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İSTANBUL BAROSU YENİ ADLİ YIL MESAJI

Adalet mücadelesi İstan-
bul Barosu için varlık 
nedenidir. Son sözü biz 

söyleyeceğiz. Bugün ülkemiz 
yeni bir adli yıla başlıyor. Yeni 
adli yılın tüm meslektaşları-
mız için mutlu geleceklerin 
başlangıcı ve adil kararın üre-
tildiği bir milat olmasını dili-
yoruz.

Yurttaşlarımız için sadece onurlu 
yaşamanın simgesi olmakla kal-
mayan, hakça yaşamın da güven-
cesi konumundaki adalet inancı-
nın daha bir pekişip geliştiği yeni 
bir aşama olsun istiyoruz bu adli 
yıl. Yeni adli yıla dair temenni-
lerimizin kısa sürede gerçek-
leşmesinin çokta güç olduğunu 
biliyoruz. Çünkü sadece geride 
bıraktığımız yıl içinde yaşadık-
larımız bile ülkemizde çok ciddi 
bir yargı bunalımının olduğunu 
anlatmaya yetiyor. Bir yargı bu-
nalımından söz ederken hâkimlik 
ve savcılık mesleğine kabulden 
başlayan ve giderek mesleğin 
yerine getirilmesindeki yetmez-
liklerle birleşince büyüyüp büs-
bütün bozulan mekanizmanın 
ivedi olarak onarılması gereğini 
işaret etmeye çalışıyoruz. Türk 
yargı sisteminin bünyesine zerk 
edilen siyasal özlü aşılar tutarsa 
adaletin güçlenmesinden değil 
toplumun üstelikte yargı eliyle 
bölünüp güçsüzleşmesi nokta-
sına taşınacağını anlatmaya ça-
lışıyoruz. Yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığının sadece söylemde 
değil kararlarda da vücut bul-
mazsa gösterilmezse inandırı-
cı olamayacağını vurgulamaya 
çalışıyoruz. Savunma şekli bir 
unsura dönüştürülerek, dosyalar 

saklanarak avukatlar darp edilip 
öldürülüp üstelikte suçlanarak, 
adliyeler bile kısıtlanarak ide-
alize edildiğimiz değerlerden 
uzaklaşacağımızı haykırmaya 
çalışıyoruz. Kaygılarımızı biçim-
lendiren bütün yaşanmışlıkların 
kaynağında barındırdığı ger-
çekliği göstermeye çalışıyoruz. 
Böyle gidecekse menzile varı-
lamayacağını, varılacak menzili 
tanımlayarak tarihe not düşme-
ye çalışıyoruz. Biz avukatız ve 
bir anlamda da hancıyız. İktidar 
konumunda bulunan bütün yol-
cuların yargıyı siyasal stratejile-
rinin aracı olarak kullanıp başa-
rılı olduklarını hiç görmedik biz. 
Sıkıyönetimlerden DGM’lere, 
ÖYM’lerden OHAL’lere ve Sulh 
Ceza Hâkimliklerine kadar yaşa-
dığımız bütün süreçlerin bize öğ-
rettikleriyle göstermeye çalıştı-
ğımız yol hukuk devletine giden 
tek yoldur.

Kuvvetler ayrılığının yitirildiği 
bütün dönemlerin giderek otori-
terliği körüklediğini biliriz biz. 
Yargının yasama ve yürütmeden 

ayrılmadıkça gerçek işlevini ye-
rine getiremeyeceğini, baskıyla 
oluşturulan kararların bumerang 
etkisine sahip olduğunu, iktidar-

ların hukukla sınırlandırılmış 
gücünün asıl kendileri için gü-
vence olduğunu söyleriz biz. 
Biz avukatız.

Ve bizim için hukuk devletine 
ulaşmak ve hukukun üstünlüğü-
nü egemen kılmak temel müca-
dele alanıdır. Evet, biz avukatız. 
Varlık nedenimiz yurttaşların 
hukuk güvenliğinin sağlanması, 
hak ve özgürlüklerin korunma-
sıdır. Biat etmek, boyun eğmek, 
ram etmek, rıza göstermek gene-
tik yapımıza aykırıdır bizim. Biz 
itiraz mesleği yapıyoruz. Mü-
cadele etmek, tarihsel ve evren-
sel refleksimiz ve görevimizdir. 
Dayandığımız güç odakları halk, 
hak ve hukuktur.

Tek pusulamız adalet, en büyük 
zenginliğimiz meslek onurumuz-
dur. Adil olduğuna inandığımız 
adli yılları halkımızla birlikte vere-
ceğimiz mücadeleyle yaratacağız.

Yargı Cumhuriyetin onuru ola-
cak, Cumhuriyette yargının.

Son sözü biz söyleyeceğiz…

Çünkü biz AVUKATIZ!

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

(Bu metin, geçtiğimiz adli yıl açılışındaki İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu adli yıl açılış 
mesajıdır.)



G
Ü

N
C

E
L

2

TE
M

M
U

Z 
A

Ğ
U

ST
O

S 
 2

02
0 

/ 1
58

Dün ölüm orucunda kaybetti-
ğimiz Av. Ebru Timtik için ya-
pılan anma vesilesiyle, İstanbul 
Barosu özelinde bir algı ope-
rasyonu tasarımlandığı anlaşıl-
maktadır.

Son aylarda tartışılan ve ya-
salaşan çoklu baro sistemine 
de “özel bir yarar” getireceği 
umulan bu tartışmaya, İçişleri 
Bakanının da gerçek dışı anla-
tımlarıyla katılmış olması dik-
kat çekicidir.

Gerek bizzat İçişleri Bakanı, 
gerek bir takım basın organları 
ile operasyoncu trollere aşağı-
daki maddeleri özel bir duyar-
lılıkla anımsatmayı, İstanbul 
Barosu olarak şimdiye kadar 
sürdürdüğümüz tavrın gereği 
sayarız:

1. Dün İstanbul Barosu önünde 
yapılan anma sırasında, Av. Ebru 
Timtik’in posteri Baro tarafın-
dan asılmamıştır. Poster “baro 
görevlilerine rağmen” Müdür 
Yardımcısının odasına girilerek 
asılmıştır.

2. Bu poster, İçişleri Bakanının 
beyanının aksine, güvenlik güç-
leri tarafından değil, bizzat Baro 
görevlilerince indirilmiştir. Bu-
nun tanığı da, güvenlik güçleri-
dir.

3. İstanbul Barosu, bu noktada-
ki tavrının işareti olarak binaya 
Türk Bayrağı çekmiştir.

4. Av. Ebru Timtik için Mahke-
mece verilen karar, kesinleşme-
miştir. Bir hukuk kurumu olarak 
konumumuzu belirleyen en temel 
ilke, evrensel hukukun genel ka-
bule ulaşmış kurallarının başında 
gelen “masumiyet karinesi”dir. 

Kaldı ki, anlatmaya çalışılan da 
o yargılamadaki ihlaller ve ka-
rarın yanlışlığıdır. Bu çerçevede 
bir terör üyesinden veya terör 
savunuculuğundan söz edilmesi, 
düzenlenen algı operasyonunun 
bir parçasıdır.

5. C. Savcısı M. Selim Kiraz’ın 
şehit edilmesi ile ilgili terör eyle-
minde, Av. Ebru Timtik’e yönel-
tilen bir iddia yoktur. Henüz ke-
sinleşmeyen kararda da bu yönde 
bir saptama yoktur.

6. M. Selim Kiraz’ı şehit eden 
eylem, İstanbul Barosu tarafın-
dan en ağır şekilde lanetlenen bir 
terör eylemidir. Bugün de aynı 
anlayış içinde bulunan Baro-
muz, her yıl Savcımızı anmakta 
ve onun isminin yaşatılmasına 
verdiği önemi her yıl özel olarak 
vurgulamaktadır.

7. Av. Ebru Timtik özelinde sa-
vunduğumuz değer, “adil yar-
gılanma ilkesi” dir. Bu alanda 
ülkemiz yargısının çok ciddi bir 
sorun yaşamakta olduğu, tüm hu-
kukçuların malumudur. İstanbul 
Barosu olarak bu tartışmaların 
dışında kalmamız beklenemez.

8. Bu tartışmanın içinde bulun-
mak, “ölüm orucu” eyleminin 
kutsanması anlamına gelemez. 
Daha önce de, bu türden eylemler 
sırasındaki tavrını açıkça ilan et-
miş olan İstanbul Barosu, bugün 
de aynı noktadadır. Ölüm orucu, 
onanacak bir eylem değildir. Ya-
şam hakkını öncelikle savunan 
bir kurumsallığın başka bir nok-
tada bulunması beklenemez.

9. Burada önemli olan konu, ya-
şadığımız soruna “insan hakları 
odaklı” yaklaşıp yaklaşmadığı-

nızdır. Ölüm orucundaki avukat-
ların eylemlerinin sona ermesini 
sağlamak uğruna, başlangıçtan 
bu yana etkin bir çaba gösteril-
miştir. Bu çabalarımızın oda-
ğındaki temel yaklaşım, sadece 
ve yalnız “ölümü engellemek” 
olmuştur. Son kez 18.08.2020 
tarihinde, hastane ziyaretleri ya-
parak soruna dair duyarlılıkları 
anlatan 9 Baro Başkanımızla bir-
likte, “görünen bu gelecek” işaret 
edilerek basın toplantısı ile uya-
rılmıştır. Ne yazık ki, bu uyarılar 
beklenen karşılığı bulmamıştır.

İstanbul Barosu; resmî sitesi ve 
sahiplendiği tüm mecralarında-
ki yazı, afiş, duyuru, bildirge ve 
toplantıları ile çizgisini “net bi-
çimde” ortaya koyan bir hukuk 
kurumudur. Bu çizgiyi tanımak 
isteyenleri tarihe geri götürecek 
bütün kaynakları açık iken, şim-
di o çizgi üzerinden yaratılmaya 
çalışılan kuşkular, bir algı ope-
rasyonudur. Hukuk bilincinin 
yeterli gelişim süreci izlememiş 
olması nedeniyle, böyle bir algı 
operasyonunun yararlı olacağını 
düşünenler, karşılarında avukat-
ları bulacaklardır.

İstanbul Barosu, demokratik, 
laik, sosyal, hukuk devletinin 
Atatürk Devrimlerinden doğdu-
ğunu bilen ve bu Cumhuriyetin 
değerlerini yaşayıp yaşatmayı 
amaçlayan mücadelesine aynı bi-
linçle devam edecektir.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BAROSU, İÇİŞLERİ BAKANI, ÖLÜM 
ORUCU, POSTER VE ALGI OPERASYONU...
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Gerçekle İlgisi Bulunmayan Bir Zihni Sürecin 
Senaryosu Canlandırılmaktadır

28 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul 
Barosu önünde düzenlenen anma sı-
rasında, Baro binasına asılan poster 
vesilesiyle sürdürülen tartışmalar, 
yaşananlardan kopuk bir senaryo ile 
canlandırılmaktadır. Yaşanan ger-
çekliğe karşın, önce İçişleri Bakanı, 
daha sonra da Adalet Bakanı tarafın-
dan manipüle edilen gerçeklikler, bu 
kez de Cumhurbaşkanı tarafından, 
benzeri bir yorumlamaya konu edil-
miştir.

Sorunun ilk boyutu, bu tartışma ve-
silesiyle kurumsal olarak İstanbul 
Barosunun “rahatsızlık” yaratan bir 
konumda bulunduğunun ve giderek 
“çoklu baro” yapılanmasına hak 
veren bir noktada olduğunun Sayın 
Cumhurbaşkanınca tespit edilmiş 
olmasıdır. Öncelikle belirtmeliyiz 
ki, bu tespitlerde haklılık bulun-
mamaktadır. Zira, kurumsal olarak 
İstanbul Barosunun bu olayda bir 
dahli yoktur. Poster, Baro tarafından 
asılmadığı gibi, bizzat Baro tarafın-
dan indirilmiştir. İçişleri Bakanının 
bu konudaki beyanları, gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Üstelik bütün bu ge-
lişmeler, güvenlik güçlerinin tanıklı-
ğında gerçekleşmiştir.

Bu olayın, şehit Savcımız Mehmet 
Selim Kiraz ile ilişkilendirilmesi, 
İstanbul Barosu açısından ciddi bir 
haksızlıktır. Mehmet Selim Kiraz 
bizim şehidimizdir. İstanbul Barosu, 
bütün açık kaynaklarıyla Savcımızın 
şehit edilmesi sürecinden başlayan 
ve bugüne kadar sürdürülen anma-
larında, onu yaşatmak uğrunda her 
türlü duyarlılığı göstermiştir. Bu 
tavrımız sonuna kadar da sürecektir.

Gerçekle ilgisi bulunmayan bir zi-
hinsel süreç geliştirmek suretiyle, 

satır aralarından İstanbul Barosunu 
“terör destekleyicisi” gibi göstermek 
de bir başka haksızlıktır. Terörün her 
türlüsünü her zaman en açık dille 
lanetleyen ve açık kaynaklarında 
bu lanetine ilişkin bütün değerleri 
saklayan bir Baro için sarf edilen bu 
türden sözcükler, açık bir algı ope-
rasyonudur. İstanbul Barosu, ülke 
bütünlüğüne yönelik her türlü eyle-
min karşısında durmasını bilen bir 
geçmişin mirasını taşımaktadır. Bu 
konuda en küçük bir “ispat külfe-
tini” yüklenmek ihtiyacında da de-
ğildir. Eğer, tarihe yönelik bir bakış 
açısı yarıştırılacak ise, bu yarışın her 
evresini de tartışmaya hazırdır.

Baromuz, özellikle de insan hakları 
alanında yapılan mücadeleler bağla-
mında aldığı tavır nedeniyle, süreç 
içerisinde siyasal iktidarlarla karşı 
karşıya gelse de, bu konumunu, yap-
maya mecbur olduğu mücadelesinin 
gerekliliği olarak değerlendirmekte-
dir. Evrensel hukukun genel kabule 
ulaştırdığı değerlerden hareketle 
yürütülen bu mücadelelerde, kaçı-
nılmaz gerçekliğin “doğal” kabul 
edilmesi, demokratik hukuk dev-
leti iddiasının sonucudur. Siyasal 
iktidarların, bu duruma tahammül 
etmesi gerekirken, “ağır ve haksız” 
suçlamaların konusu haline getirme-
yi tercih etmesi, öncelikle de hukuk 
devletine zarar verecektir.

Diğer yandan, bu konuşma ile Cum-
hurbaşkanı tarafından mesleğimiz 
açısından dile getirilen bazı husus-
lar da dikkat çekicidir. Öyle anla-
şılmaktadır ki, Cumhurbaşkanının 
zihninde farklı bir avukatlık tahay-
yülü vardır. Bu tahayyül, savunma 
hakkının görmezden gelindiği ve 
“suçlu” kavramının özel değerlen-

dirmelerle belirlenip, savunmayı da 
gerektirmeksizin, “uygun bir tensip-
le” infazına kadar giden bir süreci 
ifade etmektedir. Üstelik mesleği-
miz açısından özen gösterdiğimiz 
“müvekkil ile özdeşleşmeme” ilkesi 
de, bizim dışımızda giderek “aynı-
laşan” bir konuma evrilmektedir. 
Daha önce, özel koşullarda “mü-
dafilik görevinden men edilmesi” 
yolunda yapılan değişikliklerin bile 
yetmediği, şimdi “meslekten atılma-
sını” gerektiren bir süreç yönünde 
yapılan yorumlar, sadece avukatlık 
mesleğini değil, hukuk devletini de 
ciddi ölçüde tahrip edecektir. Çünkü 
hukuk devletinin “avukatı”, bu ta-
nımlama değildir.

Bu vesile ile bir kez daha ifade et-
mekteyiz ki, ülkemizin “hukuk dev-
leti” olabilmesine yönelik çok ciddi 
tereddütlerin yaşanmakta olduğu, 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
noktasında uygar ülkelere göre çok 
geride bulunduğumuz, yurttaşları-
mızın da yargıya güvenmediklerini 
açıkça ifade ettikleri bir noktada, 
yargıya dair yapısal dönüşümlere 
gereksinim vardır. HSK’dan başla-
yarak adliyedeki kalemlere kadar 
varan bir köklü değişikliği gerçek-
leştirmek zorundayız. Bu dönüşü-
mü gerçekleştirmek yerine, hedefe 
konulan Barolar üzerinden yazılan 
senaryolar, sadece yeni güvensizlik-
lerin kaynağını oluşturacaktır.

Kamuoyuna saygı ile sunarız.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

2020-2021 ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN CUMHURBAŞKANININ, 
KONUŞMASININ SON KISMINDA BAHSE KONU ETTİĞİ HUSUSLAR, 

BAROMUZ AÇISINDAN YENİ BİR AÇIKLAMAYI ZORUNLU KILMIŞTIR.
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İPEK ÖZBEY: “Ebru Timtik 
örgüt üyeliğinden yargılanıyor, 
Mehmet Selim Kiraz’ı da DH-
KP-C öldürdü, dolayısıyla bun-
ların arasında irtibat var” diye 
düşünülüyor.

MEHMET DURAKOĞLU: 
Ebru Timtik ile ilgili verilmiş, 
kesinleşmiş bir yargı kararı yok. 
Algı operasyonu! 15 Temmuz si-
yasal İslam teorilerinin çöktüğü 
gündür; AKP, öyle bakması ge-
rekirdi, bakmadı. Özellikle liya-
kat ve laiklik konusunda yeniden 
düşünmesi gerekiyordu, yapmadı. 
FETÖ’den öğrendikleri kendi dü-
zenlerini kurmak yoluna gittiler. 

ÖZBEY: Önce pankart mesele-
sini anlatın bize. Zorla asıldığını 
belirtmiştiniz. Kim asıyor Ebru 
Timtik pankartlarını?

DURAKOĞLU: 0 gün Anka-
ra’daydım. Ebru Timtik’in vefa-
tı üzerine baro önünde bir anma 
gerçekleştiriliyor. Önce gelip 
böyle bir pankart asıp asamaya-
caklarını soruyorlar. 

ÖZBEY: Soranları tanıyor mu-
sunuz? 

DURAKOĞLU: Bir kısım avu-
katlar... Arkadaşlarımız izin ver-
miyor. Anma, cenaze kaldırmak 
gibi geleneklerimiz var ama 
hiçbir zaman hiç kimsenin fo-
toğrafını asmadık. Bir süre sonra 
zorla gelip muhasebe müdürünün 
odasına girmek suretiyle, hatta 
sandalyeleri falan yerlere atarak 
o pankartı zorla asıyorlar. Aşağı-
da da bir kalabalık olduğu için, 
anında çıkarılması sorun olur diye 
düşünülüyor, kalabalığın dağıl-
masının ardından pankart bizim 
tarafımızdan kaldırılıyor. Algı 
operasyonu var!

ÖZBEY: Siz müdahale ediyor 
musunuz? 

DURAKOĞLU: Pankart asıldık-
tan sonra haberim oldu. Sonuç 
olarak “Pankartı kaldırın” dediği-
mi biliyorum. Tahmin ediyorum 
17-20 dakika arası asılı kaldı. 
Burada olayın nasıl olduğundan 
ziyade, İçişleri Bakanı tarafından 

nasıl anlatıldığı daha vahim bir 
durum. Bütün bu gelişmeler doğ-
rudan polisin gözü önünde oluyor. 
Hadi diyelim ki pankart içeriden 
asıldığı için görmediler ama bi-
zim tarafımızdan kaldırıldığını 
biliyorlar. Polisler kaldırmadı. 
Buna rağmen İçişleri Bakanının, 
“İstanbul Barosu yöneticileri pan-
kartı astı, yazıklar olsun onlara. 
Allah’tan güvenlik güçleri, polis 
o pankartı oradan kaldırdı” deme-
si olayı başka türlü değerlendir-
memize neden oluyor. 

ÖZBEY: Nasıl bir değerlendirme? 

DURAKOĞLU: Algı operas-
yonu yapıldığını düşünüyorum. 
Olay doğrudan doğruya İçişleri 
Bakanı-sonra Cumhurbaşkanı da 
ortak oldu ona- tarafından Meh-
met Selim Kiraz’ın öldürülmesiy-
le ilişkilendirildi. Ebru Timtik’in 
yargılanması sırasında Mehmet 
Selim Kiraz’ın öldürülmesi olayı 
hiç gündeme gelmedi. İddiana-
mesinde Kiraz’ın öldürülmesine 
ilişkin bir katkısından hiç söz 
edilmiyor. 

ÖZBEY: Nereden çıkıyor peki? 

DURAKOĞLU: O yüzden algı 
operasyonu diyorum ya. Kiraz’ın 
öldürülmesiyle ilgili İstanbul Ba-
rosu’nun beyanları ortada. Bir 
savcı adliye içinde katledilmiş, 
o bizim şehidimiz. Her anmasına 
katılmaya, onun değerlerini ya-
şatmaya çok büyük bir özen gös-
teriyorum.  İstanbul Barosu’nun 
teröre destek verdiği, göz yumdu-
ğu iddiası çılgınca. 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, son günlerde 
kamuoyunun gündemine oturan konular, yargı ve baroların sorunları 
konusunda Cumhuriyet Gazetesi Yazarı İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

HUKUK HABİTATINI DEĞİŞTİRMEMİZ 
GEREKİYOR
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ÖZBEY: Araya gireyim: Ebru 
Timtik neden yargılanıyordu? 

DURAKOĞLU: Örgüt üyeliğin-
den. 

ÖZBEY: Hangi örgüt? 

DURAKOĞLU: DHKP-C... 

ÖZBEY: Bağlantıyı buradan ku-
ruyorlar. 

DURAKOĞLU: Evet. Mehmet 
Selim Kiraz’ı da DHKP-C öldür-
dü, dolayısıyla bunların arasında 
irtibat var deniliyor. Bu irtibatın 
olup olmadığının bir hukuk ku-
rumu olarak değerlendirmesini 
ancak yargı kararında ortaya çık-
mış olmasıyla mümkün görürüm. 
Böyle bir yargı kararı yok. Bu 
tartışmanın nereye götürülmeye 
çalışıldığı tarihlerle de ilgili. 1 
Eylül’de adli yıl açılışı külliye-
de yapıldı, bu yıl kimse tarafın-
dan tartışılmadı. Oysa geçen yıl 
en temel tartışma konularından 
biriydi. Anayasanın 104. mad-
desine göre yürütmenin başı ko-

numunda bulunan bir kimsenin 
yargının açılışını yapıyor olması, 
geçmiş yıllardan alışkın olduğu-
muz dinlemesi gereken noktadan, 
konuşması gereken noktaya biz-
zat kendisinin kendisini taşıması 
tartışma konusu olmadı. Yargının 
temel sorunları konuşulmadı. Bu 
arada Küiliye’ye gidenlerin yargı 
mensubu olarak rahatsız olduğu-
nu düşünüyorum. 

ÖZBEY: Öyleyse niye gidiyor-
lar?

DURAKOĞLU: Gitmek zorun-
dalar. Türkiye’de yargının içinde 
bulunduğu temel sorunlardan biri 
bu. Yürütme, yargı üzerinde bü-
yük bir baskı kurmuş vaziyette, 
bu baskının sonucu olarak bütün 
bunları yaşıyoruz. Türkiye’de 
hukuk habitatının değişmesi ge-
rekiyor. Aksi takdirde bunu götü-
remeyiz. 

ÖZBEY: Cumhurbaşkanı, “İnşal-
lah önümüzdeki dönemde avukat-
lıktan teröristliğe uzanan bu kanlı 

yolun önünü kesmek için gereke-
ni yapacağız” dediğinde bir baro 
başkanı ne düşünür? 

DURAKOĞLU: Çok ciddi kay-
gılar içine girdim. Öyle anlıyo-
rum ki, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
zihninde farklı bir avukatlık ta-
hayyülü var. Mesleğin gelişimine 
yönelik bir gerçeklik ifade etse, 
hukuk devleti ya da yargı bağım-
sızlığına katkı verecek yeni bir 
düzenleme olsa sevinç duyarım 
ama kafasındaki modelde bir insa-
nın suçlanmasıyla ilgili evrensel 
kabule ulaşmış hukuk kriterleri 
yok. ‘teröristtir” dediği kimsenin 
gerçekten terörist olup olmadı-
ğının hukuk devletindeki tanımı 
doğrudan doğruya bir mahkeme 
karandır. OHAL İnceleme Ko-
misyonu’ndaki incelemeler so-
nunda anladık ki KHK’lerle ihraç 
ettikleri memurların ihraç kararla-
rının büyük bir bölümü istihbarat 
birimlerinin raporlarıyla ilgiliy-
miş. Burada da aynı şeyi çalıştır-
maya çalışıyorlar. Bu arada “terö-
risti savunan avukat da teröristtir” 
gibi bir mantıktan yola çıkarsanız, 
bizim bu mesleği yapabilmemizin 
hiçbir koşulu kalmaz. Biz katilin 
de hırsızın da uyuşturucu satanın 
da avukatlığını yaparız. Bir avu-
katın müvekkiliyle ilişkisi savun-
ma hakkına yöneliktir. Bunu inkâr 
ederseniz, savunma hakkını inkâr 
ediyorsunuz demektir. 

MAKLUBEYE KAŞIK 
SALLAYANLAR YARGININ 
ARKA ODASINDA

ÖZBEY: Yasa henüz Meclis’ten 
geçmemişti. Cumhuriyet’teki bir 
yazınızda çoklu baroyla ilgili ça-
lışmanın “arka oda”da hazırlandı-
ğını söylemiştiniz. Neresi bu arka 
oda? 

DURAKOĞLU: Bunu anlaya-
bilmek için biraz geçmişe gitmek 
gerekiyor. Çoklu baro düzenle-
mesi Abdullah Gül’ün cumhur-
başkanlığı döneminde bir kez 
daha gündeme gelmişti. O dönem 
içinde Devlet Denetleme Kurulu 
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raporlarına da girmişti. Biz o ra-
porun, o zamanlar da bir FETÖ 
projesi olduğunu söylemiştik. 
Hatta Metin Feyzioğlu, 24 Şubat 
2018’de Ankara’da Ahmet Taner 
Kışlalı Spor Salonu’nda yaptığı 
konuşmada “Bu bir FETÖ proje-
sidir, nokta!” diye ifade etti. Ben-
ce de bir FETÖ projesidir. Daha 
sonraki süreçte birkaç kez günde-
me getirildi. Her defasında biz bir 
şekilde halledebilmiştik. Bu kez 
gündeme gelişi ilginç bir geliş-
meyle oldu. ¦ Neydi o gelişme? 
Birdenbire yandaş medyada yasa 
değişiklikleri hazırlandığı söylen-
di. Biz tartışmaların içine girdik. 
Tam o sırada bir sabah Feyzioğlu, 
TBB Başkanı sıfatıyla bir açıkla-
ma yaptı ve “Yok böyle bir tasan, 
neyle uğraşıyorsunuz” dedi. Aynı 
gün öğleden sonra, Adalet Bakan-
lığı “Böyle bir hazırlığımız yok” 
diye yazılı bir açıklama yaptı. 
Ertesi gün Cumhurbaşkanı, “Ha-
yır var böyle bir tasarı, biz hazır-
lıyoruz. Getireceğiz ve Meclis 
kapanmadan çıkacak” dedi. Bir 
avukatlık yasa değişikliği hazır-
lanıyor, TBB Başkanı’nın, Adalet 
Bakanı’nın haberi yok. 

ÖZBEY: ‘Arka oda’ mı devreye 
giriyor? 

DURAKOĞLU: Aynen öyle. 
Bunun başka bir izahı yok. Kim-
senin haberi yok ve arka odalarda 
bir yerde böyle bir şey hazırlan-
dı. Tabii bu FETÖ projesi, Adalet 
Bakanı’nın haberinin olmaması 
meselesine baktığınızda aslında 
arka odada kimlerin olduğu ger-
çeğini de değerlendirmek gereki-
yor. 

ÖZBEY: Kimler? 

DURAKOĞLU: Adalet Baka-
nı’nın referansıyla çok net bir şey 
söyleyebilirim. Hatırlarsanız bir-
kaç ay evvel “Maklubeye birlikte 
kaşık sallayanlar, yargıyı dizayn 
etmeye çalışmasınlar” dedi. Si-
yasal iktidarın içinde maklubeye 
kaşık sallayanlar, anlıyorum ki 
yargıyı dizayn etmeye çalışıyor-

lar ve Adalet Bakanı buna karşı. 
Arka odada kimlerin olduğunu 
anlatabiliyor muyum? Bırakın 
onu, maklubenin sahipleri zaten 
eskiden böyle bir projenin sahip-
leriydi. Onların kütüphanelerin-
de duruyor zaten teklif. O teklifi 
kütüphaneden çıkardılar, bir anda 
Adalet Bakanı’nın da haberi ol-
madan realize edilmeye başlandı. 

ÖZBEY: FETÖ, yargıdan hâlâ mı 
temizlenemedi? 

DURAKOĞLU: Ciddi ölçüde 
temizlendiğini biliyorum ama bu 
neyi ifade ediyor? Yargıda FETÖ 
temizlendi de şimdi temiz bir yar-
gımız mı var? Artık bağımsız ve 
tarafsız mıyız? 

ÖZBEY: FETÖ gitti, METÖ gel-
di mi demek istiyorsunuz? 

DURAKOĞLU: Aynen. Bakın 
bu ülkede OHAL döneminde çı-
karılan bir KHK ile 1.5 yıl boyun-
ca, hâkim, savcı alımında yazılı-
dan 70 alma zorunluluğu kaldı-
rıldı. Ben 91 alan, mesleğe kabul 
edilmeyen pırıl pırıl avukatlar bi-
liyorum ama 54 alıp mesleğe ka-
bul edilen şu anda hâkim, savcılık 
yapmakta olan, avukatlığı becere-
memiş hukukçular da biliyorum. 
Benim elimde mesela 175 kişilik 
AKP mensubu avukat listesi var. 
Hepsi hâkim, savcı. Bu listeler 
yayımlandı. Özel olarak alındılar. 

ÖZBEY: Bir yargıcın siyasal gö-
rüşü olamaz mı? 

DURAKOĞLU: Elbette, bir yar-
gıcın siyasal görüşünün olması 
kadar doğal bir şey yok. “Niye 
bu AKP’li, niye CHP’li” diye 
sormak kimsenin haddi değil. 
Ama siyasal düşüncesinin öğret-
tiği değerlerin, kararına ne kadar 
yansıdığı beni çok ilgilendiriyor. 

AVUKATLAR DURUMU AN-
LADILAR

ÖZBEY: İktidara yakın hukuk 
demekleri İstanbul ve Ankara’da 
yeni barolar için 2 bin imzayı 

bulamadı. Neden bulamıyor, bu 
sonuç görülememiş miydi? 

DURAKOĞLU: Sanmıyorum 
öngördüklerini. Tam tersine ola-
bileceğini düşünüyorlardı. Öyle 
olmadı. Avukatlar, içinde bulun-
dukları durumu anladılar diye 
düşünüyorum. Bir ölçüde hem 
Ankara’da yaptığımız, hem de 
yasalaşma aşamasında TBMM’de 
yaptığımız mücadelelerle olayı 
bir anlamda meslektaşlarımıza 
da anlatabildik diye düşünüyo-
rum. Meslektaşlarımızın da çok 
ciddi bir yaklaşımları oldu ve ba-
şaramadılar. Bunu siyasal ayrım 
gözetmeden söylüyorum. AKP, 
MHP mensubu olan arkadaşlarım 
var, onların da katılmadıklarını 
biliyorum. 

ÖZBEY: Amacına ulaşmadı 
yani... 

DURAKOĞLU: Belki bu barolar 
kurulabilir ileride. Dört sene hiç-
bir işlev görmez. 

ÖZBEY: Sizce neler yapılmalı?

DURAKOĞLU: Yargı bağım-
sızlığının sağlanması konusun-
daki değişiklikler yapılmalı. 
HSK’nin yapısı baştan sona de-
ğişmeli. Hâkimlerin önce coğrafi 
güvencesi sağlanmalı. Sulh ceza 
hâkimlikleri otomatik tutuklama 
müessesesine dönüştü, mutlaka 
kaldırılmalı. Savunma hakkına 
saygı göstermeden yargı refor-
mu yapabilmek mümkün değil. 
Savunmanın önündeki tüm en-
geller kaldırılmalı. Biz dosyalara 
ulaşamıyoruz. Gizlilik kararları 
görüyoruz. Tutuklamaya itiraz 
edeceğimiz dosyada vereceğimiz 
dilekçeyle ilgili bir tek delil göre-
miyoruz ki itiraz edelim. Gizlilik 
karan olmayan dosyaları dahi gö-
remediğim oluyor. Savcının dos-
ya kaçırdığı gerçeğiyle karşı kar-
şıyayım. AİHM kararlarını refere 
eden bir anlayışın yargıya hâkim 
olması gerekiyor.  (07.09.2020).
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BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

 

BAKIRKÖY FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK 
MAHKEMESİ

1. FİKRİ SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

 

BAKIRKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  

 

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMELERİ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

7. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

8. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

9. SULH HUKUK MAHKEMESİ  

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ 

BAKIRKÖY AİLE MAHKEMELERİ

1. AİLE MAHKEMESİ

2. AİLE MAHKEMESİ

3. AİLE MAHKEMESİ

4. AİLE MAHKEMESİ

5. AİLE MAHKEMESİ

6. AİLE MAHKEMESİ

7. AİLE MAHKEMESİ

8. AİLE MAHKEMESİ

9. AİLE MAHKEMESİ

10. AİLE MAHKEMESİ

11. AİLE MAHKEMESİ

12. AİLE MAHKEMESİ

13. AİLE MAHKEMESİ

 

BAKIRKÖY İŞ MAHKEMELERİ

1. İŞ MAHKEMESİ 

2. İŞ MAHKEMESİ 

3. İŞ MAHKEMESİ 

4. İŞ MAHKEMESİ 

5. İŞ MAHKEMESİ 

6. İŞ MAHKEMESİ 

7. İŞ MAHKEMESİ 

8. İŞ MAHKEMESİ 

9. İŞ MAHKEMESİ 

10. İŞ MAHKEMESİ

11. İŞ MAHKEMESİ

12. İŞ MAHKEMESİ

13. İŞ MAHKEMESİ

14. İŞ MAHKEMESİ

15. İŞ MAHKEMESİ

16. İŞ MAHKEMESİ

17. İŞ MAHKEMESİ

18. İŞ MAHKEMESİ

19. İŞ MAHKEMESİ

20. İŞ MAHKEMESİ

21. İŞ MAHKEMESİ

22. İŞ MAHKEMESİ

23. İŞ MAHKEMESİ

24. İŞ MAHKEMESİ

25. İŞ MAHKEMESİ

26. İŞ MAHKEMESİ

27. İŞ MAHKEMESİ

28. İŞ MAHKEMESİ

29. İŞ MAHKEMESİ

30. İŞ MAHKEMESİ

31. İŞ MAHKEMESİ

32. İŞ MAHKEMESİ

01.09.2020 tarihi itibari ile 
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, 
No: 6, Yenibosna, Bahçelievler, 
İstanbul adresinde yeni açılan 
Bakırköy Hukuk Adliyesi Ek 
Binası’nda faaliyete başlayacak 
mahkemelerin listesi aşağıda 
bulunmaktadır.

01.09.2020 tarihi itibari Bakırköy Hukuk Mahkemeleri 
Ek Binasında Faaliyete Geçen Mahkemeler

BAKIRKÖY 
ADALET SARAYI

(YENİ) BAKIRKÖY 
HUKUK 

MAHKEMELERİ EK 
BİNA

Bakırköy Avukat 
Kapısı Önü Adliye Ek Bina Önü

KALKIŞ KALKIŞ

09:00 09:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

Bakırköy Adalet 
Sarayı – Bakırköy 

Hukuk Mahkemeleri 
Ek Bina Servis 

Saatleri

Bakırköy Adalet Sarayı ile Yeni 
açılan Bakırköy Hukuk Mah-
kemeleri Ek Bina Arasında 
Servis Saatleri Aşağıda Belir-
tilmiştir. Yeni servis güzergahı 
01.09.2020 itibari ile çalışmaya 
başlayacaktır. 
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bul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Dura-
koğlu, bu toplantının 

‘Adil Yargılanma’ adını taşıma-
sının zaman açısından çok büyük 
önemi bulunduğunu, “Kendimizi 
adil yargılanma hakkına ne kadar 
koşullandırırsak koşullandıralım 
bugün sanıyorum ki bu kavramın 
bize anlattığı anlam Ebru ve Ay-
taç’la birleşecek” dedi.

Durakoğlu konuyu şöyle açtı: “18 
avukat arkadaşımız bir sabah 
evlerinden alındı. Bir yıla yakın 
zamanda iddianameleri ancak ya-
zılabildi. Dava açıldı ve peş peşe 
yargılamalar yapıldı. Çok da alışık 
olmadığımız bir ara karar ortaya 
çıktı ve avukat arkadaşlarımızın 
hepsi tahliye edildi. Mahkeme 
kararıyla, bir avukat yargılan-

masının nasıl olması gerektiğini 
belirten bir metinle karşı karşıya 
idik. Gecenin bir yarısında savcı 
karara itiraz etti ve aynı hâkimler, 
aynı gece yakalama ve tutuklama 
kararı çıkarttılar. 10 saat önce 
ıslak imzalarıyla ilan ettikleri 
o kararı, elektronik imzalarıyla 
ortadan kaldırdılar. Bunu sadece 
bu arkadaşlarımızın yargılanma-
sına ilişkini bir gerçeklik olduğunu 
söylemiyorum, ülkemizde özellikle 
siyasal davalarda yapılan yargı-
ları kavramamızın önemli bir ör-
neğidir diye düşünüyorum. Bunun 
başka türlü bir ifadesi yoktur”.

Bu davanın Türkiye’deki yargının 
hangi noktalara geldiğinin en te-
mel bir göstergesi olduğunu vurgu-
layan Durakoğlu, o mahkeme he-
yetinin dağıtıldığını, başka hâkim-
lerin geldiğini ve adına ‘yargılama’ 

denilemeyecek bir sürecin başla-
dığını bildirdi. Durakoğlu, “Avu-
katlar mahkeme oturumlarında 
inanılmaz güzellikte savunmalar 
yaptılar. Sadece tutanaklara değil 
hukuk tarihine geçecek değerlen-
dirmelerde bulundular. Yargıyı 
bu hale getirenler ne yaparlarsa 
yapsınlar hukuksuzluğu geleceğe 
taşıyamazlar” dedi

Açılış konuşmalarından sonra üç 
oturum halinde düzenlenen panelin 
ilk oturumuna geçildi. İlk oturumu 
TCHD Başkanı Av. Mehmet İpek 
yönetti. İpek, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin 2019 yılında ver-
diği toplam 3224 ihlal kararının 
932’sinin sözleşmenin Adil Yar-
gılanma hakkına aykırı bulundu-
ğunu, bu hakkının en fazla ihlale 
konu olan hak konumuna geldiğini 
söyledi. İpek, Anayasa Mahkemesi 
kararlarına bakıldığında da verilen 

BİR AVUKAT, SADECE AVUKAT DEĞİLDİR

İstanbul Barosu Başkanlığı ve Türk Ceza Hukuku Derneğince düzenlene ‘Adil Yargılanma 
Hakkı’ konulu panel, 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 13.00’de baronun 
Kanlıca’daki sosyal tesisi Barobahçe’de yapıldı.
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ihlal kararlarının yarısından faz-
lasının adil yargılanma hakkı ile 
ilgili olduğunu belirtti. İpek “Adil 
yargılanma hakkının demokratik 
toplum düzeninin oluşmasında 
önemli bir rolü bulunmaktadır, an-
cak demokratik toplum düzeninden 
her geçen gün uzaklaştığımız Tür-
kiye’de adil yargılanma ihlalinin 
en yakıcı örneklerinden birini can-
larını ortaya koyarak açlık grevi 
yapan meslektaşlarımız Ebru Tif-
tik ve Aytaç Ünsal’da görüyoruz” 
dedi. İpek, bu panelde, tartışılacak 
en önemli konunun, sürekli sal-
dırı altında bulunan savunma ve 
avukatların adil yargılanma hakkı 
olacağını bildirdi.

Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç 
Sağkan, Çağdaş Hukukçular Der-
neği üyesi avukatların yargılan-
masında sergilenen yanlışlıklara 
vurgu yaptı ve bunun bir yargıla-
ma olmadığını, hatta tiyatro bile 
olmadığını söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 
ilgili Adalet Bakanlığında yapılan 
toplantıya bütün baro başkanları-
nın katıldığını, günün yarısının 
açılış konuşmalarıyla geçtiğini, 
diğer yarısında 9 başlık bulundu-
ğunu ve bir günlük toplantıda ye-
teri kadar tartışılmadığını belirten 
Sağkan, “Strateji belgesinin sanki 
dış dünyaya karşı sunularak meş-
rulaştırılmak istendiğini sezdik. 
Bu paketin görüntüde bile yargı 

bağımsızlığını sağlayamayacağını 
gördük” dedi. HSK’nın yapısına 
dokunulmadığı, hâkim savcının 
özlük haklarına müdahale edildi-
ği ve doğal hâkim ilkesinin kabul 
edilmediği sürece yapılacak yasal 
düzenlemenin hiçbir anlamı bulun-
madığını belirten Sağkan, aslında 
yeni kanunlara ihtiyaç bulunma-
dığını, ancak yanlış uygulamala-
ra karşı çıktıklarını, bunun için 
de zihniyet değişikliği gerektiğini 
bildirdi. 

Adli Yıl açılış töreni, çoklu baro 
sisteminin ortaya çıkışı ve bu geliş-
melerde TBB Başkanının tutumu 
konusunda eleştirilerde bulunan 
Sağkan, bu gelişmelerden vatanda-
şın ve ülkenin ne gibi zarlarla kar-
şılaşabileceğini anlatmaya çalış-
tıklarını, bunda ne ölçüde başarılı 
olduklarını bilemediklerini, ancak 
bu olaylarda 80 baroyu bir araya 
getirmeyi başardıklarını söyledi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Meh-
met Durakoğlu, Türkiye’nin 
otoriterleşmeye doğru yöneldi-
ğini, aslında yaşadıklarımızın bu 
otoriterleşmenin bize düşen payı 
gibi gözüktüğünü söyledi. Re-
form adı altında yapılanların bir 
reform olmadığını, geriye gidişin 
alametleri olduğunu bildiklerini 
belirten Durakoğlu, yargının si-
yasal stratejilerin bir parçası ol-
duğunu, iktidardaki siyasetçilerin 

yeni politikalar üretmekte güçlük 
çektiklerini, bunun için yargıyı 
kullandıklarını anlattı.

Hukuksuzlukların yargı eliyle 
meşrulaştırıldığının altını çizen 
Durakoğlu, ifade özgürlüğü konu-
sunda Türkiye’nin korku iklimine 
teslim edilmeye çalışıldığını, ya-
sayla, mevzuatla düzenleme yerine 
yargı eliyle mesaj verilecek yön-
temlere başvurulduğunu bildirdi. 
Durakoğlu bu görüş doğrultusunda 
Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gaze-
tesi, Oda Tv ve ÇHD davasından 
örnekler sundu.

Durakoğlu sözlerini şöyle nokta-
ladı: “Baro başkanlarının Anka-
ra’ya yürüyüşünde olduğu gibi 
korku ikliminin karşısına çıkabi-
lirseniz eğer, o direncin Türk halkı 
için çok önemli bir şey olduğuna 
tanık olursunuz. Çünkü o direnç 
halk tarafından son derece ihtiyaç 
duyulan bir gerçeklikti.

Hukuk devleti için, adil yargılan-
ma için mücadele edeceğiz, çün-
kü bir avukat sadece bir avukat 
değildir.”

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, Demokratik hukuk devleti-
nin yeniden kurulması ve siyase-
tin değiştirilmesi için her alanda 
sürekli mücadele etmenin şart 
olduğuna vurgu yaptı. Sistemin 
iyice çöktüğünü ve onarmanın asla 
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mümkün olmadığının altını çizen 
Yücel, “Bina baştan ayağa sakat 
ve halka karşı bir bina” dedi.

ÇHD davasından insanların değil 
bir avukatlık tipinin yargılandığını 
belirten Yücel, kendi anlayışları-
nın dışında bir avukatlık profilinin 
hayata geçirilmesine karşı çıktık-
larını, çoklu baro sistemine karışı 
çıkışı bunun için istemediklerini 
bildirdi.

Özkan Yücel, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bizi korkutmak isti-
yorlar. Siyasi iktidarların hiçbir 
biçimde müdahale edemeyeceği, 
hâkimlerin ve savcıların vicdanla-

rıyla karar verebileceği, avukatla-
rın özgürce savunma yapabileceği 
yargılama düzenini yeniden inşa 
etmek zorundayız. Aksi halde böy-
le debelenir gideriz. Bu karamsar 
tablodan elbette bir çıkış yolu var. 
Bunu son seçimler gösterdi. Çıkış 
yolu için tüm demokratik kesimle-
rin iş birliği, güç birliği yapması 
gerekmektedir. Yargı için de aynı 
şey, eğer yargıyı düzeltmek gereki-
yorsa, tüm muhalif ve demokratik 
kesimler güçlerini birleştirmelidir-
ler”.

Toplantının ikinci oturumunu Av. 
Hürrem Sönmez yönetti. Bu otu-
rumda söz alan konuşmacılar Av. 

Fikret İlkiz, Prof. Dr. durmuş 
Tezcan, İstanbul Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğ-
çe Duygu Köksal, ‘AİHM Karar-
larında Adil Yargılanma Hakkı’na 
ilişkin bildiriler sundular.

Toplantının üçüncü oturumunu ise 
Av. Hasan Fehmi Demir yönetti. 
Bu oturumun konuşmacıları Av. 
Gülendam Şan Karabulutlar, Av. 
Bahattin Özdemir ve Av. Tarkan 
Özdemir “Uygulamada Adil Yar-
gılanma Hakkı” konusunda birer 
sunum gerçekleştirdiler.
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İstanbul Barosu avukatları 
direnişi sürdürüyor. Görüş 
ve grup farkı gözetmeksizin 

İstanbul Barosu Avukatları, ka-
muoyunda ‘Çoklu Baro Teklifi’ 
olarak bilinen Avukatlık Kanu-
nunda yapılmakta olan değişiklik 
teklifinin öncelikle geri çekilme-
si için direndiler.

Avukatlar 07 Temmuz 2020 Çar-
şamba günü saat 12.00’da İs-
tanbul Adalet Sarayında Themis 
Heykeli alanında 3 dakika alkış 
protestosu yaparak ‘Savunma 
Susturulamaz’ sloganı attılar. 
Tasarının 08 Temmuz 2020 Per-
şembe günü TBMM gündemine 
alınması bekleniyor.

Değişiklik teklifinin yasalaşma-
sını önlemek amacıyla İstanbul 
Barosu’na bağlı avukatlar aynı 
gün saat 19.00’da İstanbul Ba-
rosu önünde ‘Savunma Sustu-
rulamaz’ nöbeti tuttular. Burada 
konuşan İstanbul Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 
“Ne yaptığımızın bilincindeyiz. 
İstanbul Barosu bütün gruplarıy-
la bir bütündür, dimdik ayaktadır 

ve asla bölünmeyeceğiz” dedi. 
Avukatlık Yasasında yapılmak is-
tenen değişikliklerin Anayasa’ya 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesine aykırı olduğunu, yapıla-
cak değişikliklerin kimseye yarar 
sağlamayacağını belirten Moroğ-
lu, Anayasa ve Adalet Komisyo-
nunda görüşülerek kabul edilen 
tasarının TBMM Genel Kuru-
lunda geri çekilmesi için bütün 
baro başkanlarının Ankara’da 
nöbette olduklarını, tüm barola-
rın avukatlarına da başkanların 

İSTANBUL BAROSU 
BÜTÜN GRUPLARIYLA BİR BÜTÜNDÜR

eylemine destek için Ankara’ya 
gelmeleri çağrısının yapıldığını 
bildirdi.

Yasa teklifi TBMM Genel Ku-
rulunda kabul edilse bile, hukuk 
devletine olan inancın ve güvenin 
sarsılmaması gerektiğine vurgu 
yapan Nazan Moroğlu, “Hukuk 
devletini savunmak, korumak 
bizim asli görevimizdir. Avu-
katların susturulması, nefesinin 
kesilmesi vatandaşın hukuk des-
teğinin yok edilmesi demektir. 
Burada en çok zarar görecek olan 
adalete erişim mücadelesi veren 
yurttaşlar olacaktır” dedi. Hu-
kukçular olarak hukuk devletine 
olan inancın sarsılmaması için, 
umudu yitirmeden mücadeleye 
devam edileceğinin altını çizen 
Moroğlu, alkışlarla desteklenen 
konuşmasını şu sözlerle tamam-
ladı: “Baroların yapısını değiş-
tiren teklife karşı verilen hukuk 
mücadelesine İstanbul Meslek 
Odaları Koordinasyonu büyük 
destek veriyor. Her etkinliğimize 
katılıyorlar. Bizi yalnız bırakma-
dıkları için kendilerine teşekkür 
ediyorum”.
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AVRUPA KONSEYİ’NDEN İSTANBUL 
BAROSU’NA DESTEK

İstanbul Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Nazan Moroğ-
lu, çoklu baro sistemini ve 
baroların seçim sistemlerin-

de değişikliği öngören Avukat-
lık Kanunu değişikliğine ilişkin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Marija Pejcinonic Buric’e bir 
mektup gönderdi. 

24 Haziran 2020 tarihli mektu-
bunda Moroğlu, baroları bölme-
yi, ele geçirmeyi ve susturmayı 
hedef alan çoklu baro sistemini 
öngören yasa değişikliğinin, ba-
roların insan haklarına yönelik 
mücadelelerinde hukukun üs-
tünlüğünü gözetme anlayışında 
ortaya koydukları algının değiş-
tirilmesine yönelik olduğunu ifa-
de etti. Türkiye’deki 80 baronun 
mutlak iradesi ile bu yasa deği-
şikliğine karşı çıkıldığına vurgu 
yapan Moroğlu, tüm baroların 
imzası ile yayınlanan ortak açık-
lamalara ve 19 Haziran tarihinde 
baro başkanlarının Ankara’ya 
yaptıkları savunma yürüyüşüne 
değindi. 22 Haziran tarihinde 
Ankara’ya ulaşan baro başkan-
larının şehre girişinin polis bari-
katları ile engellendiğini belirten 
Başkan Yardımcısı Moroğlu, bu 
dönemde yaşanan sıkıntıları da 
dile getirdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Buric, İstanbul Barosu’na gön-
derdiği 7 Temmuz 2020 tarihli 
cevabi mektubunda, avukatların 
ve meslek örgütlerinin, insan 
haklarının korunmasında temel 
rol oynadıklarının ve bağımsız-
lıklarının tesis edilmesi konusu-
nun titizlikle ele alınması gerek-
liliğinin altını çizdi. 

Avukatlık mesleğini ifa etme öz-
gürlüğünün, herhangi bir ayrım-
cılık ve otoriteler ile kamudan 

herhangi bir uygunsuz bir müda-
hale olmaksızın, korunmasının 
ve teşvik edilmesinin, avukatlık 
mesleğini ifa etme özgürlüğüne 
ilişkin R(2000)21 sayılı Bakan-
lar Komitesi Tavsiye Kararı’nın 
da esasını oluşturan temel ilke-
lerden olduğuna vurgu yapan 
Genel Sekreter Buric, bu konuyu 
takip etmeye devam edecekle-
rini, konu ile ilgili Venedik Ko-
misyonu’ndan görüş istendiğini, 
görüşün ise Ekim ayında Venedik 
Komisyonu Genel Kurul Toplan-
tısı’nda kabul edilmesinin plan-
ladığını, görüşün hazırlanması 
çerçevesinde İstanbul Barosu ile 
irtibata geçileceğini belirtti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Buric’in 7 Temmuz 2020 tarihli 
mektubunun tam metni şöyle: 

Sayın Moroğlu,

Türkiye’de avukatları ve baroları 
düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nda yapılması planlanan 
değişikliklere ilişkin endişele-
rinizi ifade ettiğiniz 24 Haziran 
tarihli mektubunuz için teşekkür 
ederim.

Avukatlar ve meslek örgütleri, 
insan haklarının korunmasına 
katkıda bulunmada temel rol oy-
narlar ve bağımsızlıklarının tesis 
edilmesi noktasında dikkatli ol-
malıyız.

Avukatlık mesleğini ifa etme öz-
gürlüğünün, herhangi bir ayrım-
cılık ve otoriteler ile kamudan 
herhangi bir uygunsuz müdahale 
olmaksızın, korunması ve teşvik 
edilmesi, avukatlık mesleğini 
ifa etme özgürlüğüne ilişkin R 
(2000)21 sayılı Bakanlar Komi-
tesi Tavsiye Kararı’nın da esasını 
oluşturan temel ilkelerdir. Özel-
likle avukatların meslek örgütle-

rine ilişkin olarak, Avrupa Kon-
seyi üye devletlerinin, avukatla-
rın, yerel, ulusal ve uluslararası 
örgütler kurmalarına, bu örgütle-
re katılmalarına izin verilmesini 
sağlamaları ve barolar ile avukat-
ların diğer meslek örgütlerinin 
kendi kendini yönetir durumda 
ve otoritelerden ve kamudan ba-
ğımsız olmaları tavsiye olunur.

Söz konusu yasa değişikliği öne-
rilerine dikkatimi çektiğiniz için 
teşekkür ederim. Türkiye’deki 
adalet sistemine ilişkin gelişme-
leri daha genel hatları ile takip 
ettiğim gibi bu konuyu da takip 
etmeye devam edeceğim. Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komi-
seri de 3 Temmuz’da bu soruna 
ilişkin yayınladığı açıklamadan 
görüleceği gibi, konu ile ilgilen-
mektedir. Kanundaki barolara 
ilişkin değişiklikler, Avrupa Kon-
seyi Parlamenter Asamblesi De-
netleme Komitesi’nin 27 Mayıs 
2020 tarihinde Venedik Komis-
yonu’ndan görüş istenmesinin 
ardından Komisyon tarafından 
değerlendirilecektir. Görüşün, 
8-9 Ekim 2020 tarihinde gerçek-
leşecek olan Venedik Komisyonu 
Genel Kurul Toplantısında kabul 
edilmesi planlanmaktadır. Bu gö-
rüşün hazırlanması çerçevesinde 
İstanbul Barosu ile irtibata geçi-
lecektir.

İstanbul Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Nazan Moroğlu’nun 
Avrupa Konseyi Genel Sekre-
teri Marija Pejcinonic Buric’e 
gönderdiği mektup ile Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri Marija 
Pejcinovic Buric’in İstanbul Ba-
rosu’na gönderdiği cevabi mek-
tubuna istanbulbarosu.org.tr 
adresinde ulaşabilirsiniz. 
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AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7249 

Kabul Tarihi: 11.7.2020 

MADDE 1 – 19.3.1969 tarihli 
ve 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “yer barosu” 
ibaresi “baro” şeklinde değiştiril-
miştir. 

MADDE 2 – 1136 sayılı Kanu-
nun 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasına, “dâhildir.)” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “ve staj 
yaptığı baroya kayıtlı” ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 3 – 1136 sayılı Ka-
nunun 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “yer barosu-
na” ibaresi “baroya” şeklinde de-
ğiştirilmiştir. 

MADDE 4 – 1136 sayılı Ka-
nunun 17 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (4) numaralı bendinde 
yer alan “o baroya yazılı” ibaresi 
“staj yaptığı baroya kayıtlı” şek-
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – 1136 sayılı Ka-
nunun 42 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “gelmesi hal-
lerinde,” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “avukatın kayıtlı ol-
duğu” ibaresi ve “yürütmek için” 
ibaresinden sonra gelmek üzere 
“kendi barosuna kayıtlı” ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 6 – 1136 sayılı Kanu-
nun 44 üncü maddesinde yer alan 
“aynı baroya” ibareleri “aynı ilde 

kurulu barolardan herhangi biri-
ne” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – 1136 sayılı Ka-
nunun 49 uncu maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. “Avukatların resmi 
kılık ve kıyafeti: MADDE 49 – 
Avukatlar, mahkemelere Türkiye 
Barolar Birliği tarafından şekli 
belirlenen cübbeyle çıkmak zo-
rundadır. Avukatlara, staj döne-
mi de dâhil olmak üzere, baro ve 
Birliğin iş ve işlemleri ile mes-
leğin icrası kapsamında kılık ve 
kıyafetle ilgili herhangi bir zo-
runluluk getirilemez.” 

MADDE 8 – 1136 sayılı Ka-
nunun 50 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-
miştir. “Birden fazla baronun bu-
lunduğu illerde baro için ayrıla-
cak yer Türkiye Barolar Birliğine 
tahsis edilir ve Birlik, barolara 
kayıtlı avukat sayısını esas alarak 
bu yeri barolara tahsis eder.” 

MADDE 9 – 1136 sayılı Kanu-
nun 58 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Cumhuriyet 
savcısı denetiminde ve” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “kayıtlı 
olunan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 10 – 1136 sayılı Ka-
nunun 59 uncu maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir. “Avu-
katların, avukatlık veya Türkiye 
Barolar Birliği ya da baroların 
organlarındaki görevlerinden 
doğan veya görev sırasında işle-
dikleri suçlar nedeniyle verilen 
bölge adliye mahkemesi ceza 
dairelerinin kararları hakkında 

4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 
286 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
uygulanmaz.” 

MADDE 11 – 1136 sayılı Kanu-
nun 64 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “düşmedik-
çe,” ve ikinci fıkrasında yer alan 
“avukat hakkında,” ibarelerinden 
sonra gelmek üzere “kayıtlı oldu-
ğu” ibareleri eklenmiş ve üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesinde yer 
alan “baro” ibaresi “kararı veren 
baronun” şeklinde değiştirilmiş-
tir. 

MADDE 12 – 1136 sayılı Ka-
nunun 65 inci maddesinin birin-
ci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. “Şu kadar ki, 
mesleğin ilk beş yılında baro ke-
seneği yarı oranında alınır.” 

MADDE 13 – 1136 sayılı Ka-
nunun 66 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-
miştir. “Bir ilde birden fazla ba-
ronun bulunması hâlinde avukat, 
bunlardan birinin levhasına yazı-
lır.” 

MADDE 14 – 1136 sayılı Ka-
nunun 67 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “o yer baro-
su” ibaresi, “bu tespiti yapan ba-
ronun” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – 1136 sayılı Ka-
nunun 77 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümleler ve 
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir. “Beş binden fazla 
avukat bulunan illerde asgari iki 
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bin avukatla bir baro kurulabi-
lir. Bu sayıların belirlenmesinde 
baro levhasına kayıtlı avukatlar 
ile kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 
görev yapan avukatlar esas alınır. 
Kuruluş müracaatında, kuruluş 
talebini içeren dilekçe ile iki bin 
avukatın imzasının ve bu avu-
katların belirlediği dört kişilik 
kurucular kurulunun isimlerinin 
yer aldığı liste Türkiye Barolar 
Birliğine verilir. Birlik, kuruluş 
işlemlerini yerine getirmek üzere 
kurucular kurulunu görevlendi-
rir. Kurucular kurulu en geç altı 
ay içinde organ seçimlerini yap-
mak üzere kuruluş genel kurulu-
nu toplar ve yeni baronun kurulu-
şunu tamamlayarak Birliğe bildi-
rir. Yeni kurulan baro, seçimli ilk 
olağan genel kurulunu yapıncaya 
kadar Birlikte temsil edilmez ve 
seçimli ilk olağan genel kurulu-
nu 82 nci madde hükmü uyarınca 
yapar. Avukat sayısının iki binin 
altına düşmesi hâlinde Birlik, 
asgari avukat sayısının altı ay 
içinde sağlanmasını yazılı ola-
rak ilgili baroya bildirir. Verilen 
süre içinde eksiklik giderilemez-
se baronun tüzel kişiliğine Birlik 
tarafından son verilir ve son ver-
me kararı Birliğin resmi internet 
sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği 
sona eren baroya kayıtlı avukat-
lar ve stajyerler ilan tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde o ilde 
bir baro varsa o baroya, birden 
fazla baro varsa diledikleri baro-
ya kaydolur ve bunların devam 
eden iş ve işlemleri kaydolduk-
ları baro tarafından yürütülür. 
Tüzel kişiliği sona eren baronun 
tasfiye işlemleri son yönetim ku-
rulu tarafından Birliğin denetim 
ve gözetiminde yapılır ve kalan 
malvarlığı Birliğe geçer.” “Aynı 
ilde yeni bir baronun kurulması 
hâlinde Türkiye Barolar Birliği, 
tüzel kişilik kazanma tarihini 

esas almak ve birden başlamak 
suretiyle baroları o ilin adıyla nu-
maralandırır.” 

MADDE 16 – 1136 sayılı Ka-
nunun 82 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Genel kurul” 
ibaresinden sonra gelmek üzere 
“son rakamı çift olan yıllarda ol-
mak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 17 – 1136 sayılı Kanu-
nun 96 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. “Seçim döneminin 
bitmesinden önce ayrılan baro 
başkanının yerine baro yönetim 
kurulu tarafından, kendi üyeleri 
arasından, kalan süreyi tamamla-
mak üzere baro başkanı seçilir.” 

MADDE 18 – 1136 sayılı Ka-
nunun 114 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “iki-
şer” ibaresi “üçer” şeklinde ve 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. “Baro genel ku-
rullarınca ayrıca her beş bin üye 
için birer delege seçilir.” 

MADDE 19 – 1136 sayılı Ka-
nunun 115 inci maddesinin bi-
rinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. “Birlik 
Genel Kurulu baro seçimlerinin 
yapıldığı yılın aralık ayında, An-
kara’da olağan toplantısını yapar. 
Birlik Yönetim Kurulu doğrudan 
veya en az yirmi beş baronun yö-
netim kurullarının yazılı istemi 
üzerine, 117 nci maddede belir-
tilen görev alanıyla sınırlı olmak 
kaydıyla, Genel Kurulu olağa-
nüstü toplantıya çağırır. Ancak 
olağanüstü toplantıda seçim ya-
pılamaz.” 

MADDE 20 – 1136 sayılı Ka-
nunun 177 nci maddesine aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. “Birden 
fazla baronun bulunduğu illerde 
adli yardım bürosu, baroların eşit 
olarak temsili esas alınarak oluş-
turulur. Büroda görevlendirme, o 

ildeki avukatlar arasında eşitlik 
gözetilerek yapılır. Adli yardım 
bürosunun oluşturulmasına ve 
adli yardım hizmetinin yürütül-
mesine ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca hazırlanan ve Adalet 
Bakanlığınca onaylanan yönet-
melikte gösterilir.” 

MADDE 21 – 1136 sayılı Kanu-
nun ek 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının dördüncü cümlesine 
“yer barosuna” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya o ilde birden 
fazla baronun bulunması hâlinde 
bu barolardan birine” ibaresi ek-
lenmiştir. 

MADDE 22 – 1136 sayılı Ka-
nuna aşağıdaki geçici madde ek-
lenmiştir.”

GEÇICI MADDE 23 – Görev 
sürelerine bakılmaksızın tüm 
barolarda baro başkanlığı, yöne-
tim, disiplin ve denetleme kuru-
lu üyelikleri ile Türkiye Barolar 
Birliği delege seçimleri 2020 yılı 
Ekim ayının ilk haftasında; Bir-
lik Başkanlığı, yönetim, disiplin 
ve denetleme kurulu üyelikleri 
seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı 
içinde yapılır.” 

MADDE 23 – 17.7.2004 tarihli 
ve 5233 sayılı Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanu-
nun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki cümleler ek-
lenmiştir. “Birden fazla baro ku-
rulan illerde komisyona üye gö-
revlendirilmesi, baroların eşit ve 
dönüşümlü temsili esas alınarak 
yapılır. Görevlendirmeye ilişkin 
usul ve esaslar Türkiye Barolar 
Birliği tarafından hazırlanan yö-
netmelikte gösterilir.” 

MADDE 24 – 3.7.2005 tarihli 
ve 5402 sayılı Denetimli Serbest-
lik Hizmetleri Kanununun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına 
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aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Birden fazla baro kurulan iller-
de koruma kurullarına temsilci 
görevlendirilmesi, baroların eşit 
ve dönüşümlü temsili esas alı-
narak yapılır. Görevlendirmeye 
ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazır-
lanan yönetmelikte gösterilir.” 

MADDE 25 – 11.3.2010 tarihli 
ve 5957 sayılı Sebze ve Meyve-
ler ile Yeterli Arz ve Talep De-
rinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun 10 uncu madde-
sinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir. “Birden 
fazla baro kurulan illerde hal 
hakem heyetlerine üye görev-
lendirilmesi, baroların eşit ve 
dönüşümlü temsili esas alınarak 
yapılır. Görevlendirmeye ilişkin 
usul ve esaslar Türkiye Barolar 
Birliği tarafından hazırlanan yö-
netmelikte gösterilir.” 

MADDE 26 – 7.11.2013 tarihli 
ve 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanunun 66 
ncı maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Birden fazla baro kurulan iller-
de il ve ilçe tüketici hakem he-
yetlerine üye görevlendirilmesi, 
baroların eşit ve dönüşümlü tem-
sili esas alınarak yapılır. Görev-
lendirmeye ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan hazırlanan yönetmelikte gös-
terilir.” 

MADDE 27 – Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. MAD-
DE 28 – Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür. 

(15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA 
Resmî Gazete Sayı: 31186 )
NOT:  Prof. Dr. Süheyl BATUM, Prof. Dr. Kor-
kut KANADOĞLU, Prof. Dr. Şule ÖZSOY BO-
YUNSUZ’un ‘Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7249 Sayılı Kanun’un Anayasaya 
Aykırılık Değerlendirmesi’ İle Anayasa Mahkemesi-
ne Yapılan İptal Başvurusu Dilekçesine www.istan-
bulbarosu.org.tr adresinde ulaşabilirsiniz. 

BÜYÜK SAVUNMA MITINGI 
ANKARA VALILIĞI TARAFINDAN 
IPTAL EDILMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarımız,

3 Temmuz günü Ankara’da yapılması planlanan miting, 
Ankara Valiliği tarafından iptal edilmiştir.

Baro Başkanları TBMM’nde yapılmakta olan Komisyon 
görüşmelerine alınmadığı için TBMM önünde oturma 
eylemi yapmaktadırlar.

Muhtemeldir ki, yasaklama nedeniyle otobüslerle Ankara 
girişi de mümkün olamayacaktır.

Bu nedenlerle otobüs servisleri iptal edilmiştir.

Yarın özel araçları ile gelmek isteyenleri Ankara Barosunda 
bekliyoruz.

Bütün meslektaşlarımızın gösterdiği anlayış ve dayanışma 
için müteşekkiriz.

İSTANBUL BAROSU
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Türkiye Barolar Birliği 
Kurgusal Duruşma Yarış-
ması İstanbul Takımında 

yer alan Stajyer Avukatlar Dilek 
Demir, Sümeyra Güler, Gözde 
Tuğçe Taşar ve Atahan Yılma-
zer’den oluşan İstanbul takımı 
yarışmadan çekilme kararı aldı.

Takımın yaptığı açıklamaya 
göre, çoklu baro düzenlemesinin 
yargının kurucu unsuru olan sa-
vunmaya büyük zarar vereceği 
ve TBB Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu’nun yasa deği-
şikliği karşısındaki tutumunun 
yarışmaya katılımı anlamsızlaş-
tıracağı düşüncesiyle yarışmadan 
çekilme kararını aldılar ve duru-
mu İstanbul Barosu Başkanlığına 
bildirdiler. İstanbul Barosu Yö-
netim Kurulunun çekilme tale-
bini olumlu karşılaması üzerine 
takım, yarışmadan çekildi.

TBB KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASINA 
KATILAN İSTANBUL TAKIMI YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmadan çekilen İstanbul Ta-
kımı, 23 Temmuz 2020 Perşem-
be günü saat 14.00’de verilen 
desteğe teşekkür etmek amacıy-
la İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durkoğlu’nu ziyaret 
etti. Ziyarette, İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulu Sayman Üye-

si Av. Muazzez Yılmaz, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Yasemin 
Babayiğit, Staj Eğitim Merkezi 
Yürütme Kurulu Başkanı Av. N. 
Elif Görgülü ve SEM Yürüt-
me Kurulu Üyesi Av. Gülderen 
Zerrin Kavak Yıldırım da hazır 
bulundu.



Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair 6284 Sayılı Kanun Kapsamında 

Adli Yardım Bürosuna Başvurular ve Tedbir Kararları 
RAPORU

2019 Yılında Yapılan Başvurular aşağıdaki açılardan incelenmiştir:

•	 Başvuru Sayısı

•	 İncelenen Karar Sayısı 

•	 Tedbir Kararlarının Karar Verilme Süresi

•	 Tedbir Kararlarının Kabul-Red Oranı

•	 Tedbir Süreleri

•	 Şiddet Mağduru ve Şiddet Faili Yakınlık Derecesi

•	 Hakim Tarafından Verilen Önleyici Tedbir Kararları

İstanbul Barosu
Kadın Hakları Merkezi

2020

NOT: Raporun tam metnine istanbulbarosu.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.



İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi kurulduğu 1995 yılından itibaren kadınların 
başta aile hukuku ve aile içi şiddet de dahil olmak üzere yaşadıkları sorunlarına hukuki 
çözüm aramak ve kadınlara yargı sürecinde destek vermek amacıyla Baro Adli Yardım 
Bürosu ile koordineli olarak çalışmaktadır. 

Aile hukukuna ve kadına yönelik şiddete ilişkin başvurularda, Kadın Hakları 
Merkezi tarafından düzenlenen Adli Yardım Meslek İçi Eğitimi almış olan avukatlar 
görevlendirilmektedir.

İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosuna 2019 Yılında

Toplam başvuru sayısı 13.795

6284 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru: 2.842

İncelenen dosya sayısı 1.253

Kadınlar tarafından yapılan başvuru 12.101

1. Tedbir Taleplerinin Kabulünde Karar Verilme Süresi 

6284 sayılı kanunun 8. Maddesinin 3. fıkrasına göre;“Koruyucu tedbir kararı 
verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici 
tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını 
gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.”
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2. Tedbir Kararlarının KABUL – RED Oranı 

3. Tedbir Kararlarının Süresi  

Madde 8/2; Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet 
veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, 
korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin 
süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen 
devam etmesine karar verilebilir

 
 

Tedbir Kararı ; 
kabul; 1218; 97%

Tedbir Kararı; red; 35; 3%

kabul red

1

169

295

194

94

8

224

0

50

100

150

200

250

300

350

20 gün 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay

ka
ra

r s
ay

ısı

Tedbir  süresi 

Tedbir  Süreleri

 
 

Tedbir Kararı ; 
kabul; 1218; 97%

Tedbir Kararı; red; 35; 3%

kabul red

1

169

295

194

94

8

224

0

50

100

150

200

250

300

350

20 gün 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay

ka
ra

r s
ay

ısı

Tedbir  süresi 

Tedbir  Süreleri

NOT: Raporun tam metnine istanbulbarosu.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.



4. Şiddet Mağduru ve Şiddet Faili Yakınlık Derecesi
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5. Hakim Tarafından Verilen Önleyici Tedbir Kararları 

6284 sayılı yasanın 5 maddesinde hakim tarafından verilebilecek tedbir kararları 
sayılı sınırlı olmamak üzere belirtilmiştir. 

Madde 5/1;“Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, 
birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir.”
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Kadın Hakları İnsan Haklarıdır.
Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir. 
Şiddet, kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanır.

Bir ülkede kadın erkek eşitliği, demokrasinin temel kriteridir.
Kadınların eşitsizliklerin kaldırılması için,şiddetin önlenmesi için mücadelesi

aslında bir demokrasi mücadelesidir.

NOT: Raporun tam metnine istanbulbarosu.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.
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SAVUNMA RİSK ALTINDADIR…

Türkiye ve dünya kamuo-
yu artık biliyor ki; 2017 
yılında başlayan hukuk-

suz soruşturma ve kovuşturma 
süreçleri sonucunda 20 avukat 
“avukatlık mesleğini icra et-
meleri” suç atfedilerek 159 yıl 
hapis cezasına çarptırıldılar. Ve 
şu an Yargıtay önünde olan dos-
yanın ivedi bir şekilde incelen-
mesi ve bozulması gerekirken 
halen bir karar verilmiş değil. 
 
Yine bu süreçte, meslektaşları-
mız Aytaç Ünsal ve Ebru Tim-
tik’in “Adil Yargılanma” talebi 
ile başlattıkları açlık grevini 5 
Nisan “Avukatlar Günü”nde 
“ölüm orucuna” çevirdiklerini de 
hepimiz biliyoruz.
ATK’nun yaptığı muayene so-
nucunda “hapishanede kalamaz” 
raporu vermesine rağmen, İs-
tanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin, tahliye yerine, hastanede 
zorla tutularak tedavi edilmele-
rine karar verdiğini de yaşadık 
ve gördük. Bu kararla birlikte 
her iki meslektaşımız halen ha-
pishane koşullarından daha ağır 
koşullara sahip mahkûm koğuşu 
denen hava olmayan hücrelerde 
iradeleri dışında tutuluyorlar.
Bugün artık biliyoruz; Ebru ve 
Aytaç hızla geri dönülemez ola-
na doğru gidiyorlar. Risk altında 
olan sadece Ebru ve Aytaç’ın ha-
yatları değil, savunma hakkının 
ta kendisidir. Çünkü meslektaş-
larımızın talebi tüm yurttaşların 
ihtiyacı/hakkı olan adil yargılan-
ma hakkıdır. Bu nedenle de haklı 
ve yerine getirilmesi son derece 
basittir. Bugün ise vicdan sahibi 
herkes için Ebru ve Aytaç’ı ya-
şatmak bir sorumluluktur.
Bizler baro başkanları olarak bu 
sorumluluk bilinciyle tüm yet-
kililere çağrıda bulunuyor: Adil 
yargılanma hakkının sağlanması-

nı, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın 
Adli Tıp Kurumu raporu uyarın-
ca ivedi bir biçimde tahliye edil-
mesini talep ediyor ve tahliyele-
riyle birlikte meslektaşlarımızın 
yaşamları hakkında aldıkları bu 
kararı yeniden değerlendirmeleri 
için ısrarcı olacağımızın temina-
tını veriyoruz.

1. Adana Barosu Başkanı 
Av. Veli KÜÇÜK

2. Ağrı Barosu Başkanlığı

3. Amasya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik DERİNDERE

4. Ankara Barosu Başkanı 
Av. R.Erinç SAĞKAN

5. Antalya Barosu Başkanı 
Av. Polat BALKAN

6. Artvin Barosu Başkanı 
Av. Ali Uğur ÇAĞAL

7. Aydın Barosu Başkanı 
Av. Gökhan BOZKURT

8. Balıkesir Barosu Başkanı 
Av. Erol KAYABAY

9. Batman Barosu Başkanı 
Av. Abdülhamit ÇAKAN

10. Bingöl Barosu Başkanı 
Av. Hanifi BUDANCAMANAK

11. Bitlis Barosu Başkanı
Av. Fuat ÖZGÜL

12. Bolu Barosu Başkanı
Av. Sabri ERHENDEKÇİ

13. Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN

14. Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN

15. Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Cihan AYDIN

16. Düzce Barosu Başkanı 
Av. Azade AY

17. Gaziantep Barosu Başkanı
Av. Bektaş ŞARKLI

18. Hakkari Barosu Başkanı
Av. Ergün CANAN
19. Hatay Barosu Başkanı
Av. Ekrem DÖNMEZ
20. İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet DURAKOĞLU
21. İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan YÜCEL
22. Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Bahar G.CANDEMİR
23. Manisa Barosu Başkanı
Av. Ali ARSLAN
24. Mardin Barosu Başkanı
Av. İsmail ELİK
25. Mersin Barosu Başkan
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
26. Muğla Barosu Başkan
Av. Cumhur UZUN
27. Muş Barosu Başkanı
Av. Feridun TAŞ
28. Ordu Barosu Başkanı
Av. Haluk Murat POYRAZ
29. Siirt Barosu Başkanı
Av. Nizam DİLEK
30. Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Abdullah ÖNCEL
31. Şırnak Barosu Başkanı
Av. Nuşirevan ELÇİ
32. Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Sedat TEKNECİ
33. Tunceli Barosu Başkanı
Av. Kenan ÇETİN
34. Van Barosu Başkanı
Av. Zülküf UÇAR
35. Yalova Barosu Başkanı
Av. Fedayi DOĞRUYOL
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29 Temmuz 2020 tarihinde, 
kendisinden kimlik isteyen 
polislere işlemin dayanağı-

nı soran Hatay Baro Başkanımız 
Av. Ekrem Dönmez’in, yasaya, 
ahlaka ve insanlık onuruna aykırı 
bir şekilde gözaltına alınmasına 
tanıklık ettik. Bu tanıklığı ise ya-
şananların olay anında kaydedil-
mesi ve sosyal medyadan payla-
şılmış olması mümkün kılmıştır.

Olay sonrasında yapılan açıkla-
malar gösteriyor ki; olay anına 
ilişkin görüntüler olmasa idi, tür-
lü gerçek dışı tutanaklar bugün 
polis memurları tarafından kendi 
aralarında imzalanarak işleme 
konulacak ve medyaya servis 
edilecekti.

Nitekim yaşanan hukuk dışı olay 
görüntüler ile sabit ve bu kadar 
aleniyken bile, çeşitli yayın or-
ganlarınca gerçek saptırılarak 
vatandaşa servis edilmekten geri 
kalınmamıştır.

Hatay Baro Başkanımızın basın 
toplantısında değinmiş olduğu 
üzere, mevcut mevzuat gereğin-
ce; kolluk kuvvetlerinin yolda, 
kafede, lokantada sıradan bir va-
tandaşa durdurma işlemi yapma-
sı ve kimlik sorması için kanu-
nun aradığı koşullar oluşmalıdır. 
Genel uygulama dışında kimlik 
sorabilmesi için, işlemi yapan 
polis memurunda o kişiye iliş-
kin makul bir şüphenin oluşması 
şarttır. Ailece halka açık bir işlet-
mede yemekte olan başkanımıza 
karşı böyle bir şüphenin oluşma-
dığı açıktır.

Genel bir uygulamanın mevcudi-
yeti halinde ise bu işleme daya-
nak bir karar bulunması şarttır. 
Video görüntülerinde  sabit oldu-

ğu üzere, başkanımız da ısrarla 
ve sabırla polis memurlarına bu 
yasal dayanağı görmek istediğini 
belirtmektedir.

Kolluk görevlileri ise kararı gös-
termek yerine; kendilerini devlet 
memuru değil de “devletin ta 
kendisi“ olarak gördüklerini be-
yan ederek başkanımızı gözaltına 
almışlardır.

Gözaltı işlemi sonrasında  ser-
best bırakılan Hatay Baro Baş-
kanımız,  hukuksuz durdurma, 
kimlik sorma ve gözaltı işlemi 
yapan memurlar hakkında şikâ-
yette bulunmuş olup,  soruşturma 
süreci tüm baro başkanlarımızca 
titizlikle takip edilecektir.

Ne vahimdir ki, Hatay Emniyet 
Müdürünce başkanımıza geçmiş 
olsun denileceği yerde “ne vardı, 
kimliğini gösterseydin” şeklinde 
serzenişte bulunulmuştur.

Yine Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’nün açıklaması da ibretliktir. 
EGM, yapılan hukuksuzluk için 
özür dileyeceğine, sahadaki polis 
memurunun olay günü sarf ettiği  
“biz devletiz!” sözüne adeta  arka 
çıkmış; Anayasa ve kanunları 
yok sayarak, yapılan hukuksuz 
işleme  kılıf uydurmak amacıy-
la olayla ilgisi dahi olmayan bir 
yönetmeliği işlemin ana unsuru 
olarak gösterebilmiştir.  

Hiçbir biçimde kabul edilemez 
nitelikteki bu açıklamalar; kolluk 
güçlerinin hukuka aykırı davra-
nışları sürdürmek konusundaki 
cüreti nereden aldıklarını göster-
mesi bakımından da ibretliktir.

Tüm bu yaşananlar sonucunda; 
emniyet teşkilatı içinde Anayasa-

mızda belirtilen ve Devletimizin 
temel nitelikleri arasında yer alan 
hukuk devleti kavramına bağlı-
lıktan çok, polis devleti gibi bir 
fiili oluşuma ve bunun getirdiği 
‘ben yaptım, oldu!’ anlayışına 
yönelindiğini bir kez daha müşa-
hede etmiş olduk.

Baro başkanları olarak  bizler, 
yılmadan ve usanmadan polis 
devletinde değil, hukuk devle-
tinde yaşadığımızı ve yapılan 
tüm hukuksuzlukların karşısında 
olduğumuzu bugüne kadar hay-
kırdık ve haykırmaya da devam 
edeceğiz.

Bu vesile ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nü ve tüm ilgilileri 
“biz devletiz” diyen kişinin hu-
kuka aykırı tavrını görmezden 
gelen açıklamaları nedeni ile kı-
nadığımızı belirterek; hukukun 
gereklerini yerine getirmeleri 
ve sorumluları derhal görevden 
alarak, haklarında soruşturma 
açmaları gerektiğini bildiriyoruz.

Yaşanan olay nedeni ile avukat ya 
da baro başkanı olduğunu söyle-
meye gerek duymayarak sıradan 
bir vatandaşın kolluk kuvvetleri 
karşısında yaşadığı mağduriyeti 
resmeden ve vatandaşın hakları-
nı öğrenmesine vesile olan Ha-
tay Baro Başkanımız Av. Ekrem 
Dönmez’e teşekkür ediyor, her 
koşulda yanında olduğumuzu 
imzalarımız ile beyan ediyoruz.

Adana Barosu Başkanlığı

Adıyaman Barosu Başkanlığı

A.Karahisar Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Başkanlığı

Amasya Barosu Başkanlığı

HATAY BARO BAŞKANIMIZIN VERDİĞİ DERSLER
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Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı

Balıkesir 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

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 Bölge Ba-
rosu Başkanlığı

Hakkâri Barosu Başkanlığı

Isparta Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

K.Maraş Barosu Başkanlığı

Karabük 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

Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü 
Kurulmasının İptali İçin Dava Açıldı

Muş Barosu Başkanlığı

Nevsehir Barosu Başkanlığı

Niğde Barosu Başkanlığı

Ordu Barosu Başkanlığı

Osmaniye 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

Tunceli Barosu Başkanlığı

Trabzon Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı

Yozgat Barosu Başkanlığı

Zonguldak Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu tarafından, 21.08.2020 gün ve 31220 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün 
doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet 

Müdürlüğü kurulmasına dair 20.08.2020 gün ve 2844 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı kararının yetki, şekil, sebep, konu ve amaç 

yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle iptali ile yürütmesinin 
durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açıldı.
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Doğa, kendisine ya-
pılanı erinde ge-
cinde insanoğluna 
misliyle iade eder. 

Doğa kanunlarına ve bilime 
aykırı yapılan her şeyin ağır 
faturası bireye ve topluma çı-
kar.

Anadolu’da;  “Çay kenarından 
tarla alma sel alır, kırkından 
sonra gelin alma el alır” denir. 
Bu tür özlü sözlerin, binlerce 
yıllık yaşam deneyiminin im-
biğinden süzülerek gelmesi, 
doğruluğu, gündelik hayatın 
pratiğinde test edilmiş olması 
bakımından dikkate alınmaları 
gerekir.

Karadeniz bölgesinin gelenek-
sel yerleşimi ve mimarisi doğa 
ile barışıktır. Bitki ve toprak 
yapısına uygun yerleşim ve 
ahşap malzemeye dayalı mi-
marinin tercih edilmesi rast-
lantısal değildir.

Karadeniz bölgesinde yoğun 
yağış dönemlerinde, sel ve 
taşkınlar olağan sayılır. “ O, 
topraktan öğrenip kitapsız bi-
len Türk köylüsü”, sel ve taş-
kınlara hazırlıklıdır. Karade-
niz’in deli çayları, ırmakları da 
kendisiyle inatlaşmayan yöre 

Av. HÜSEYİN ÖZBEK
TBB Başkan Yardımcısı

İade-i Felaket

sakinlerini az biraz rahatsız 
etse de işin tadını kaçırıp ye-
rini yurdunu, tarlasını tapanını 
önüne katıp götürmez.

Yöre insanıyla doğa arasında-
ki geleneksel mutabakatın, iki 
tarafı da kollayan uyumlu den-
genin bozulmasıyla ilk uyarı-
lar gelmeye başlar. Doğanın 
düşük ölçekli ilk uyarılarına 
kulak asılmazsa, yöresel ol-
maktan çıkıp ulusala dönüşe-
cek felaketlerin kapısı ardına 
kadar açılıyor demektir.

Ülke ortalamasının üzerinde 
yağış alan, tarıma elverişli ara-
zisi sınırlı, topografik yapısı 
engebeli, dereleri hızlı akışlı 
bir coğrafyayı dikkate alma-
dan yapılanların, acı ve ağır 
faturası yaşanan son felaketle 
önümüzdedir.

Kamu gücünü halkın ve ül-
kenin yararına değil de siyasi 
çıkara ve ranta göre kullanan 
iktidarlar, dere yatağına belde 
ve ilçe kurma kararı alanlar, 
kararı hararetle destekleyen-
ler, açılış nutukları sıkanlar, 
kurdelelerini kesenler, yörenin 

doğal bitki örtüsünü kazıyıp, 
her yanı çay ve fındık bahçele-
rine dönüştürenler, bütün bun-
lar olurken itirazsız seyreden-
ler, bu felaketin müştereken ve 
müteselsilen sorumlusudurlar!

Son dönemde yaşanan heye-
lan ve sel baskınlarındaki can 
kayıplarının acısını ve yasını 
hep birlikte tutalım. Ama bi-
lelim ki istiap haddinden fazla 
yüklenen gemiler batar, doğal 
yatağı imara açılan dereler ta-
şar, üzerindeki doğal örtüsü, 
kökleri derinlere inen ağaçları 
traşlanan topraklar kayar.

Sözün kısası, bilime, doğaya 
aykırı HES’lerin sonu ağır bi-
lançolu PES’ler olur!

Doğayla inatlaşmanın sonu ya 
YELE ya da SELE kapılmaktır.

Kulağımıza küpe olsun. Dere-
ler, deli çaylar, akışlarına, salı-
nımlarına betonla yapılan mü-
dahaleleri her daim sahiplerine 
iade ederler!
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İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Pınar Saip 
Baromuzu Ziyaret Etti

İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Pınar Saip, 16 Tem-
muz 2020 Perşembe günü baro-
muzu ziyaret ederek Başkan Av. 
Mehmet Durakoğlu ile görüştü.

Görüşmede İstanbul Tabip Odası 
Genel Sekreteri Dr. Osman Öz-
türk ve İstanbul Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Se-
lahattin Meriç de hazır bulundu.  

Konu: TBMM Kamu Denet-
çiliği Kurumu Tavsiye Kararı 
Hakkında.

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Kamu Denetçiliği Kuru-
mu’ndan alınan 14.08.2020 ve 
2020/68719-S.20.74757 sayılı 
tavsiye kararlarının bir örneği 
ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kuru-
munun anılan kararında, “Soruş-
turma aşamasında; adli kolluk gö-
revlilerinin, müdafinin varlığını 
öğrendiği ve herhangi bir güven-
lik zafiyeti teşkil etmeyecek her 
hâlde, şüpheliden gerekli teyidi 
alarak müdafinin soruşturmanın 
her aşamasında yer almasını ve 
müvekkilleriyle görüşmesini sağ-
lamak amacıyla gerekli dikkat ve 
özeni göstererek mevzuata uygun 
hareket etmesi,

-Soruşturmaya ilişkin işlemleri 
Cumhuriyet savcısının emir ve 
talimatları doğrultusunda yürüt-
mekle görevli olan adli kolluk 
görevlilerinin, görev ve yetki-
lerini kullanırken tabi olduğu 
mevzuata uygun hareket ederek, 
görevin gerektirdiği soğukkan-

lılık ve nezaket ilkeleri çerçeve-
sinde davranmasının önem arz 
ettiği; tutum ve davranışlarının 
bir kamu görevlisinden beklenen 
özen ve nezakette olması gerek-
tiği değerlendirildiğinden kolluk 
görevlilerine görevlerinin gerek-
tirdiği davranış ilkelerinin hatır-
latılması.

- Savunma makamının temsilcisi 
olan avukatların görevlerini ye-
rine getirirken gerekli imkân ve 
kolaylığın sağlanması adına ken-
dilerine bekleyebilecekleri uygun 
bir yerin gösterilmesi ve bu konu-
da gerekli tedbirlerin alınması,

-Başvuran ve çalışma arkadaşının 
içinde bulunduğu sürece ilişkin 
kamera kayıtlarının kişisel veri-
lerin korunması mevzuatı çerçe-
vesinde işlenme amacına uygun 
olarak kullanılması ve kullanıl-
dıktan sonra silinmesi veya yok 
edilmesi;” konularında İçişleri 
Bakanlığı’na tavsiyede bulunul-
muştur.

NOT: TBMM Kamu Denetçili-
ği Kurumunun tavsiye kararına 
istanbulbarosu.org.tr adresinde 
ulaşmak mümkün.

TBB Duyuru No:2020/68
Ankara, 28.08.2020
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İstanbul Barosu Başkanlığınca 
düzenlenen Temel Düzey, İle-
ri Düzey ve Hukuk İngilizcesi 

kursunu tamamlayan avukatlara 
sertifikaları, 05 Eylül 2020 Cumar-
tesi günü Baromuzun Kanlıca’daki 
sosyal tesisi Barobahçe’de törenle 
verildi.
2019 yılı Kasım ayında başlayan 
yüz yüze İngilizce eğitimleri pan-
demi sürecinde online eğitime dö-
nüştürülmüştü.  
Törende konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
proje hakkında şu bilgiyi verdi: 
“Geleceğin avukatlık modelinin 
nasıl oluşabileceğine ilişkin bir 
öngörüden yola çıkarak o modelin 
bize neyi dayattığı gerçeğini kendi-
miz açısından sorgulamıştık. Sade-
ce Türkiye’de değil Batı Avrupa’da 
bile özellikle de var olan avukat-
lık modelinin gelecekte önemli 
değişikliklere uğrayacağı, bugün 
var olan modelin 8-10 yıl sonra 
olmayacağı, bir başka avukatlık 
modeline doğru evrileceği, o mo-
dele doğru giderken bizim ona ne 
biçimde eğileceğimiz bizim temel 
bakış açılarımızdan birisiydi. Şu 
anda iki önemli noktanın kaçınıl-
maz biçimde geleceğin avukatlığı 
için zorunlu olduğunu görmüştük. 
Bunlardan bir tanesi, İngilizce, di-
ğeri de uzmanlaşmaydı. Eğer bunu 
sağlayabilirsek gerçi düşlediğimiz 
avukatlık modeline ulaşmak için 

yetmeyecektir ama bu olmadan da 
olmayacaktır. Baro olarak bunu 
kendimize dert edindik. Bu anlayış-
la ortaya çıkan projeyi geçtiğimiz 
Kasım ayı içersinde hayata geçir-
meye başladık ve onun parçası olan 
İngilizce eğitimine önem verdik. 
Bilgiye erişim noktasında İngiliz-
cenin gerekliliği hepimiz açısından 
son derece önemli. Bu bilgi edin-
meyi uzmanlaşma ile birleştirebi-
lirsek gelebileceğimiz noktanın çok 
daha önemli olduğuna inanıyoruz. 
Endüstri 4.0, yapay zeka gerçeği 
ortada durduğu sürece gelecekte 
ne kadar gerekli olduğunu uzun 
uzun anlatmaya gerek yok”.  
Bu kısa dönem içinde 1001 Mes-
lektaşımıza İngilizce eğitimi veril-
diğini belirten Durakoğlu, bunun 
müthiş bir rakam olduğunu ve gös-

terilen ilginin mutluluk verici oldu-
ğunu bildirdi. Durakoğlu bu duru-
mun özellikle genç meslektaşların 
bu modelin gelecekte kendileri için 
ne ifade edeceğini gördüklerini, 
anladıklarını ve kendilerini oraya 
taşıyabilmek için gereğini yerine 
getirdiklerine vurgu yaptı.

Mehmet Durakoğlu, projeye ina-
nan, ona gönül veren, mesai veren 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan 
Naipoğlu ile kendilerini hoca-tale-
be ilişkisi içersinde görmekten zi-
yade onlarla bir şeyi paylaşan yet-
kin hocalara ve katılıcılara çok te-
şekkür ederek sözlerini tamamladı. 

Daha sonra katılımcılara Başkan 
Durakoğlu ve Sinan Naipoğlu tara-
fından sertifikaları verildi. 

İngilizce Kursunu Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi 
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Diyanet İşleri 
Başkanını “İvedi” 
Açıklamaya Davet 
Ediyoruz
Bugün (24.07.2020) Ayasof-
ya’nın İbadete açılması münase-
betiyle kılınan ilk cuma namazın-
da, Diyanet İşleri Başkanı min-
berde; “Bizim inancımızda vakıf 
malı kutsaldır. Dokunanı yakar. 
Vakfedenin şartını çiğneyen lane-
te uğrar. “ demiştir.     

 Bizim de içinde olduğumuz ge-
niş bir toplum kesimi, bu sözle-
rin, Ayasofya’nın müze olmasını 
sağlayan 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararının altındaki imza 
ve karar sahibi Mustafa Kemal 
Atatürk’e yönelik olduğunu dü-
şünmektedir. 24 Temmuz 2020 
tarihinin Ayasofya’nın ibadete 
açılması ile birlikte Lozan Antlaş-
masının 97. Yıldönümüne “rast-

lamış” olması, sadece zamanla-
mayı manidar kılmakla kalmayıp, 
o arada bu açılışın rövanşist bir 
algıyla yapılmasının planlandığı-
nı anlatmaktadır.  

İstanbul Barosu Başkanlığı ola-
rak bu tespitlerimizde yanılmayı 
arzu ediyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanını o min-
bere çıkaran, bayrağımızın dalga-
lanıp ezanın özgürce okunmasını 
sağlayan kurucu önderimize yö-
nelik “lanet” söylemi, çok ciddi 
ayrışmalar doğurması muhtemel 
bir gelişmeye işaret edecektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının ku-
ruluş amaçları itibariyle, toplu-
mun bütünleşmesini hedeflemesi 
gerekirken, bizzat Başkanının 
sözlerinde ifadesini bulan bu 
tümceler, acilen “düzeltilmeli” 
ve kastedilenin Mustafa Kemal 
Atatürk olmadığı açıklanmalıdır. 
Diyanet İşleri Başkanı, bu sözle-
rin dayanağını, Ayasofya ile ilgili 

davada Danıştay 10. Dairesinin 
kararından almakta ise, bu kara-
rın usul ve esas açısından hukuk-
sal temellerden yoksun olduğunu 
da bilmelidir. Bu karar yargının 
içinde bulunduğu konum ve du-
rumla ilgili olup, konjonktürel 
niteliklidir.

İstanbul Barosu olarak Diyanet 
İşleri Başkanından “ivedilikle” 
bir açıklama beklemekteyiz. Bu 
açıklama, yapılması veya yapıl-
maması tercihleri itibariyle Ba-
romuzun sonraki hukuki tavrını 
belirleyen bir etken olacaktır. 
Diyanet İşleri Başkanını “varlık 
nedeni” olan işlevine ve kuruluş 
amacına davet ediyoruz.

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞI

Kadın Cinayetlerini 
ve Kadına 
Yönelik Şiddeti 
Durdurun İstanbul 
Sözleşmesini 
Uygulayın
Kadın mücadelesinin yüzyıllar-
dır devam etmesine ve kadınların 
mücadeleleri sonucunda yasalar-
da ve uluslararası sözleşmelerde 
yapılan düzenlemelerle erkekler-
le eşit haklara sahip olmalarına 
rağmen, kadınların yaşam hak-
ları hiçe sayılarak her gün kadın 
cinayeti işlenmekte ve kadınlara 
yönelik fiziksel, psikolojik, eko-
nomik ve cinsel şiddet artarak de-
vam etmektedir. En son Muğla’da 
canice öldürülen Pınar Gültekin 
cinayetiyle içimiz yandı. Biliyo-
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ruz ki bu son cinayet değil, kadın 
cinayetleri artarak devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Dünya’da “Kadına Yönelik Şid-
det ve Ev İçi Şiddet” in önlenme-
si ve bunlarla mücadeleye dair tek 
sözleşme olan İstanbul Sözleş-
mesini ( Kadına Yönelik Şiddet 
ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi ) 2011 yı-
lında imzalamış ve sözleşme 2014 
yılında yürürlüğe girmiştir. Söz-
leşme yürürlüğe girmeden önce 
2012 yılında 6284 sayılı “ Ailenin 
Korunması ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-
nun “ çıkarılmıştır. Sözleşmenin 
uygulanması anlamında birçok 
olumlu adım atılmış (Şiddet İz-
leme ve Önleme Merkezleri- ŞÖ-
NİM kurulmuş, karakollarda Aile 
İçi Şiddet büroları açılmış, Vali-
lik ve Kaymakamlıklarda Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele İl ve 
İlçe Koordinasyon birimleri açıl-
mış, savcılıklarda Aile içi şiddetle 
ilgili görevlendirme yapılmıştır) 

ancak sonrasında sözleşmeye ve 
yasaya karşı birtakım söylemler 
gelişmiştir.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sa-
yılı yasa kadınları şiddetten koru-
maya, şiddetin önlemesine, şiddet 
uygulayanın cezalandırılmasına 
ve mağdurun korunmasına yöne-
lik hükümler içermektedir. Zor-
lukla uygulatmaya çalıştığımız 
sözleşme ve yasaya karşı yanlış 
ve cahilce söylemleri kabul etmi-
yoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı “ gerekirse 
sözleşmeden çekiliriz “ demiştir. 
Türkiye sözleşmeden çekildiği 
takdirde kadına yönelik şiddeti 
nasıl önleyecek ve kadınları nasıl 
koruyacaktır? Her gün bir kadın 
cinayetinin işlendiği ülkemizde 
sözleşme ve yasanın uygulanma-
ması değil, aksine tüm hüküm-
lerinin uygulanması ve cezaların 
artırılması gerekmektedir.

Biz İstanbul Barosu Kadın Hak-
ları Merkezi ve İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği olarak;

Kadın Cinayetlerinin Durdurul-
masını,

Kadına yönelik Şiddet ve Ev içi 
şiddetin önlenmesi için gereken 
tüm tedbirlerin alınmasını ve ya-
saların uygulanmasını,

İstanbul Sözleşmesinin yüklediği 
tüm yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesini

BEKLİYOR VE İSTİYORUZ.

İSTANBUL BAROSU KADIN 
HAKLARI MERKEZİ 
İSTANBUL KADIN 
KURULUŞLARI BİRLİĞİ

BASINA VE 
KAMUOYUNA 
DUYURU

Kadına yönelik şiddet, bir insan 
hakları ihlalidir

İstanbul Sözleşmesi, şiddeti önle-
menin yol haritasıdır

Türkiye, 2011 yılında Avrupa 
Konseyi tarafından imzaya açılan 
ve kadına yönelik şiddeti, ev içi 
şiddeti önlenmek amacıyla dü-
zenlenmiş olan ilk sözleşme olan 
“İstanbul Sözleşmesini” (Kadına 
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye Dair Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi) ilk imzalayan ve onayla-
yan devlettir. İstanbul Sözleşmesi 
2014 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’de, henüz Sözleşme yü-
rürlüğe girmeden 2012 yılında 
6284 sayılı “Ailenin Korunması 
ve Kadına Yönelik Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanunu“ çıkarıl-
mış şiddetle mücadele yolunda 
kararlı adımlar atılmıştır.
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İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sa-
yılı yasa kadınları şiddetten koru-
maya, şiddetin önlemesine, şiddet 
uygulayanın cezalandırılmasına 
ve mağdurun korunmasına yöne-
lik hükümler içermektedir. Son 
günlerde yanlış ve çarpıtılmış 
beyanlarla sözleşme aleyhine bir 
algı oluşturulmaya çalışılmakta 
ve Sayın Cumhurbaşkanı tara-
fından “gerekirse sözleşmeden 
çekiliriz “şeklinde söylemlerde 
bulunulmaktadır. 

Ancak, bir insan hakları ihlali 
olan şiddetle mücadele açısın-
dan Sözleşmenin çok önemli ol-
duğunun Barolar, kadın örgütleri 
ve kadın STK’ları tarafından her 
yerde kararlı bir şekilde anlatıl-
ması karşısında Sözleşme aleyhi-
ne oluşumların bir kısmı da söy-
lemlerinden vazgeçmiş ve geri 
çekildiklerini belirtmişlerdir.

İstanbul Barosu Kadın Hakla-
rı Merkezi olarak 2019 yılında 
12.401 kadına, 2020 yılının ilk 

6 ayında 3.823 kadına hukuki 
destek verilmiştir. Bu kadınla-
rın büyük çoğunluğunu eşinden, 
eski eşinden, erkek arkadaşından, 
partnerinden şiddet gördüğü tes-
pit edilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayı-
lı yasa bu şiddeti önlemek, şiddet 
mağdurunu korumak ve şiddet 
uygulayanı cezalandırmayı içe-
ren maddelerin yanı sıra destek 
politikaları oluşturma hususunda 
da hükümler içermektedir. Sözün 
özü, Sözleşme ve yasa ile kadın-
lar korunabilmektedir. Sözleşme-
den çekilme söz konusu olduğun-
da kadınlar korumasız kalacaktır. 
Bu demokratik ve sosyal bir hu-
kuk devletinin ilkelerinin de ihla-
li demektir.

İstanbul Sözleşmesini feshetmek 
demek, kadınlara karşı şidde-
te, bu insan hakları ihlaline göz 
yummak demektir.

İKKB olarak, kadını birey olarak 
görmeyen zihniyetin söylemle-
rinden kaygılıyız, ancak demok-

rasiye ve kazanılmış haklarına sa-
hip çıkmaya, eşit hakların yaşama 
geçmesini sağlamak için mücade-
leyi sürdürmeye kararlıyız.

Biz İstanbul Barosu Kadın Hak-
ları Merkezi ve İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği olarak; 

İstanbul sözleşmesinden çekilme 
konusundaki söylemlere son ve-
rilmesini ve İstanbul Sözleşmesi-
nin yüklediği tüm yükümlülükle-
rin yerine getirilmesini 

BEKLİYORUZ VE 
İSTİYORUZ. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği

Av. Şükran Eroğlu 
Av. Nazan Moroğlu

İstanbul 
Sözleşmesi 
6.Yaşında
Yürürlüğe Girişinin 6. Yılı (1 
Ağustos 2014 – 1 Ağustos 2020)

Kadına yönelik şiddet, bir insan 
hakları ihlalidir.

İstanbul Sözleşmesi, şiddeti önle-
menin yol haritasıdır. 

İstanbul Sözleşmesi, son dönem-
lerde “kaldırılsın, feshedilsin, aile 
kurumunu yıkıyor” gibi söylem-
lerle çok yönlü saldırı altında.

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, 1 
Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe 
giren “Kadına Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Av-
rupa Konseyi Sözleşmesi”dir.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, 
uluslararası hukukta, şiddetin ka-
dın erkek eşitsizliğinin ve kadın-
lara karşı yapılan ayrımcılığın bir 
sonucu olduğunun vurgulandığı 
ilk Sözleşmedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, fi-
ziksel, cinsel, ekonomik ve duy-
gusal şiddet ve her tür şiddetle 
mücadele konusunda “Önleme, 
Koruma, Kovuşturma ve Destek 
Politikaları” başlıkları altında 
dört temel hareket noktası olan 
ilk Sözleşmedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, aynı 
zamanda şiddetle mücadelede ba-
ğımsız bir izleme mekanizması 
bulunan ve yaptırım gücü olan 
bağlayıcı ilk Sözleşmedir.

Neden İstanbul Sözleşmesi?

Avrupa Konseyi tarafından hazır-
lanan “Kadına Yönelik Şiddetin 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Söz-
leşme”, Konseyin 11 Mayıs 2011 
tarihinde İstanbul’da yapılan bir 
toplantısında imzaya açılmıştır. 
Diğer uluslararası sözleşmeler-
de olduğu gibi, imzaya açıldığı 
şehrin adıyla İstanbul Sözleşmesi 
olarak anılmaktadır.

Türkiye, Sözleşmeyi ilk imzala-
yan ve ilk onaylayan devlettir.

Bu nedenle Türkiye, en başta 
kadına yönelik her türlü şiddeti 
önlemek ve bununla mücadele 
etmek için devlet çapında etkili, 
kapsamlı ve birbiriyle uyumlu 
politikalar uygulama yükümlülü-
ğü altına girmiştir.

Kadına yönelik şiddet bir insan 
hakları ihlalidir. Bu insan hakla-
rı ihlalinin önlenmesi açısından 
İstanbul Sözleşmesi büyük önem 
taşıyor.

Ancak İstanbul Sözleşmesi son 
dönemlerde “kaldırılsın, feshedil-
sin, aile kurumunu yıkıyor” gibi 
söylemlerle, kadını Birey olarak 

görmeyen zihniyetin çok yönlü 
saldırısı altında..

Türkiye, Sözleşmeyi feshedebi-
lir mi?

İstanbul Sözleşmesi, uluslararası 
bir sözleşme, bir Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi’dir. Bu nedenle, 
Türkiye tek yönlü olarak Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri’ne “ben 
bu Sözleşmeyi uygulamak istemi-
yorum” demesi mümkün(md.80).

Ancak, Türkiye olarak İstanbul 
Sözleşmesine artık Taraf Devlet 
değilim demenin, bunun ne anla-
ma geldiğini yurt içinde ve yurt 
dışında anlatabilmek haklı bir ge-
rekçeye dayandırabilmek müm-
kün değildir.

Çünkü kadınlara yönelik şiddetin 
önlenmesi, ancak kadınlar ve er-
kekler arasındaki hukuki ve fiili 
eşitliğin gerçekleşmesi ile müm-

kün olabilecektir.

Kadın erkek eşitliği ise demokra-
sinin ve sürdürülebilir kalkınma-
nın temel kriteridir.

İstanbul Sözleşmesini feshetmek 
demek, kadınlara karşı şidde-
te, bu insan hakları ihlaline göz 
yummak demektir.

Kadın Hakları Merkezi ve İKKB 
olarak, kadını birey olarak gör-
meyen zihniyetin söylemlerinden 
kaygılıyız, ancak demokrasiye ve 
kazanılmış haklarına sahip çık-
maya, eşit hakların yaşama geç-
mesini sağlamak için mücadeleyi 
sürdürmeye kararlıyız.

İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi - İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği
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İstanbul 
Sözleşmesine 
İlişkin Kamu 
Denetçiliği 
Kurumuna 
Başvurduk
İstanbul Barosu dâhil 60 baro, 
Kamu Denetçiliği Kurumuna baş-
vurarak, kuruma sunulan İstanbul 
Sözleşmesinden Türkiye’nin çe-
kilmesine ilişkin sunulan dilekçe 
ve raporların dikkate alınmama-
sını istedi. 

60 baronun talebine ilişkin dilek-
çe şöyle: 

KAMU DENETÇİLİĞİ KU-
RUMU’ NA

ANKARA

KONU: İstanbul Sözleşmesi 
Hakkında

Ülkemizde kadın ve erkeğin eşit 
haklara sahip olması çalışmaları 
Cumhuriyetin ilk yıllarından iti-
baren yasal bir zemine oturtul-
maya çalışılmış ve Medeni Ka-
nunun 1926’da kabulü ile kadın 
hakları açısından bu süreçte yeni 
bir döneme girilmiştir. Örneğin; 
çok eşlilik yasaklanmış, resmi 
nikâh zorunlu kılınmış, kız ve 
erkek çocuklara mirasta eşit pay 
ilkesi getirilmiş; boşanma, nafa-
ka gibi yasal düzenlemeler aile 
kavramı nazara alınarak düzen-
lenmiş, kısaca kadının toplumsal 
yaşamdaki yeri güçlendirilmiştir. 
O günden günümüze, dünyadaki 
kadın hakları hareketleriyle koor-
dineli şekilde ülkemizde de kadın 
ve erkeğin yasalar önünde eğitim, 
iş, aile ve toplumsal hayatta eşit 
bireyler olarak yaşaması için pek 
çok yasal düzenleme yapılmıştır. 
Yapılan düzenlemeler sadece ya-
salar ile sınırlı kalmamış bu alan-
da pek çok uluslararası sözleş-
meye ülkemiz imzacı olmuştur. 

Birleşmiş Milletler düzeyindeki 9 
temel insan hakları sözleşmesin-
den biri olan “Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kal-
dırılması Sözleşmesi” (CEDAW), 
bu sözleşmeler arasında özellikle 
kadınların insan haklarını ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğini odağına 
alan tek sözleşmedir. Ülkemizde 
bu sözleşmenin imzacılarından 
biridir.

Sadece Türkiye’de değil tüm 
dünyada kadına karşı şiddetin her 
türlüsüyle mücadele etmek ihti-
yacı her geçen gün artmaktadır. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkan ve hazır-
lık aşamasında Türk kamu yetki-
lilerinin de aktif olarak yer aldığı 
tam adı “Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Av-
rupa Konseyi Sözleşmesi” diğer 
adıyla ‘’İstanbul Sözleşmesi’’ or-
taya çıkmıştır. Bu sözleşme top-
lumda şiddete maruz kalan zayıf 
bireylerin korunması açısından 
devrim niteliğinde hükümler ge-
tirmiş, böylece devletlerin en te-
mel görevleri olan birey hak ve 

özgürlüklerini koruması konu-
sunda devletlere görevler yükle-
miş, bu yolla toplumsal barışın 
sağlanmasında bu sözleşme adeta 
yol gösterici olmuştur. Özel ola-
rak bu sözleşme kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik şiddet ve ev 
içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa 
Sözleşmesi olma niteliğini de ta-
şımaktadır. Bugüne kadar Türki-
ye dâhil 34 ülke tarafından onay-
lanmıştır. Türkiye, sözleşmeyi 
imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 ta-
rihinde imzalamış, 14 Mart 2012 
tarihinde ise onaylamıştır. Böyle-
ce Türkiye sözleşmeyi onaylayan 
ilk ülke olmuştur.

Bu sözleşmenin bir önemli tarafı 
Cumhuriyet devrimleri ile top-
lumda zayıf konumda olan birey-
lerin yerinin sağlamlaştırılmasın-
da bir merhale işlevi görmesi ve 
böylece dünyada İstanbul Sözleş-
mesi adı ile anılarak Cumhuriyet 
devrimlerinin sonuçlarının ulus-
lararası alanda görülmesi özelli-
ğini taşımasıdır. Bu sözleşmenin 
böyle bir manevi değeri, tarihsel 
bir işlevi olduğunu burada ayrıca 
belirtmek isteriz.
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İstanbul Sözleşmesi’nde, sözleş-
meyi parlamentolarından geçir-
miş hükümetlerin kadına yöne-
lik şiddet ve aile içi şiddetin her 
türüyle mücadele etmek için bir 
dizi kapsamlı tedbir alması is-
tenmektedir. Sözleşmenin her bir 
maddesinde şiddet eylemlerinin 
meydana gelmesinin önlenmesi, 
mağdurlara yardım edilmesi ve 
faillerin adalet önüne çıkartılma-
sı amaçlanmaktadır. Sözleşme; 
aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel 
taciz ve psikolojik şiddet gibi, 
kadına yönelik farklı şiddet türle-
rinin suç olarak kabul edilmesini 
ve bunlara karşı yasal yaptırımlar 
getirilmesini gerekli kılmaktadır.

Sözleşme’nin 1. Maddesinde be-
lirtildiği üzere amacı;

• Kadınları her türlü şiddete karşı 
korumak ve kadına karşı şiddeti 
ve aile içi şiddeti önlemek, ko-
vuşturmak ve ortadan kaldırmak,

• Kadına karşı her türlü ayrımcılı-
ğın ortadan kaldırılmasına katkı-
da bulunmak ve kadınları güçlen-
dirmek de dâhil olmak üzere, ka-
dınlarla erkekler arasında önemli 
ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak,

• Kadına karşı şiddet ve aile içi 
şiddetin tüm mağdurlarının ko-
runması ve bunlara yardım edil-
mesi için kapsamlı bir çerçeve, 
politika ve tedbirler tasarlamak,

• Kadına karşı şiddeti ve aile içi 
şiddeti ortadan kaldırma amacıy-
la uluslararası işbirliğini yaygın-
laştırmak,

• Kadına karşı şiddet ve aile içi 
şiddetin ortadan kaldırılması için 
bütüncül bir yaklaşımın benim-
senmesi maksadıyla kuruluşların 
ve kolluk kuvvetleri birimlerinin 
birbiriyle etkili bir biçimde işbir-
liği yapmalarına destek ve yar-
dım sağlamaktır.

Bu Uluslararası Sözleşmenin 
iç hukuka uygun hale getiril-
mesi için hayata geçirilmesini 

teminen 6284 Sayılı “Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesi” adıyla ya-
sal bir düzenleme yapılmıştır. 
İçinde yaşadığımız süreçte kadın 
ve çocuklara yönelik artan psiko-
lojik, ekonomik, cinsel, fiziksel 
saldırılar bize söz konusu yasal 
düzenlemelerin ne kadar gerekli 
hatta hayati olduğunu ispatladığı 
gibi artan vakıalar işbu tehdidin 
ortadan kaldırılması için yapıl-
ması gereken daha pek çok dü-
zenleme olduğunu da göstermek-
tedir. Cinslerin biyolojik fark-
lılığı kabul edilirken, toplumda 
kadın ve erkek cinsine atfedilen 
anlamların insan hakları eşitliği 
bağlamında değerlendirilerek, 
kadın erkek eşitliğinin toplumun 
her kesimine yayılması ve böy-
lece bir cinsin diğer cins üzerin-
de baskı kurma, hakimiyet tesis 
etme, kendinde diğer cins üzerin-
de hak iddia etme temelli kişisel 
saldırıların önüne geçilmesi için 
atılması gereken çok adımımız 
olduğu da açıktır.

Bugün ilk imzacısı olmaktan yıl-
lardır tüm kurumlarımızın öğün-
düğü İstanbul Sözleşmesi’ndeki 
imzadan geri adım atılması ta-
lepleri yüksek dille gerek iktida-
rın siyasi temsilcileri aracılığı ile 
TBMM’de, gerekse bazı STK’lar 
aracılığı ile yazılı ve görsel basın-
da dile getirilmekte ve bu konu 
kamuoyunda tartışılmaktadır.

Bugün basında yer alan haber-
lere göz attığımızda, hemen her 
gün bir hatta birden fazla kadın 
cinayeti ile karşı karşıya gelmek-
teyiz. 2020 yılı Temmuz ayı sonu 
itibariyle öldürülen kadın sayısı 
285’dir. Meslektaşlarımıza mü-
vekkillerinden gelen şiddet içeren 
tedbir talebi başvuruları ve 6284 
Sayılı Yasa çerçevesinde alınan 
uzaklaştırma kararları da, Adalet 
Bakanlığı’nın ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın verile-
rinde yer almaktadır. Söz konusu 
yasal düzenlemeye toplumun ih-
tiyacı olduğu açıktır. Bundan geri 
adım atılması halinde, hak savu-
nucusu olan baroların insan hakkı 
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ve kadın hakkı ihlalleri ile müca-
delede; yasal dayanağımız olan 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sa-
yılı Yasadan mahrum kalmamız 
neticesi hak arama mücadelesin-
de olan bireylerin zarar göreceği 
de açıktır. Kadına, çocuğa, kısaca 
mağdura yönelik şiddetle etkin 
mücadele edemeyen bir devletin 
toplumsal olarak da bu durumdan 
zarar göreceği aşikârdır.

Bu nedenle ısrarlı bir şekilde de-
mokrasiden uzak, en temel insan 
hakları kavramlarından ve her 
şeyden önce hak temelli hukuk 
felsefesinde uzak anlayışla Sayın 
Kamu Denetçiliği Makamı’na 
sunulan raporlarda, bu sözleşme-
den Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’nin çekilmesi talep edildiği 
gibi haberleri basından üzülerek 
öğrendik, bizi en çok üzen de ka-
dınların bugüne kadar toplumsal 
hayatta elde ettikleri kazanımlar-
dan bu yolla vazgeçilmesinin is-
tenmesidir. Bu sözleşmeden vaz-
geçmek demek tam da budur, ka-
dınların, çocukların artan şiddet 
sarmalı içerisinde seslerinin daha 
çok kesilmesidir. Bizler Barolar 
olarak Cumhuriyetimizin temel 
değerlerine bağlılığımızı burada 
bir kez daha ifade ederek sadece 
kadınların değil şiddete maruz 
kalan tüm bireyleri koruyucusu 
İstanbul Sözleşmesi’nden Dev-
letimizin çekilmesini talep eden 
dilekçelerin ve bu dilekçeler çer-
çevesinde hazırlanan raporların 
dikkate alınmamasını, İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkılmaması 
hususunda TBMM’ne tavsiye ka-
rarı verilmesi talebini içerir İş bu 
başvurumuzu yapıyor, gereğinin 
yapılmasını saygılarımızla arz ve 
talep ediyoruz.

 1. Adana Barosu Başkanlığı 
 2. Ağrı Barosu Başkanlığı 
 3. Ankara Barosu Başkanlığı 
 4. Antalya Barosu Başkanlığı 
 5. Amasya Barosu Başkanlığı 
 6. Ardahan Barosu Başkanlığı 
 7. Artvin Barosu Başkanlığı 

 8. Aydın Barosu Başkanlığı 
 9. Balıkesir Barosu Başkanlığı 
10. Batman Barosu Başkanlığı 
11. Bilecik Barosu Başkanlığı 
12. Bingöl Barosu Başkanlığı 
13. Bolu Barosu Başkanlığı 
14. Burdur Barosu Başkanlığı 
15. Bursa Barosu Başkanlığı 
16. Çanakkale Barosu Başkanlığı 
17. Çorum Barosu Başkanlığı 
18. Denizli Barosu Başkanlığı 
19. Diyarbakır Barosu Başkanlığı 
20. Düzce Barosu Başkanlığı 
21. Edirne Barosu Başkanlığı 
22. Erzurum Barosu Başkanlığı 
23. Eskişehir Barosu Başkanlığı 
24. Gaziantep Barosu Başkanlığı 
25. Giresun Barosu Başkanlığı 
26. Hakkâri Barosu Başkanlığı 
27. Hatay Barosu Başkanlığı 
28. Isparta Barosu Başkanlığı 
29. İstanbul Barosu Başkanlığı 
30. İzmir Barosu Başkanlığı 
31. Kars Barosu Başkanlığı 
32. Kastamonu Barosu Başkanlığı 
33. Kırıkkale Barosu Başkanlığı 
34. Kırklareli Barosu Başkanlığı 
35. Kırşehir Barosu Başkanlığı 
36. Kocaeli Barosu Başkanlığı 
37. Konya Barosu Başkanlığı 
38. Manisa Barosu Başkanlığı 
39. Mardin Barosu Başkanlığı 
40. Mersin Barosu Başkanlığı 
41. Muğla Barosu Başkanlığı 
42. Muş Barosu Başkanlığı 
43. Ordu Barosu Başkanlığı 
44. Osmaniye Barosu Başkanlığı 
45. Sakarya Barosu Başkanlığı 
46. Samsun Barosu Başkanlığı 
47. Siirt Barosu Başkanlığı 
48. Sinop Barosu Başkanlığı 
49. Sivas Barosu Başkanlığı 
50. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı 
51. Şırnak Barosu Başkanlığı 
52. Tekirdağ Barosu Başkanlığı 
53. Tokat Barosu Başkanlığı 
54. Trabzon Barosu Başkanlığı 
55. Tunceli Barosu Başkanlığı 
56. Uşak Barosu Başkanlığı 
57. Van Barosu Başkanlığı 
58. Yalova Barosu Başkanlığı 
59. Yozgat Barosu Başkanlığı 
60. Zonguldak Barosu Başkanlığı

“Sosyal Deney” 
Adı Altında Çocuk 
İstismarına İzin 
Verilmemelidir
Çocuk; bedensel ve psikolojik 
gelişimi gereğince özel korun-
ması gereken bireydir. Bu amaç-
la gerek Anayasa (AY), gerekse 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nde (BMHÇS) 
çocuğun üstün yararı temel ilke-
si esas alınarak çocuğu koruyu-
cu düzenlemeler bulunmaktadır. 
BMÇHS’ye göre devletlerin; ço-
cuğun her türlü istismar ve kötü 
muameleye karşı korunması için, 
yasal, idari, toplumsal, eğitsel bü-
tün önlemleri alması gerekmek-
tedir. Anayasa m.41/3 f. uyarınca 
“Devlet, çocukların her türlü is-
tismardan ve şiddetten korunması 
adına gerekli koruyucu tedbirleri 
almak ve alınmasını sağlamak-
la yükümlüdür”. Yine çocuk, 
ekonomik sömürüye ve her tür-
lü tehlikeli işte ya da eğitimine 
zarar verecek ya da sağlığı veya 
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlak-
sal ya da toplumsal gelişmesi için 
zararlı olabilecek nitelikte çalış-
tırılmasına karşı korunmakla da 
yükümlü kılınmıştır. Söz konusu 
haklar ayrımsız tüm çocuklar için 
geçerlidir

Bu doğrultuda son zamanlarda 
sosyal medya platformlarında 
“sosyal deney” adı altında genel-
de popülerlik kazanmak amacıy-
la, bilimsel içeriklere sahip olma-
yan ve özellikle çocuğun kişilik 
hakları ihlal edilerek, çocukların 
duygularının istismar edildiği bir 
kısım içeriklerin paylaşıldığı gö-
rülmektedir. Son örneklerinden 
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biri de Diyarbakır’da çekilen sos-
yal deney başlıklı ancak “çocuk 
istismarı” özelliğine sahip payla-
şımdır. Söz konusu videoda “tez-
gâh başında çalışan işçi çocuklar” 
ve “çocukların duygularını istis-
mar eden” bir kişi görülmektedir. 
Çocuk ve ebeveynlerinin bilgisi 
ve onayına dair bir bilgilendirme-
nin yapılmadığı, çocukların gü-
ven duygusunu zedeleyebilecek 
söz konusu paylaşımın kamu gü-
cünü temsil eden kişi ve kurum-
larca da beğenilerek öne çıkarıl-
ması kabul edilemezdir. Videoda 
çok açık, çocuk istismarı söz ko-
nusudur.

Yine özellikle çocuklara dönük 
paylaşımlarda ebeveyn ve çocuk 
rızasının şekli olarak alınması-
nın yanında çocuğun üstün yararı 
dikkate alınarak yayının gerekli-
liği ayrıca değerlendirilmelidir. 
Çocuğun kişisel verilerinin ko-
runması için mevzuat geliştiril-
meli, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu çocuğun üs-
tün yararı ilkesi gözetilerek de-
ğiştirilmelidir. İçerik yaratıcılar 
çocuklarla çalışıp görüntülerini 
sosyal medyada paylaşacaklar-
sa bunu hem etik hem de hukuk 
kurallarına uygun şekilde yapma-
lıdır. Sosyal medya kullanıcıla-
rı ise bu tarz paylaşımları tekrar 
paylaşarak çocuğun istismarının 
yaygınlaşmasına katkıda bulun-
mamalıdır.

Çocuğu konu edinen tüm uygu-
lamaların, çocuğun yüksek yararı 
çerçevesinde ve hukuka uygun 
olarak yapılması gerektiğini ve 
aksine içeriklerin, en fazla çocuk-
lara zarar verdiğini bir kez daha 
hatırlatıyoruz. (20.08.2020)

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK 
HAKLARI MERKEZİ

20 Temmuz Dünya Satranç Günü sebebiyle İstanbul Barosu 
Satranç Grubu tarafından internet satranç turnuvası düzenlendi. 
Turnuvaya İstanbul Barosu’nun yanı sıra, Ankara Barosu, Antal-
ya Barosu, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Gaziantep Baro-
su ve Kayseri Barosu’na kayıtlı avukatlar ve hukukçular katıldı. 
Turnuvada ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:

1- Av. Ferit Öztekin (Diyarbakır Barosu)

2- Av. Ahmet Öztekin (Batman Barosu)

3- Av. Deniz Oktuna (İstanbul Barosu)

4- Av. Serkan Taşçı (İstanbul Barosu)

5- Av. Fatih Kaya (İstanbul Barosu)

6- Av. Kemal Budak (İstanbul Barosu)

7- Av. Melikşah Demirel (İstanbul Barosu)

8- Rıdvan Özekinci (İstanbul Kültür Üni)

9- Av. Halil Hazer (Kayseri Barosu)

10- Av. Murat Mevlevioğlu (Kayseri Barosu)

20 Temmuz Dünya Satranç Günü 
Turnuvası Yapıldı
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Muammer Güngör, ileri 
yaşına rağmen, sanatçı 
kişiliğinden kaynaklanan 

enerjisini paylaşma savaşımı verdi. 
O çok iyi bir avukat ve çok başa-
rılı bir ressamdı. Baronun başvuru 
kaynaklarından biriydi.

On yıl önce bir temel attı. Resim 
coşkusunu genç meslektaşlarıy-
la paylaşmak istedi. Buna karşılık 
baro yönetimi de bütün olanakları-
nı ona açtı. Resim kurslarını başlat-
tığında Staj Eğitim Merkezinin ve 
Galatadaki Kültür Merkezimizin 
salonları dar geldi. Bu kadar ilgi 
göreceğinin beklemiyordu. Hiç-
bir hevesliden de vazgeçmiyordu. 
Olanaklar ölçüsünde çalışmalar 
yürüyordu. 

Kendisi zaman zaman konuğumuz 
oluyordu, röportajlar yapıyorduk. 
Kendine özgü bir yaşam ve meslek 
felsefesi, ilginç görüşleri vardı. İşte 
onlardan bazıları: 

 “Herkesin bir hobisi olmalı. Sanat-
la hukuk arasında çok sıkı bağlar 
bulunmaktadır.”  

“Hareket noktası insan onuruna da-
yalı bir yaşam sanatını gözden ırak 
tutmamalı.” 

“Sürekli sorunlarla, dertlerle uğ-
raşan ve insanların mutluluğu için 
didinen Avukatların, böylesine bir 
kargaşa ortamında mutlaka kendi-
leri için zaman ayırmalı, bu zamanı 
çeşitli hobilerle olduğu gibi, insa-
nın gelişmesine her zaman olumlu 
katkı yapan güzel sanatların çeşitli 
dallarıyla da uğraşmalı.”  

“Avukatların yalnız duruşmadan 
duruşmaya koşan insanlar değildir. 

Her hukukçu bir sanatçıdır. Özel-
likle avukatlar konuşma sanatı-
nın ustalarıdır. Her insanın içinde, 
güzellikle ilgili sanatsal bir nüve 
bulunur, bütün amaç o nüvenin 
dışavurumunu sağlamak ve sanata 
katkıda bulunmaktır. “

“46 yıllık sanat hayatımda elde et-
tiğim bir şey varsa, özellikle sana-
tın güzel yolunu meslektaşlarıma 
açmak için teşvikçi oldum. Her in-
sanın bir hobisi vardır. Hobi insanı 
kuvvetli, sağlıklı ve mutlu yapar. “

“Bugün bundan sonraki hayatımı-
zın ilk günüdür” sözüne inandığım-
dan hiçbir şey için asla geç değil-
dir. Resim kurslarını bu anlayışla 
ve baromuzun yönetiminin güçlü 
desteğiyle yürütüyoruz.” 

 Ve Onunla Son röportajımız…

Baromuzun Onuncu Dönem resim 
Kursu çalışmaları 02 Kasım 2019 
Cumartesi günü başladı. Kurs, 09 
Mayıs 2020 tarihine kadar devam 
edecek. Çalışmalar her Cumarte-
si günü saat 10.30-16.30 arasında 
Galata’daki Baro Kültür Merkezin-
de yapılıyor.

Ressam Avukat Muammer Güngör 
Hocanın yönetimindeki çalışmalar-
da resim kursunun belirli bir düze-
ye getirildiğini biliyoruz.

Yıllarını sanata vermiş, mesleğini sanatıyla anlamlandırmış 
Av. Muammer Güngör’ü yitirdik. Üstadımız, baromuzun re-
sim hocası olarak, yüzlerce meslektaşımızın mesleğini sanatla 
birleştirmesini sağlamıştı.

Bu emeklerinde en küçük bir karşılık beklemeden yıllarca ders 
veren üstadımızın adını barodaki resim atölyesine vermiştik.

Adını baromuzun tarihine yazdıran değerli meslek ustamıza 
Allahtan rahmet diliyoruz.

Cenazesi 4 Ağustos Salı günü Ataköy 5. Kısım Camiinde kılı-
nan öğlen namazını müteakip kaldırıldı.

Muammer Güngör İlginç Bir İnsandı

Baromuz 
Ressamını Yitirdi
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Baromuz yönetimi kültür ve sanat 
çalışmalarını teşvik ediyor, örgüt-
lüyor ve destekliyor. Resim kursu 
çalışmaları da bunlardan biridir. 
On yıldır bu kursa hayat veren, yö-
neten ve öğreten Muammer Hoca-
ya bazı sorular yönelttik. İşte ver-
diği yanıtlar:

Sanatla baro ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bana göre zaten avukatlık bir sanat 
dalıdır. Her avukat bir sanatçıdır ve 
iyi bir sanatçı olmaya çalışmalıdır. 
Avukat,  güzel yazmak, güzel ko-
nuşmak, güzel ifade etmek zorun-
dadır. Vücut dilini iyi kullanmak 
ve davasını savunmak zorundadır. 
Avukatlığın doğasında sanat vardır.

Avukatın resim çizme yeteneği 
nasıl ortaya çıkarılıyor?

Her insanın içinde bir sanat ışığı 
vardır. İnsanın ayağa kalkmış bir 
canlı olarak sanata eğilimi vardır. 
Etrafına baktığı zaman ‘şu manza-
ra ne güzel’ diyen insanda bir sanat 
ışığı vardır.

Meslektaşlarımız açısından baktı-
ğımızda, resim kursuna gelenlerin 
içinde bir ışık olup olmadığını ben 
tecrübelerime dayanarak ortaya çı-
karabilirim. Ben Staj Eğitim Mer-
kezinde yöneticilik yaptım, dersler 
verdim. Genç meslektaşlarımla bir-
likte oldum. Ben gençken kendim-
de görmediğim bazı şeyleri bugün 
gençlerde görüyorum.

Kursiyerler geldi, resim 
kursu başladı önce neler 
yapıyorsunuz?

Resim geometri temeline dayalı bir 
bilimdir. Çizime geçmeden önce 
resim yapmanın temel ilkelerini, 
perspektifi anlatıyoruz. Bu temel 
ilkeleri öğrenemeden çizim yapa-

mazsınız. Resim çizmek, yapmak 
bir hevestir, hobidir. Bence her 
insanın en az bir hobisi olmalıdır. 
Hobisi olan insanlar hayattan zevk 
alır. Mutlu olur. Stresini atar. Avu-
katlık da biliyorsunuz çok stresli 
bir meslektir ve avukat başarılı 
olabilmek için bu basınçtan kur-
tulmalıdır. Bunun yolu hobiye sa-
rılmaktır.
Resim kursiyerleri temel 
bilgileri edindikten sonra 
sırada ne var?

O zaman karakalem çizgi, desen 
çalışmalarına geçiyoruz. Objeler-
le çalışıyoruz. Eğer bu çalışmala-
rı yapmadan ve iyice oturtmadan 
resim yapmaya kalkarsanız temeli 
çürük bir yapıyla uğraşmaktan far-
kınız kalmaz. Yaptığınız çalışma-
lar havaya gider. Belli bir metotla 
sanat eğitimi alınmadığı takdirde, 
dağlar kahverengi, denizler çivit 
mavisi, çimenler ördekbaşı yeşil, 
ağaçlar daha koyu yeşil, gökyüzü 
de çivit mavisi. Rengin tonunu, 
dozunu ve ayrıntılarını eğitimle 
alamadığı takdirde, kendi yaptığı 
eseri beğenmez ve ben bu işi bece-
remiyorum deyip bırakır.  
Karakalem çalışmalarından 
sonra renk çalışmalarına 
geçiyorsunuz anladığım 
kadarıyla, bu yapılan 
çalışmaları sergiliyor 
musunuz?

2016 yılında 5 Nisan Avukatlar Gü-
nünde, İstanbul Adalet Sarayının 
Themis Meydanında bir sergileme 
yaptık. 15 gün çık kaldı. O sergile-
menin bir özelliği vardı. Gerek ka-

rakalem, gerek pastel ve yağlıboya 
olarak pek çok eseri teşhir ettik. 
Sergi büyük ilgi gördü, meslektaş-
larıma hizmet etmek bana gurur 
verdi ve bana da bu konuda büyük 
cesaret geldi. O serginin önemli bir 
özelliği vardı. Panolar üzerinde altı 
etap gösterildi. Bu etaplarda ka-
rakalemden başlayıp yağlıboyaya 
kadar,  çalışmaların bütün aşamala-
rına ilişkin eserleri görmek müm-
kündü.

Resim kursuna ilgi nasıl, gelen 
talepleri nasıl karşılıyorsunuz?

Benim yönetimimdeki resim kur-
sunun on yıllık bir geçmiş var. 10 
yıl önce baro başkanlığına teklifte 
bulundum. Eksik olmasınlar kabul 
ettiler ve ilk yıl 9 kişiyle başla-
dık. Bu yıl başvuranların sayısı ise 
77’dir. Şu andaki çalışma alanımız 
bu sayı için yeterli değil. Baro Kül-
tür merkezinde yaptığımız bu çalış-
maları sürdürebilmemiz için baro 
başkanımız bize bir salon daha tah-
sis etti. O nedenle Sayın Mehmet 
Durakoğlu’na teşekkür ediyoruz.

Kursa kabul nasıl oluyor?

Her yıl resim kursunun başlangıç 
tarihini tespit ediyoruz ve baronun 
internet sitesindeki formu doldu-
ranları kursa davet ediyoruz.

Resim kurusu şu anda kişiye 
bağlı bir kurs gibi görünüyor…

Evet, ama benim de en büyük di-
leğim, kültüre, sanata, sosyal ça-
lışmalara büyük destek olan baro 
yönetiminin bu hizmeti kurumsal-
laştırmasıdır. Belirli bir aşamaya 
gelmiş, emek verilmiş bir çabanın 
sürekliliğini sağlamak baronun 
görevi. Ben kurumsallaşmayı Av-
rupa’da gördüğümde hayran ol-
dum. Biliyor musunuz, Brüksel’de 
‘Dünya Ressam Avukatlar Birliği’ 
var. Benden resim istediler. Üç 
adet resim gönderdim. Türkiye’de 
de neden ‘Ressam Avukatlar Birli-
ği’ olmasın?

Onun kaybıyla ortaya çıkan büyük 
boşluğun giderileceğini umuyoruz. 

Ayhan Dinç
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Yasemin Babayiğit 
tarafından yazılan  “Hayvan 

Hakları Hukuku” isimli kitap Ada-
let Yayınevi tarafından basıldı.

Babayiğit, kitabı ile ilgili şu bilgiyi 
iverdi: 

“Hayvanlarla ortak hikâyelerimiz, 
bazılarımızda doğuştan var olan 
hayvan sevgisi, merhamet ve vic-
dan ile başlarken, kimilerinde ise 
zaman içerisinde şekillenmektedir. 
O hikâyeler ki, eninde sonunda 
bizlerin hayatlarının merkezini er 
ya da geç hayvanlar üzerine inşa 
etme neticesine gebedir. Hayvanla-
rı sevmek bir tercih değil, yaşama 
biçimiyken, hayvanlara ve onların 
yaşama, beslenme, barınma ve ba-
kılma haklarına saygı göstermek 
ise hukuki olarak da temellendiril-
mesi gerekli ahlaki bir zorunluluk-
tur. Bir hayvanın hayatına eli uzan-
mamış, bir hayvanın başını okşa-
mamış hiçbir birey, dönüşümünü 
tamamlamamış olmakla birlikte, 
henüz “tam” değildir…

Hayvan Haklarını gerçek anlamda 
savunabilmek için, sadece “hayvan 
sever olmak” ya da sadece “bil-

gi sahibi olmak” yeterli değildir. 
Önemli olan, sevgi ile bilgiyi bir 
araya getirerek Hayvan Hakları 
konusunda ekran başında değil, 
sahada mücadele vererek hayvan-
lara haklarını teslim etmektir. Ni-
tekim türler ve hakları arasındaki 
hiyerarşiyi reddeden, her canlının 
yaşam önünde eşit olarak doğduğu-
na ve aynı var olma hakkına sahip 
olduğuna inanan ve farklı dillerde 
konuştuğumuz hayvan dostlarımız 
için Hukuki Eşitlik isteyen bizler 
için Hayvan Hakları, insanlığın 
mihenk taşıdır.

Hayvanlara karşı işlenen ve ceza-
sız kalan suçların toplum barışı ve 
güvenliğinin de tehlikede olduğunu 
açıkça gösterdiği günümüzde, Dün-
ya’yı sadece kendi türü ile özdeş-
leştirerek kendisi dışındaki diğer 
canlıları kayıran ve hatta yok sayan, 
tüm türlerin doğal denge içerisinde 
yaşama hakkını göz ardı eden ve çev-
resinde olan bitene kör, sağır, dilsiz 
olan insanoğlunun, olaylara kendi 
penceresinden bakmayı bırakarak, 
onların penceresini aralamasının 
vakti çoktan gelmiştir.

Şiddetin rengi, türü, cinsi, cinsi-
yeti, dili olmaz, olamaz. Hiçbir 
canlıya, hele ki yaradılışı ve yapı-
sı gereği başka bir tür karşısında 
bir takım dezavantajlı özelliklere 
haiz olan bir canlıya karşı şiddet 
ne ahlaken ne de hukuken kabul 
edilemez. Hayvanların fiziksel, 
psikolojik, ekonomik ve cinsel is-
tismarının cezasızlığı, toplumun 
adalete olan inancını yerle bir et-
mekte, insanları neredeyse ihkak-ı 
hakka teşvik etmektedir. Gerçekten 
de, doğal yaşama alanlarından ol-
dukça uzakta demir parmaklıklar 
ardında hayvanat bahçesinde esir 
tutulan yaban hayvanlarının, mez-
bahalarda ölüm yoluna itelenirken 
son çığlıklarını atan büyükbaş hay-
vanların, insanların cinsel sapkın-
lıklarının (Parafili) mağduru olan 
kedilerin, köpeklerin, eşeklerin ve 

hatta ördeklerin, faytona ya da at 
arabasına taşıyamayacağı yükle 
koşulan veya yarışsın diye vahşi-
ce kırbaçlanarak eğitilen atların, 
okyanuslarda olması gerekirken 
süs havuzlarında insanoğlunun eğ-
lencesi haline getirilmeye çalışılan 
yunuslar ve balinaların, iyi besle-
nemedikleri için renkleri beyaza 
çalan ve kanatları kesilen çiftlik-
lerde hapis tutulan flamingoların, 
sirklerin müebbet tutsağı olan may-
munlar, filler, aslanlar ve kaplanlar 
ile diğer tüm mağdur hayvanların 
haklarının hukuki olarak teslimi ve 
tescili toplumsal bir ihtiyaçtan öte 
mecburiyet halini almıştır.

Gelinen süreçte, bir insanlık ayıbı 
olarak yeryüzünde bir çare debele-
nen, #birkapmama #birkapsu dahi 
bulması engellenen, atılan, satılan, 
terk edilen, kulakları kesilen, dişle-
ri sökülen, yavrularından ayrılan, 
zorla çiftleştirilen, dövüştürülen, 
güreştirilen, yaralanan, öldürülen, 
doping yapılan, tecavüze uğrayan 
ve bunlarla da sınırlı kalmamak 
kaydı ile insanoğlunun bin bir çeşit 
zulmüne maruz kalan her bir canlı 
için daha etkin mücadele edebil-
mek adına, ben de hayvanlar için 
mücadelemize hukuki bir yön kat-
mak istiyorum.

Bu doğrultuda, Hayvan Hakları 
alanında hukuki platformda yıllar-
dır süregelen çalışmalarımızı ve 
mücadelemizi sessizlerin sesini du-
yulur hale getirmek ve onları daha 
görünür kılabilmek adına, insanla-
rın hayvanlar üzerindeki üstünlük 
iddialarından vazgeçmesi talebi 
ile sizlerle paylaşmak istiyorum. 
“Hayvan Hakları Hukuku”na resmi 
varlık kazandırmak için çıktığım 
bu engebeli ve sonsuz yolda, adeta 
bir çocuğun ilk adımı misali kale-
me alınan ve hayvanlar için gerçek 
adaleti sağlama yolunda bir ışık 
olmasını arzu ettiğim bu kitap ile 
birlikte sizleri sevgi ile selamlıyo-
rum”.

Hayvan Hakları Hukuku
Av. Yasemin BABAYİĞİT
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01.07.2020

AV. SELİNAY KUŞ
AV. REFİA ÖZYILMAZ
AV. İREM ÖRS
AV. KARDELEN TATLI
AV. EDA TEKKEŞİN
AV. SADETTİN TOLGA TARHAN
AV. CANAN ÇELİK
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

02.07.2020

AV. CANER YEŞİL
AV. DİLEK ERGÜN
AV. AYTEN PINAR ÇALIK
AV. YABALAK
AV. SERAY KAYAN
AV. ESMA ZORLU EKŞİ
AV. ECEM AZAK
AV. BURAK BARAN KULA
AV. ZEYNEP UYSAL
AV. ELİF ÖZDEMİR
AV. A.GÖKHAN ÇAYBAŞI
AV. EYMAN GİZEM AKGÜN
AV. MERVE DURAN
AV. MEHMED SELİM KARSLI
AV. ŞANSAL SAYAR
AV. ROJBİN ADSAN
AV. HÜSEYİN TARIK ATALAY
AV. MEHMET EMİN CİHANGİR
AV. HAKAN KATAN

16.07.2020

AV. SADIK KİP

AV. ŞERİFE NİMET KAYA

AV. KÂMİLE SİMÂRA EMİROĞLU

AV. MERVE ÇOLAK
AV. SUDE EMANET
AV. SENA CEVHERİ
AV. EMİNE TAŞÇI
AV. İSMAİL MUHAMMET KARA
AV. SILA ÖZGE ŞAYLI
AV. BURAK ÖZBEY
AV. HANDE NUR KEMANECİ
AV. ECE ÇAĞLAYAN AKKAYA
AV. ÇAKIL GÜLDAL
AV. SEFA KOLAY
AV. SEMİHA YEŞİLOVA
AV. MEHTAP DEMİR
AV. EDA NUR ÖZTÜRK
AV. ELİF AKDAĞ
AV. TUĞBA ASENA ÖZDEMİR
AV. SEREN DÜDEN

22.07.2020

AV. ELİF CAN
AV. NEŞE MÜNÜKLÜ
AV. EFSUN ÇETİN
AV. BURCU ÇAMCI
AV. ALİ HAYDAR BAŞ
AV. SİNEM MELİSA KILIÇ
AV. BERKAY ÜNEL
AV. AYDAN BÜYÜKYILDIZ
AV. ÖZCAN KAZPINAR
AV. EDA ÇELİKTEN
AV. MELİS BAYDAR
AV. FEYZA TEMİZ
AV. BERFİN GÖYA DOĞAN
AV. SUZAN GAMZE BALTA
AV. ZİYA KIVRAK
AV. İPEK AZİZE ÖZTÜRK
AV. MURAT AYDIN
AV. SİNEM MELİSA KILIÇ
AV. BERKAY ÜNEL
AV. MELİS BAYDAR
AV. FEYZA TEMİZ
AV. BERFİN GÖYA DOĞAN
AV. İPEK AZİZE ÖZTÜRK
AV. MURAT AYDIN
AV. ELİF CAN
AV. NEŞE MÜNÜKLÜ

AV. NUR EDA SERTDURAK

AV. İREM SAVAŞ
AV. EMİN ARICI
AV. SİBEL KARACA
AV. ATA FERHAT VURAL
AV. BÜŞRA GÖK
AV. VEDAT YILMAZ 
ABDURRAHMANOĞLU
AV. METİN GÜVENSAL
AV. ZELAL KARABALIK
AV. ESMA NUR KAYA
AV. ÖZNUR ÇAKIR
AV. AYŞE AYCAN AYAYDIN
AV. SILA KÜÇÜKOSMANOĞLU
AV. TÜRKAN DANKİ
AV. ZEHRA YENİLMEZ
AV. FUNDA ARIYÜREK
AV. ZEKERİYA ÖGE
AV. MUAZ ESAT MAMAN
AV. ENSAR KASAP

17.07.2020

AV. FATMA KONDEL
AV. EMİNE TAŞÇI
AV. İSMAİL MUHAMMET KARA
AV. SİNEM KIRIŞ
AV. SILA ÖZGE ŞAYLI
AV. BURAK ÖZBEY
AV. HANDE NUR KEMANECİ
AV. ALARA ATAY
AV. ECE ÇAĞLAYAN AKKAYA
AV. ÇAKIL GÜLDAL
AV. SEFA KOLAY
AV. SEMİHA YEŞİLOVA
AV. MEHTAP DEMİR
AV. MERVE ÇOLAK
AV. SUDE EMANET
AV. EDA NUR ÖZTÜRK
AV. ELİF AKDAĞ
AV. TUĞBA ASENA ÖZDEMİR
AV. SENA CEVHERİ
AV. SEREN DÜDEN
AV. FATMA KONDEL
AV. SİNEM KIRIŞ
AV. ALARA ATAY

TEMMUZ AĞUSTOS AYI RUHSAT ALANLAR
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06.08.2020

AV. 70021 TUĞÇE ERKARA

AV. BÜŞRA NUR TOKİS KUŞ

AV. YASİR KUŞ

AV. RAMAZAN YILDIZ

AV. BİLAL PETEK

AV. ABDULKADİR ASLAN

AV. EZGİ DUYGU BALCI

AV. FURKAN KAYA

AV. HATİCE KÜBRA ARSLAN

AV. DARA CEYLAN

AV. MERT TOPCU

AV. TUNAHAN KAYA

AV. İSMET GÜLSOY

AV. KÜBRA GENCER

AV. MELİH KAAN ÖZDEMİR

AV. POLEN POYRAZ

AV. ŞEYMA ZAYİM

AV. MUSTAFA BOZTAŞ

AV. AYŞENAZ ERBİLGİN

AV. EMRAH BULUT

13.08.2020

AV. İLKER YILMAZ

AV. FATİH CAN FİDAN

AV. MEHMET BAKİ

AV. HATİCE SENA KAYIN

AV. KAAN BEKTAŞ

AV. MURAT FURKAN BERTA

AV. HASAN ÖZDEMİR

AV. GÖZDE NUR ALTINOVA

AV. SEMİH KADİR AYDIN

AV. GÖKTUĞ ÜNSAL

AV. MENEKŞE ÇIBLAK

AV. ÖZLEM GÜNEŞ

AV. MUHAMMED İRFAN 
GÖKALP

AV. ÖZGENUR SERBEST 
ADANUR

AV. BURCU YAGINLI

AV. AYŞE CANSU ATMACA
AV. ÇILGA YILDIRIM
AV. ÖZLEM YAĞCİ
AV. MURAT CAVRAR
AV. HALİL İBRAHİM CAN
AV. CİHAT ÇOBAN
AV. TAHA SARICAOĞLU
AV. BÜŞRA SÖNMEZ
AV. İDRİS BERK BEYDEŞ
AV. İBRAHİM AYDIN
AV. SÜLEYMAN MERT YALIN
AV. KEMALETTİN İSTANBULLU
AV. ELİF SODAZAİ
AV. GİZEM YILDIZ
AV. METİN KILIÇALAN
AV. TUĞBA GÖVER
AV. DİDEM AKSOY
AV. ONUR İBİŞ
AV. NURTEN KILINÇARSLAN
AV. MEHMET ZAHİT BİLGİÇ
AV. ELİF AYDIN
AV. SENA HATİCE KARABEY
AV. BERKER YİĞİT KORKMAN
AV. ÖMER ERTEKİN
AV. HAKKI AKIŞIK
AV. ÖZGE ÖZDEN
AV. KÜBRA KILIÇ
AV. KADİRCAN MERT GÜHER
AV. ANIL ARİF OLGUN
AV. DAMLA ARSLAN
AV. CİHANGİR ŞAMİL YILDIRIM
AV. YUSUF EMRE ŞENOL
AV. HALİD EROL KART
AV. SİBEL KANNECİ
AV. YÜKSEL DOĞA GÜVEN
AV. MUHAMMED S. GÜRALP
AV. AYŞENUR BOZTAŞ
AV. NAZLICAN SAGUN
AV. BURAK BAL
AV. EBRU ASLANKARAYİĞİT
AV. HAZAL ÖZBEK
AV. EBRU RÜYA ÜNAL
AV. BATU CAN ALPAR
AV. MEHMET ALP ARSLAN
AV. ELİF TUĞBA DEMİRLİ
AV. ZEYNEP ARAT
AV. İPEK ÖZKAN KAYA

19.08.2020

AV. RABİA HALE KODAL
AV. SEFA VEYSEL BEYOĞLU
AV. OĞUZHAN ATAMAN
AV. GÖZDE ŞAHİN
AV. FATMA AHISHALI
AV. RAFET KARTAL GÜLHAN
AV. BERKAY GERÇEK
AV. PINAR DÜNDAR ÖÇAL
AV. HİLAL ERDEM
AV. PINAR MUTLU
AV. SANEM ÇAĞLA ŞAHİN
AV. MEHMET DÖNMEZ
AV. MEHMET ALİ ULUTAŞ
AV. SİNAN AKARSU
AV. ASLIHAN ARSLANTAŞ

28.08.2020

AV. GÖKÇE ERDİL
AV. HAVVA YEŞİLTAŞ
AV. HAMİT SÜMER
AV. DERYA DEMİR
AV. SANİYE BÜŞRA USANMAZ
AV. CAN ÇETİN
AV. AHMET MUHAMMED 
BAŞKIR
AV. YUSUF ÇELİK
AV. ÖMERCAN ODEKAN 
AKDEMİR
AV. BEGÜMCAN ZEYDAN
AV. SEVİ AÇALYA AYTEKİN
AV. LATİFE EZGİ ZEYBEK
AV. YEKTA DENİZ DURMUŞ
AV. HELİN YILDIRIM
AV. BERİL AKSÖZ
AV. PELİN HACIOĞLU
AV. ARİF ÇAĞATAY KULLUKÇU
AV. İHSAN SERTTÜRK
AV. MELİS ÜNVER
AV. BUKET SUNAR
AV. YAKUP GÜNEŞ

AV. EFSUN ÇETİN
AV. BURCU ÇAMCI
AV. ALİ HAYDAR BAŞ
AV. AYDAN BÜYÜKYILDIZ
AV. ÖZCAN KAZPINAR
AV. EDA ÇELİKTEN
AV. SUZAN GAMZE BALTA
AV. ZİYA KIVRAK








