÜÇÜKASLAN
AV. SULTAN ÖZEL,
AV. ÖMER FARUK YÜZBAŞI
AV. FURKAN AYDEMIR
AV. YUSUF ŞAMIL TÜREN
AV. BILAL AKBAYIR
AV. SIMGE KAYA
AV. ALI SEFA KÜÇÜKKESKIN

AV. BARBAROS SARI
AV. OĞUZHAN TOPALKARA
AV. MURAT UMUT SAKUR
AV. OSMAN GÖKBERG ERDEM
AV. FATIH ARIKBAŞ
AV. KAMURAN ERÇEBI
AV. DENIZ BENLI
AV. HEDIYE NUR ÇIKMAN
AV. NUMAN EMRE ERGIN
AV. BETÜL ÇETINDAĞ
AV. FATIH TAŞKIRAN
AV. MUHAMMED BEKIR BIÇKIN
AV. TAYLAN TEKINALP

Stajını tamamlayan 37 meslektaşımız 01
Temmuz 2020 Çarşamba günü İstanbul
Barosunun Kanlıca’daki Sosyal Tesisi
Barobahçe’de düzenlenen törenle ruhsat aldı.
Ruhsat alan meslektaşlarımızın adları şöyle:

RUHSAT ALANLAR

Av. SELİNAY KUŞ
Av. REFİA ÖZYILMAZ
Av. İREM ÖRS
Av. KARDELEN TATLI
Av. EDA TEKKEŞİN
Av. SADETTİN TOLGA TARHAN
Av. CANAN ÇELİK
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STAJINI TAMAMLAYAN 7
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını tamamlayan 7 meslektaşımıza, 09
Nisan 2020 Perşembe günü düzenlenen
törenle ruhsatları verildi. Ruhsat alan
meslektaşlarımızın adları şöyle:
AV. EZEL TAŞDEMIR
AV. EMRE KALELI
AV. MUSTAFA CAN ULUŞAN
AV. AHMET KEREM AYDIN
AV. ECEM ÇELIK
AV. BÜLENT ÇAKIROĞLU,
AV. HADI DÜNDAR

STAJINI TAMAMLAYAN 13
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını Tamamlayan 13 Meslektaşımıza,
21 Nisan 2020 Salı Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi. Ruhsat Alan
Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:
Av. Serap Bulut
Av. Hatice Yıldız
Av. Muhammet Dolaşık
Av. Fatih Bilgili
Av. Mustafa Ergün
Av. Gülnur Sözen
Av. Öykü Akay
Av. Serkan Yıldırım
Av. Seren Yalçın
Av. Süheyla Ovalı
Av. Ömer Furkan Tat
Av. Zana Şahin
Av. Polen Topçu

STAJINI TAMAMLAYAN 11
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını Tamamlayan 11 Meslektaşımıza, 16
Nisan 2020 Perşembe Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi. Ruhsat Alan
Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:
AV. MEHMET ÖZTÜRK
AV. BURHAN ŞAHIN
AV. MEHMET AKIF AKIN
AV. BERKAY SÜRÜCÜ
AV. ABDULLAH TOK
AV. BAŞAK KAYA
AV. EGE ÖZDEMIR
AV. DIREN HELIN CAYMAZER
AV. ELIF DOĞAN
AV. TUBA NUR UÇAR
AV. ÖMER ZEKI DEMIR

STAJINI TAMAMLAYAN 10
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını Tamamlayan 10 Meslektaşımıza, 05
Mayıs 2020 Salı Günü Düzenlenen Törenle
Ruhsatları Verildi. Ruhsat Alan
Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:
05 Mayıs, Salı
Av. Hacer Altıntop
Av. Arda Şardağ
Av. Abdülkadir Salman
Av. Murat Önder
Av. İsmail Kıran
Av. Sümeyra Değiirmen
Av. Şeyma Melekoğlu
Av. Serhat Azizoğlu
Av. Muhammet Huyut
Av. Kadir Albayrak

STAJINI TAMAMLAYAN 13
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını Tamamlayan 13 Meslektaşımıza,
21 Nisan 2020 Salı Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi. Ruhsat Alan
Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:
Av. Serap Bulut
Av. Hatice Yıldız
Av. Muhammet Dolaşık
Av. Fatih Bilgili
Av. Mustafa Ergün
Av. Gülnur Sözen
Av. Öykü Akay
Av. Serkan Yıldırım
Av. Seren Yalçın
Av. Süheyla Ovalı
Av. Ömer Furkan Tat
Av. Zana Şahin
Av. Polen Topçu

RUHSAT, 26.06.2020

Stajını Tamamlayan 9 Meslektaşımıza,
15 Mayıs 2020 Cuma Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi. Ruhsat Alan
Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:

Stajını Tamamlayan 13 Meslektaşımıza, 21
Nisan 2020 Salı Günü Düzenlenen Törenle
Ruhsatları Verildi.
Ruhsat Alan Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:

AV. MERVE UCUZ
AV. MIRAY SEZER
AV. BATUHAN NAZLI
AV. MEHMET CAN SEVINÇ
AV. ELMAS SINEM SÜRMEN
AV. ELIF KAYMAZ
AV. KÜBRA ÇELIK
AV. MUSTAFA HOYUR
AV. OĞUZ TOPRAK

AV. SERAP BULUT
AV. HATICE YILDIZ
AV. MUHAMMET DOLAŞIK
AV. FATIH BILGILI
AV. MUSTAFA ERGÜN
AV. GÜLNUR SÖZEN
AV. ÖYKÜ AKAY
AV. SERKAN YILDIRIM
AV. SEREN YALÇIN
AV. SÜHEYLA OVALI
AV. ÖMER FURKAN TAT
AV. ZANA ŞAHIN
AV. POLEN TOPÇU

AV. VAHİT YILDIRIM
AV. TAHSİN EROĞLU
AV. ZAFER ZEYTİN
AV. BARIŞ EVREN
AV. ELA NUR ÇETİN
AV. MEHMET UMUT BÖRTÜÇENE
AV. İLHAMİ YILMAZ
AV. MURAT GURBETOĞLU
AV. MELTEM BÜYÜKYAPICI ADIYAMAN
AV. YAĞMUR NİSİR
AV. ALİ TARIK MERAL
AV. EMRE YEL
AV. YELİZ FİGEN DÖKER
AV. MESUT ESEN
AV. ENES SÜME
AV. CANBERK KARTAL
AV. FATMA BİLGESU ÇİL
AV. TUĞÇE KAYA
AV. VAHİT YILDIRIM
AV. MURAT GURBETOĞLU
AV. ALİ TARIK MERAL
AV. EMRE YEL
AV. MESUT ESEN
AV. TUĞÇE KAYA
AV. TAHSİN EROĞLU
AV. ZAFER ZEYTİN (
AV. BARIŞ EVREN
AV. ELA NUR ÇETİN
AV. MEHMET UMUT BÖRTÜÇENE
AV. İLHAMİ YILMAZ
AV. MELTEM BÜYÜKYAPICI ADIYAMAN
AV. YAĞMUR NİSİR
AV. YELİZ FİGEN DÖKER
AV. ENES SÜME
AV. CANBERK KARTAL

STAJINI TAMAMLAYAN 20
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını Tamamlayan 20 Meslektaşımıza, 22
Mayıs 2020 Cuma Günü Düzenlenen Törenle
Ruhsatları Verildi.
RUHSAT ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN
ADLARI ŞÖYLE:
AV. BURAK AŞAN
AV. ESRA ASLAN
AV. MINA YANIK
AV. AHMET HAMDI ERCAN
AV. ELIF EYLÜL MERAL
AV. UĞUR TEKIN
AV. ÖZGE AKÇA
AV. OSMAN ŞEKER
AV. BETÜL KELEŞ
AV. HÜLYA YILDIRIM
AV. NUR ÖZ
AV. BETÜL ÖZBAY
AV. BERAT GÜLNAR
AV. ESRA BODUR
AV. BURÇIN LEVENT YÜRÜ
AV. NAZLICAN UÇA
AV. SINEM SEMERCIOĞLU
AV. AYŞE EMRE KARŞIYAKA
AV. TAYYAR ÖZKAN SOYLU
AV. BERKCAN AKÇAY

STAJINI TAMAMLAYAN 21
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
Stajını Tamamlayan 21 Meslektaşımıza, 20
Mayıs 2020 Çarşamba Günü Düzenlenen
Törenle Ruhsatları Verildi.
Ruhsat Alan Meslektaşlarımızın Adları Şöyle:
AV. ALI NIHAT ÖZGÜREL
AV. ASENA DOĞRU
AV. AFRA İLIKKAN
AV. İBRAHIM BATURALP
AV. GAMZE ÇIKIŞ
AV. TURGAY BAYRAM
AV. ALI EMRE AK
AV. SAMET KUŞ
AV. MAHMUT BERHAN DEMIRBILEK
AV. HASAN TURANLI
AV. MERVE TOYLAK
AV. NIMET KARACA
AV. ALEV KORKMAZ
AV. ZEYNEP FERTAN
AV. ASLIHAN BULAK
AV. ARIF GÜNGÖRÜR
AV. DURSUN ÖZGÜN
AV. BÜŞRA TATOĞLU
AV. BURÇAK ÖZTEKIN
AV. KUDRET TAYLAN EKINLI
AV. MERVE SÖYÜK

RUHSAT, 23.06.2020
AV. NERİMAN SENA KÜLÜNK
AV. KADİR TİLKİ
AV. BURCU BEKTAŞ
AV. DİLARA HACIŞAHİNOĞLU
AV. EBRU HİLAL YILDIZ
AV. HİLAL KAYA
AV. GÜLSÜM ÖZER
AV. ALİ FURKAN GÜZELDÜLGER
AV. DEVRİM ÖZLEM ÖNER
AV. HAVVA NUR KÖSEOĞLU
AV. EYÜP ÇELİK
AV. ÖMER FURKAN SANCAK
AV. FATİH YILDIZ
AV. EMRE YÜCEL
AV. ECEM DEMİRTAŞ
AV. ÜNAL CAN ACAR
AV. SEDANUR POLAT
AV. MEHMET ARIĞ
AV. KADİR GÜNÜÇ
AV. ÖZGE BÜYÜKMIHCI
AV. BURCU BEKTAŞ
AV. DİLARA HACIŞAHİNOĞLU
AV. EBRU HİLAL YILDIZ
AV. GÜLSÜM ÖZER
AV. DEVRİM ÖZLEM ÖNER
AV. HAVVA NUR KÖSEOĞLU
AV. ÖMER FURKAN SANCAK
AV. EMRE YÜCEL
AV. ÜNAL CAN ACAR
AV. SEDANUR POLAT
AV. KADİR GÜNÜÇ
AV. NERİMAN SENA KÜLÜNK
AV. KADİR TİLKİ
AV. HİLAL KAYA
AV. ALİ FURKAN GÜZELDÜLGER
AV. EYÜP ÇELİK
AV. FATİH YILDIZ
AV. ECEM DEMİRTAŞ
AV.MEHMET ARIĞ
AV. ÖZGE BÜYÜKMIHCI

RUHSAT, 30.06.2020
AV. MELİHA ETYEMEZ
AV. UMUT TOLGA BULUT
AV. ŞEYMA KELEŞ
AV. IRMAK ÇAĞIL SÜMER
AV. PINAR ÇINAR
AV. KÜBRANUR YILMAZ
AV. OSMAN BURAK KONUKOĞLU
AV. ENES GENÇ
AV. RECEP BOZKURT KIVRAK
AV. SABRİ AYYILDIZ
AV. SEZİN ÖZOVA
AV. AHMET TÜTÜNCÜ
AV. MEHMET HALİT ŞİRİN
AV. MUHAMMET AKDOĞAN
AV. OSMAN DEVELİOĞLU
AV. ONUR OCAK
AV. MEHTAP BİLKAY
AV. AYBİKE NUR GÜNDOĞDU
AV. EMİR SERHAT TİKEN
AV. FATMA BİLGESU ÇİL
AV. ARİF OKAY
AV. MERVE ÖMEROĞLU
AV. İDİL ÖZCAN
AV. BUSE SÖZERİ
AV. FEYZA ÇAKMAKCI
AV. MUSTAFA OĞUZ
AV. BEDRİCAN AKAR
AV. HAKKI YUNUS CANPOLAT
AV. MEHMET COŞAR
AV. FATİH TÜRK

RUHSAT ALANLAR

STAJINI TAMAMLAYAN 13
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI
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STAJINI TAMAMLAYAN 9
MESLEKTAŞIMIZ RUHSAT ALDI

