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Başkan’dan
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı
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Adli Yıl Açılışı Çelenk
Töreniyle Başladı

2

013-2014 adli yılının açılışı
dolayısıyla ilk tören Cumhuriyet
Meydanı’nda Atatürk heykeli
önünde düzenlendi. Törende
Çanakkale Barosu çelengini
başkanımız Av. Bülent Şarlan Ata’nın
huzuruna bırakırken ardından saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı
okundu.
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Adli Yıl Açılış Resepsiyonu
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013-2014 adli yılının açılışı
dolayısıyla Truva Otel’de
düzenlenen program; Baro
Başkanımız Avukat Bülent Şarlan ve
Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal’ın
konuşmaları ve ardından verilen
resepsiyonla sürdü.
Düzenlenen programa Çanakkale Valisi Ahmet Çınar’ın yanısıra Çanakkale Milletvekilleri
İsmail Kaşdemir ve Serdar Soydan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Adalet Komisyonu Başkanı
Ramazan Akyol, İdare Mahkemesi Başkanı Orhan Çıldıroğlu, Vali Yardımcıları Hüseyin Kulözü,
Cemal Yıldızer ve Bekir Sıtkı Dağ, İl Jandarma
Komutanı J. Kd. Albay Enver Aydın, İl Emniyet
Müdürü Osman Zoroğlu, Hâkimler, Savcılar,
Avukatlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile Daire
Müdürleri katıldı.
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Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu:

‘Savunmaya Reva Görülen
Tutumlar Hukuksuzdur’

T

ruva Otel’de düzenlenen 2013-2014
Adli Yılı Açılış Töreni’nde konuşan
Baro Başkanımız Avukat Bülent Şarlan
“Türkiye’ye Adil Bir yıl” dileğinde bulundu.
2013-2014 Adli Yıl Açılış Törenini onurlandıran sizleri
şahsım ve Çanakkale Barosu adına saygı ile selamlıyorum.

mızda istemiyoruz. Bu vesileyle, binlerce yıllık dünya tarihinde sadece 36 gün savaşsız geçen vakte inat; kardeşliği konuşanları, adalet diyenleri, hukuk diyenleri saygıyla
selamlıyorum.
Yıllar önce yine böyle bir günde, 1 Eylül’de, Ertuğrul yatıyla Çanakkale’ye gelen, 30 Ağustos’un mimarını,
zafer sonrasında “Modern Bir Hukuk Devleti” kuran ve
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diyen en büyük barışseveri,
ulu önderimiz Atatürk’ü şükranla anıyorum.

Yargı görevini özverili çalışmaları ile yürüten hakimlerimizi, savcılarımızı ve savunmanın
temsilcileri değerli meslektaşlarım
ile diğer tüm yargı çalışanlarını, yeni
1 Eylül’de, Ertuğrul
adli yıl nedeniyle iyi dileklerimle ve
yatıyla Çanakkale’ye
içtenlikle selamlıyorum.

B

Söyleyeceklerimin başında, içinde bulunduğumuz zaman dilimine
ilişkin duygularımı sizlerle paylaşmak
istiyorum.
İki gün önce, malumunuz olduğu
üzere 30 Ağustos Zafer Bayramını
kutladık. Bu vesileyle; “Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e Bir Kısrak Başı Gibi Uzanan ve Bizim Olan
Bu Memleketin” en şanlı zaferlerinden birini yazan Sakarya’dakilere,
Dumlupınar’dakilere ve de Kocatepe’dekilere şükranlarımı sunuyorum.

gelen, 30 Ağustos’un
mimarını, zafer
sonrasında “Modern
Bir Hukuk Devleti”
kuran ve “Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh” diyen
en büyük barışseveri,
ulu önderimiz
Atatürk’ü şükranla
anıyorum.

Bir gün öncede 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutladık.
Yine maalesef savaşın gündemde olduğu bugünlerde;
askeri müdahaleleri televizyonlarımızda, menfaat odaklı ittifakları uluslararası ilişkilerimizde, kanla kirletilmiş
elleri vücudumuzda ve kanla yoğrulmuş ekmeği sofra-
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C

Bugün Türkiye’nin her ilinde adli
yıl açılışı nedeniyle hukukçular dileklerini kürsülerden aktarırken, ben de
onlara uymak, 3 dileği sizinle paylaşmak istiyorum.
İlk dileğim; yeni Adli yılın, geçen
yıllardaki gibi Türkiye’de “Çok Adil”
bir yıl olmasıdır.
İkinci dileğim; hızlı işleyen adalet
sistemimizin temposunu düşürmesidir.
Üçüncü dileğim; biz avukatlara
şiddet uygulayan kesimlerin sevgi
gösterilerini azaltmasıdır.

Tabii ki bu dilekler bir ironi. Bunlar olur mu bilmem. Olur mu olur.
Özdemir Asaf’ın da dediği gibi;
İnsansız adalet olmaz.
Adaletsiz insan olur mu?
Olur, olmaz olur mu !
Ama olmaz olsun.

ki güç sahiplerinden çıktığı, otoritenin hükümdara ait olduğu “Mülk Devleti”ydi.
İkinci aşamada; güçlü olanlar, sermayesi olanlardı.
Endüstri çağı böyleydi. Otorite ayrıca devletteydi. Devlet
“Şehir Devleti”ydi.
Üçüncü aşama; içinde bulunduğumuz bilgi çağı olup
güçlü olanlar bilgili olanlardır. Bu devletlerde güç bireylerdedir. Bu devletler “Hukuk Devleti”dir.
Adalet, insan hakkı, yargı ve onun yürütücüleri bu Hukuk Devletinde çok saygındır.
Biz avukatlar; bugün, üç aşamayı da yaşayan bir meslek grubuyuz.
Şöyle ki ilk aşamada bahsettiğim “Mülk Devleti”ndeki
gibi yaşadığımız bu yüzyılda da maalesef halen fiziksel
saldırıya uğrayan, darp edilen ve hatta öldürülen bir meslek gurubuyuz. Son 10 yıl içinde avukatlara yönelik 400’e
yakın saldırı olmuştur. Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale ve ilçelerinde de benzer saldırıları meslektaşlarımız yaşamıştır.
Biz avukatlar ikinci aşamada bahsettiğim “Şehir
Devleti”ndeki gibi devlet güçleri tarafından, istenilmediği zaman sindirilmeye, itibarsızlaştırılmaya ve engellenmeye çalışılanız. Bu ikinci aşamayı yakın zamanda yaşadığımız iki örnekle paylaşmak isterim.
Ne insansız adalet, ne de adaletsiz insan olsun.
Ne hukuksuz bir devlet, ne de adaletsiz bir hukuk, ne
de avukatsız, savunmasız bir adalet olsun.
Değerli katılımcılar,
Bir baro başkanının en rahat hazırladığı konuşma,
“Adli Yıl Açılış Konuşma” metnidir. Çünkü yargının sorunları yıllardır çözüm bulunmadan devam etmekte, konular
hemen hemen değişmemektedir. Bu sebeple geçen yıl bu
kürsüden konuşan bir önceki Baro Başkanımızın sözleri
de güncelliğini halen devam ettirmektedir. Çanakkale’de
de, Kırıkkale’de de, Ankara’da da, Şanlıurfa’da da yıllar
geçse de sorunlar değişmemiştir.
Sayın Valim, Saygıdeğer Dinleyenler,
Alvin Toffler’a göre dünya üç aşamadan geçmiştir.
Birinci aşama; ilk çağlarda yaşanan ve güçlü olanın fizi-

İlk örnek; geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde avukatlara yaşatılanlardır. Meslektaşlarımız; yasalar ve hukuk kuralları ihlal edilerek cüppeleri ile
yerlerde sürüklenmiş ve gözaltına alınmıştır.
İkinci örnek ise kamuoyunda Ergenekon Davası olarak
bilinen davanın duruşmalarında meslektaşlarımıza yaşatılanlardır. Meslektaşlarımızın, duruşma salonuna girerken “ayakkabılarının çıkartılması” dahi istenmiş, salonda
sanıklar ile meslektaşlarımız arasına iki sıra halinde Jandarma yerleştirilmiş, sanıklar ile avukatların, avukatlar ile
Mahkeme heyetinin birbirlerini görmeleri dahi engellenmiştir. Unutulmamalıdır ki savunma yoksa “ADİL YARGILANMA” da yoktur.
Savunmaya reva görülen bu tutumlar; hem Avukatlık Kanuna hem de Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası
Sözleşmelere açıkça aykırıdır.
ÇANAKKALE BAROSU
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Ülkemizin taraf olduğu, Avukatların İşlevlerine İlişkin
Temel İlkeler/Havana Kuralları’nın 16. maddesinin a ve
c fıkralarına göre; Hükümetler, yargı organları ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları avukatların; “hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz müdahaleyle karşılaşmadan,
her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini, kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka bir yaptırımla
sıkıntı çekmemelerini ve tehditle karşılaşmamalarını sağlamakla yükümlüdürler” demektedir.
HAVANA KURALLARININ, HAVADA KURALLAR
OLARAK KALMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ.

faaliyet göstermektedir. Bu fakültelerde öğrenim gören
13 bin öğrencinin büyük bir kısmı ise gerekli donanımı
alamadan mezun olmaktadır.
Saygıdeğer Davetliler,
Tüm bunlara rağmen Çanakkale’de avukatlar var gücüyle çabalamaktadır. Çanakkale Barosu da yarım asrı
aşkın bir süredir adalet için, savunmanın saygınlığı için
çalışmaktadır. Bunun yanında Çanakkale Barosu, birçok
seminer ve eğitimler ile meslektaşlarına; yerel ve ulusal
çaplı toplantılar ve çalışmalar ile herkese katkı sunmaktadır. Bu vesileyle huzurlarınızda; yönetim kurulundaki,
disiplin ve denetleme kurullarındaki arkadaşlarım başta
olmak üzere tüm meslektaşlarımıza
ve Çanakkale Barosu çalışanlarına
teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz avukatlar; üçüncü aşamada bahsettiğim “Hukuk
Devleti”ndeki gibi;
■■ Devletin faaliyetlerinde hukuk
kurallarıyla bağlı olmasını,
Çanakkale’de
■■ Temel hakların güvence altına
avukatlar var gücüyle
alınmasını,
çabalamaktadır.
■■ Hukuk önünde tarafların eşitÇanakkale Barosu
liğini,
da yarım asrı aşkın
■■ İdarenin yargısal denetimini,
bir süredir adalet
■■ Yargı bağımsızlığının ve adil
için, savunmanın
yargılanma hakkının olmasını
saygınlığı için
istiyoruz.
çalışmaktadır.
Fakat; ne acıdır ki Türkiye; Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne, geçtiğimiz yıl 23 milyon 424 Euro ile en
çok tazminat ödeyen ikinci ülkedir.

B

C

Hakkında açılan 16 bin 700 dava
ile de ikinci sıradadır.
Türkiye, dava başvuruları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
toplam iş yükünün %13,2 sini oluşturmaktadır.
Değerli dinleyenler;
Saydığım bu olumsuzlukların
azalması, hukukun güçlü olmasıyla mümkündür. Hukukun güçlü olması ise iyi hukukçuların çoğalmasına
dolayısıyla nitelikli bir hukuk eğitimine bağlıdır. Oysa
ülkemizde bugün itibariyle 15 hukuk fakültesini taşıyacak akademisyen kadro olmasına rağmen 109 fakülte
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Sayın Valim ve değerli katılımcılar,
Arzumuz; Atatürk’ün aydınlattığı
modern bir hukuk sistemi içinde, “silahların eşitliği” prensibini gözeterek,
sosyal hukuk devleti esaslarına bağlı bir ülkede yaşamaktır. Hakim ve
Savcılarımızın adaleti tesis edecek
kararlara imza atacaklarına, yanısıra
Türkiye’deki 79 baro ve 80 bin avukatın da adaletin gerçekleşmesi için
çalışacaklarına inancım tamdır.
Sözlerimi tamamlarken, yakın
zamanda yitirdiğimiz; önceki Baro
başkanlarımızdan ve değerli üstatlarımızdan Av. Cahit Altan ile Biga
avukatlarımızdan Av. Mehmet Ali
Başeğmez’e Allah’tan rahmet ve
meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

Yeni adli yılın, ülkemiz için hayırlı olmasını, adalete
yakışır ve adil bir yıl olmasını temenni ediyor, bölgemizde ve dünyada savaşın bitmesini diliyor, adalet ve barış
duygularıyla Çanakkale Barosu, yönetim kurulu ve şahsım adına sizlere saygılar sunuyorum.

28. Baro Başkanları
Toplantısı Yapıldı

B

aro
Başkanımız
Av. Bülent
Şarlan’ın da
İçinde Olduğu 75 Baro
Başkanı 12 Temmuz 2013
tarihinde Ankara’da Türkiye
Barolar Birliği’nde Biraraya
Geldi.

Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan’ın da içinde olduğu 75
Baro Başkanı, 12 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nde
biraraya geldi. 28. Baro Başkanları
Toplantısı, 32. Olağan Genel Kurulun ardından yapılan ilk başkanlar
toplantısıydı. Toplantı, Birlik Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda; Tür-

kiye Barolar Birliği’nin genel kurul
sonrası çalışmaları ve yeni projeleri
hakkında bilgiler verildi. Devamında
bu çalışmalar, mesleki sorunlar ve
son dönemde yaşlanan güncel olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya ilişkin bilgi veren
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
toplantının avukatlık mesleğinin sorun ve çözümleri ile ülke gündemi
ÇANAKKALE BAROSU
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ile ilişkin değerlendirmeler açısından
verimli geçtiğini söyledi.

Avukatların Eş Ve
Çocuklarına Sağlık
Güvencesi
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, değerlendirme yapılan mesleki konuların başında SYDF’ye (Sosyal Yardım
ve Dayanışma Fonu) ilişkin meslektaşlara katkı sağlayacak düzenlemeler (eş, çocuk ve bakmakla yükümlü
olanların fondan yararlanması, yatarak tedavide katkı payının kaldırılması, munzam emekliliğin hayata geçirilmesi) yapıldığını belirtti.
Başkanımız açıklamasında “Bugün,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Fonuna üye olan ve yıllık 1 20 TL ödemede bulunan meslektaşlarımız 6 ay
sonra fonun anlaşmalı hastanelerinde tedavi görebilecek. Bu yardımdan
meslektaşlarımızın eşleri ve çocuk-
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ları da yararlanabilecek. Bu konuda
anlaşmalı hastane için Çanakkale’de
gerekli girişimlerde bulunacağız”
dedi.

Avukatlıkta Emeklilik
Sistemi Hazırlığı
Baro Başkanımız, Türkiye Barolar
Birliği’nde Munzam Emeklilik Sistemine geçiş konusunda gerekli hazır-

lıkların yapıldığı da bildirerek şunları
söyledi: “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kanalıyla artık avukatların da kendi sistemlerinde emekli olup emekli maaşı alma imkânı
doğdu. İlk uygulama 70 yaş ve üzeri
meslektaşlarımızda başlayacak. Baro
aidatlarına, düşük miktarda emeklilik
katkı payıyla bu sistemin çalışacağı
değerlendirilmektedir” dedi.

Avukatlığa Kabulde
Sınav
Başkanımız, açıklamasında, “Türkiye Barolar Birliği, avukatlık sınavının yönetmelikle çözülmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Bu

çalışmalar sonucunda staja kabul
sınavı ile staj sonunda stajı bitirme
sınavı şeklinde iki aşamalı sınav hazırlığı devam ediyor. En kısa zamanda bu uygulama başlanacak.” dedi.
Toplantıda; UYAP uyumlu icra

programı hazırlığı, içtihat programı, ücret karşılığı çalışan avukatlar
yönergesi, arabuluculuk eğitimi, kamulaştırmasız el atmaya ilişkin siyasi
partilerden Anayasa Mahkemesi’ne
iptal davası açılması konuları da görüşüldüğü belirtildi.

ÇANAKKALE BAROSU
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AVUKATLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
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Çanakkale ve Azerbaycan Baroları Kardeşlik İçin Adım Attı

Çanakkale ve Azerbaycan
Barosu Kardeşlik Yolunda

Ç

anakkale Barosu, resmi adı Azerbaycan
Resbuplikası Vekiller Kollegiyası olan
Azerbaycan Avukatlar Barosu ile kardeşlik
yolunda ilk adımı attı. Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, Azerbaycan Avukatlar Barosu ile
ortak çalışmalar yapmak ve kardeş baro olmak
için temasa geçti.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Baro Başkanımız, “Çanakkale Barosu düzenlediği seminerlerle,
sosyal, sportif, kültürel vb. faaliyetlerle örnek bir barodur. Baromuzun kabuğuna sıkışmış değil, pergel misali
bir ayağı Çanakkale’de diğer ayağı ülkenin ve dünyanın
çeşitli yerlerinde olan bir baroya dönüşmesini istiyoruz.
Bu sebeple tarihi, etnik, kültürel vb. birçok yönden dokumuza uygun Azerbaycan Barosu ile temasa geçtik.” dedi
Her iki baronun kardeş olması için gerekçeler olduğunu belirten başkanımız, açıklamasında “Gerek
Azerbaycan’ın manevi lideri Haydar Aliyev gerek ülkenin şimdiki yöneticileri gerekse Azerbaycan Barosu hu-
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kuk hassasiyetleri olan kişiler.
Azerbaycan Barosu da etkin
çalışmalar yapan bir barodur.
Kurduğumuz temasla her iki
baronun kardeş barolar olması
yolunda adımlar atarak ilerleyen süreçte hukukun daha iyi
ve etkin olması ve hukukçuların mesleki gelişimleri adına
karşılıklı işbirliğine ve katkıya
dayalı örnek çalışmalar içinde olmasını istiyoruz. ” dedi.
Baro Başkanımız, açıklamasının devamında Çanakkale
Barosu olarak başka ülkelerdeki adaletin işleyişini ve fiziki
şartlarını görme, farklı bir ülkede yapılan yargı faaliyetlerini, adliyeleri ve meslektaşlarımızı tanıma adına bu tarz
temaslarımız sürecektir. Kardeş barodaki meslektaşlarımızı Çanakkale’de misafir edeceğiz, kardeşlik ve işbirliği
protokolü ile stajyer avukat değişimi gibi programları da
uygulamak hedeflerimiz arasındadır.” dedi.

Baro Binası Önünde
Hüzünlü Anlar...

Ö

nceki baro başkanlarımızdan çok
değerli üstadımız merhum Av.
Burhan Cahit Altan’a baro idari
bina önünde düzenlenen tören ile veda
edildi.

Törene; meslektaşlarımız, Av. Burhan Cahit
Altan’ın ailesi ve yakınları katıldı. Baro yönetim kurulu üyesi Av. Fuat Sağır ve Av. Işık İşgüden törende yaptıkları konuşmada Av. Burhan Cahit Altan’ı
kaybetmenin üzüntüsü içinde olunduğunu, kendisinin 1970 ile 1978 tarihleri arasında baro başkanlığımızı yaptığını belirttiler. Baromuzun güçlenmesinde çok büyük emekleri ve hizmetleri olduğunun
altının çizildiği konuşmalarda Av. Altan’ın sosyal
ve sevecen yapısından doğan özellikleri nedeniyle Çanakkale adliyesine ve Çanakkale’nin sosyal
yapısının gelişmesine unutulmaz katkıları olduğu
belirtildi. Üstadımız Burhan Cahit Altan’ı sevgi ve
saygıyla daima hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan
rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun.
ÇANAKKALE BAROSU
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CMK Atama Sistemi Semineri

O

tomatik CMK atama
sistemi eğitim
uzmanı Emre Uzan
tarafından, CMK soruşturma
ve kovuşturma aşamalarında
müdafi-vekil talebi ve
atamalarının daha etkin
ve hızlı şekilde otomatik
olarak yapılmasını sağlayan
programın kullanımı ile ilgili
6 Temmuz 2013 cumartesi
günü, baro idari binada eğitim
semineri verildi.

Eğitim seminerine, Başkanı Av.
Bülent Şarlan, Baro Saymanımız Av.
Gültekin Yıldız, Baro Yönetim Kurulu
Üyemiz Av. Şerefnur Çakır Demirtaş,
meslektaşlarımız ve programı kullanan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü,
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı,
Çanakkale Mahkemeleri ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın ilgili
personeli katıldı.
Baro Başkanımız seminere ilişkin
yaptığı değerlendirmede; Baro Başkanlığımız tarafından, soruşturma

ve mahkeme aşamalarında şüpheli,
sanık ve mağdurlara en hızlı ve etkin hukuki yardımı yapmak için, bu
programın alındığını ve uygulamaya
sokulduğunu, sistemin hızlı işlemesi
için de, eğitim semineri düzenlendiğini açıklamıştır.

Baromuz Akşam Yemeği Düzenledi
Baromuz tarafından 04.10.2013 tarihinde akşam yemeği verildi. Baromuz avukatlarının katıldığı akşam
yemeği, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın ev sahipliğinde Marina Restoran’da gerçekleşti.

ÇANAKKALE BAROSU
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Hakim Karabulut’a
Veda Yemeği
Çanakkale Adliyesinin sevilen
hakimlerinden Aslıhan Akçay
Karabulut’un Yalova Adliyesi’ne
tayin olması nedeniyle veda yemeği
düzenlendi. Baromuz yöneticilerinin
ve çok sayıda avukatımızın katıldığı
programda Hakim Karabulut’a yeni
çalışma yerinde ve bundan sonraki
hayatında başarı dilekleri iletildi. Gecede
Baromuz adına bir armağanda takdim
edildi.

18
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KISA KISA

B
Biga Avukatlar Odası ve Baro Kalemi
Biga Yeni Adalet Sarayı’nda Hizmete Girdi
Biga Adalet Sarayı’nın yeni binasında Çanakkale Barosu Biga Avukatlar Odası ve Baro
Kalemi ile hizmet vermeye başladı.

anka ve Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü nün
2013-2014 Öğretim Yılında
Açacağı Eğitim Programlarıyla
İlgili Duyurusuna Çanakkale
Barosu web sitesinden
ulaşabilirsiniz.

A

nayasa
Mahkemesi’nin,
1136 Sayılı Avukatlık
Kanunu’nun 5. Maddesinin
Birinci Fıkrasının, C Bendinin
İptaline İlişkin Kararı,
13.08.2013 gün 28734 Sayılı
Resmi Gazete Yayınlanarak
Yürürlüğe Girdi. Konuyla ilgili
detaylı bilgiye baromuz web
sitesinden ulaşabilirsiniz.

ARABULUCULUK

T

ürkiye Barolar Birliği
Başkanlığı öncülüğünde
Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi işbirliği
ile verilecek olan “Hukuk
Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Eğitim
Programı”nın birinci grubu
20 Temmuz 2013 tarihinde,
ikinci ve üçüncü grupları ise
22 Temmuz 2013 tarihinde
başladı. Konuyla ilgili
detaylı bilgiye baromuz web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ “MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI” YÖNERGESİ
Madde 1- Bu yönergenin amacı; 19/3/1969 tarih ve 1136
sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun amaçları doğrultusunda, avukatlar arasındaki dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen
yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi- manevi desteğini mesleklerinin her döneminde
hissetmelerini sağlamak amacıyla, gerekli koşulları
taşıyan avukatlara yapılacak “Munzam Emeklilik
Yardımı”na ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Madde 2- Bu yönerge Avukatlık Yasası 27/A.
maddesi ile Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
Yönetmeliği’nin 17. maddesine dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
Madde 3- “Munzam Emeklilik Yardımı”nın
bütçesi, aşağıda sayılan kaynaklardan oluşur:
a) Her mali yıl için Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu pul
satış bütçesinin %40’ı,
b) 1136 sayılı Kanun’un, “Birlik Genel Kurulu’nun Görevleri”ni
düzenleyen 117. maddesinin, “kesenek miktarının tespiti” ne ilişkin 8. bendi doğrultusunda; Birlik kesenek miktarının ½’si,
c) Sosyal Yardımlar Bütçe Bakiyesinin %50’si,
d) Munzam Emeklilik Hesabında oluşacak faiz gelirleri,
e) Her mali yıl başında tahakkuk eden ilk “Munzam Emeklilik
Yardımı”nın ½’si,
f) Bağışlar.
Madde 4- TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından “Munzam Emeklilik Yardımı” bağlanabilmesi için; altmış
dokuz yaşını doldurmuş olmak, başvuru sırasında baroya kayıtlı
olmak, baroya kayıtlı şekilde, fiilen toplam en az yirmi yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş ve mensup olunan baronun
avukatlık keseneğini ödemiş olmak ve TBB tarafından istenecek
bilgi ve belgeleri ibraz etmek gereklidir.
Başvuru tarihinde baroya kayıtlı olmayan avukatın; baroya
yeniden kaydolması halinde “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan
yararlanabilmesi için, barodan son olarak kaydını sildirdiği tarih
ile yeniden kaydolduğu tarih arasında geçen süre kadar baro
kaydının devam etmesi gerekir.
Fon varlığı ve aktüeryal değerlendirme sonucuna bağlı olarak
emeklilik yaşı, kademeli olarak aşağı çekilebilir. Altmış dört yaşın
altında “Munzam Emeklilik Yardımı” ödenmez.
Madde 5a) Avukatlık faaliyetine son vermiş ancak barosuna üyeliği devam eden avukatlar, TBB Yönetim Kurulu tarafından aktüeryal ilkeler göz önünde bulundurularak belirlenen “Munzam
Emeklilik Yardımı”nın tamamından yararlanır.
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b) Avukatlık faaliyeti ve barosuna üyeliği devam eden
avukat, yukarıda tanımlanan “Munzam Emeklilik Yardımı”nın
%70’inden yararlanır.
Madde 6- “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma
koşullarını taşıyan avukat, buna dair belgelerle birlikte kayıtlı
olduğu baroya başvurur. Baro, avukata ilişkin bilgi ve belgeleri
ön incelemesini yaptıktan sonra dosya halinde
TBB’ne teslim eder. Teslim tarihin müteakip TBB
Yönetim Kurulu, gerekli koşulları taşıyan avukata 1
ay içinde “Munzam Emeklilik Yardımı”nın bağlanmasına karar verir.
Madde 7- Başvuru dosyası, SYDF Danışma
Kurulunca hazırlanan raporla birlikte TBB Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendireceği üç kişiden oluşan “komisyon”a sevk
edilir. Komisyonun, başvuru sahibi avukatın “Munzam Emeklilik
Yardımı”nı hak ettiğini tespit etmesi halinde, başvuru TBB Yönetim Kurulu gündemine sunulur. Başvuru sahibi, TBB Yönetim
Kurulu’nun kabul kararı ile “Munzam Emeklilik Yardımı”na hak
kazanır.
Hak kazanan üyelerin, “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin
ödemeleri, TBB Yönetim Kurulu kararını izleyen süreçteki ilk üç
aylık ödemelerin yapılacağı tarihten başlamak üzere üçer aylık
dönemler halinde, yasal kesintiler düşüldükten sonra peşin olarak yapılır. TBB Yönetim Kurulu’nun “Munzam Emeklilik Yardımı” onay kararının tarihi ile ilk ödeme tarihi arasında geçen süre
için bir ödeme yapılmaz.
Madde 8- “Munzam Emeklilik Yardımı”nın miktarı, fonun
varlıklarının ve yükümlülüklerinin aktüeryal değerlendirme sonuçlarına göre, TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
Danışma Kurulu’nun önerisi ve TBB Yönetim Kurulu kararı ile her
yıl belirlenir. Alınan karar, mali yıl başından itibaren ileriye dönük
olarak uygulanır.
Madde 9- “Munzam Emeklilik Yardımı,” avukatın kendisine
bağlanır. Avukatın mirasçılarına “Munzam Emeklilik Yardımı”
yapılmaz.
Madde 10- Baro levhasından silinme veya ölüm halinde,
“Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma hakkı sona erer.
Madde 11- Barolar tarafından ödenmesi gereken kesenek
tutarlarının ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutar, TBB tarafından mevzuata göre barolara yapılan ödemelerden mahsup
edilir.
Madde 12- Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu yönergenin hükümleri, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MESLEKİ TOPLANTILAR

Ege ve Marmara Bölge
Baro Başkanları Toplantısı
Balıkesir’de Gerçekleşti
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da katıldığı “Ege-Marmara
Bölge Baro Başkanları Toplantısı” Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleşti. Toplantıda Avukatlık Stajının
değerlendirilmesi ve Munzam Emeklilik Yardımı başta
olmak üzere güncel meslek sorunları görüşülüp değerlendirildi.
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ADANA BAROSU

Mesleki Sorunlar ve Çözüm Yolları
Sempozyumu Sempozyumu
A

dana Barosu
tarafından
düzenlenen
“Mesleki Sorunlar
ve Çözüm Yolları”
sempozyumunda avukatların
sorunları irdelendi ve çözüm
yolları arandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.
Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra Türkiye
Barolar Birliği ve çok sayıda barodan
avukatların katıldığı programda Çanakkale Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
başkanlığını yürüttüğü “Baroların, Toplumsal İşlevleri ve Yargı Erki İçerisindeki
Durumu, Avukatlık Mesleğinin İtibarsızlaşma Sorunu” başlıklı oturumda mesleğin sorunlarıyla ilgili tespitlerde bulundu.

“Mahkemelerdeki Dosya
Sayıları Artıyor”
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, konuşmasında verdiği rakamlarla
Türkiye’de mahkemelerdeki dosya sayılarının arttığına dikkat çekti. Başkanımız

aktardığı bilgide “Adalet Bakanlığı Adli
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2012
yılı adalet istatistiklerine göre ilk derece
hukuk mahkemelerinde bulunan dosya
sayısı 2012 yılında 2.797.566’ye ulaşmıştır. Geçen yıllara bakıldığında dosya
sayısında % 38’lik bir artış yaşanmıştır.
Aynı sürede dosya sayılarında Yargıtay
da % 195, Yargıtay Hukuk Daireleri’nde
% 103, Ceza Dairelerine % 206 oranında
artış meydana gelmiştir.” dedi.

“AİHM’ye En Çok Tazminat
Ödeyen İkinci Ülkeyiz”
Düzenlenen sempozyumda Türkiye’nin aleyhinde dava başvurularının sayısına da dikkat çeken Baro Başkanımız,
“AİHM’ de Türkiye aleyhine dava başvuruları bugün toplam iş yükünün %13,2’
sini oluşturuyor. Türkiye, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne, geçtiğimiz yıl
23 milyon 424 Euro ile en çok tazminat
ödeyen ikinci ülke oldu. Hakkında açılan
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16 bin 700 dava ile de Türkiye’nin ikinci sırada
yer alıyor” dedi.
Başkanımız; sunumunda “Baroların toplumsal fonksiyonuna da dikkat çeken ve savunma
hakkının kutsal bir hak olduğunu belirten Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, bu hakkın yerine
getirilmesinde barolara önemli görevler düştüğünü, baroların toplum hizmeti yerine getirdiğini ve meslek örgütleri içinde özel bir yer tuttuğunu” da belirtti.

“Hukukta Akademisyen Sayısı
Yetersiz”
Baro Başkanımız, ülkemizde bugün itibariyle 15 hukuk fakültesini taşıyacak akademisyen
kadro olmasına rağmen 100 civarında hukuk
fakültesinin faaliyet gösterdiğini, bu fakültelerde öğrenim gören 13 bin öğrencinin büyük bir
kısmının ise gerekli donanımı alamadan mezun
olduğunu belirtti. Avukatlığın etkisizleştirilmeye, sindirilmeye çalışılan bir meslek olduğunu
da söyleyen Başkanımız meslek örgütleri içinde
Baroların net duruşları, haklı itirazları, başı dik
tavırları nedeniyle tarih boyunca erkin en büyük
tehdidi olarak algılandıklarını ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldıklarını kaydetti.
ÇANAKKALE BAROSU
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Avukatlar Sorunları Konuştu
Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan’ın oturum başkanlığını yaptığı
“Baroların Toplumsal İşlevleri ve Yargı Erki İçerisindeki Durumu, Avukatlık Mesleğinin İtibarsızlaşma Sorunu” başlıklı oturum avukatların konuşmalarıyla devam etti. Oturumda, Zonguldak Baro Başkanı Av. İbrahim Kerem Ertem, Adana Barosu’nun 21. ve 22. Dönem başkanlığını yürütmüş Av. Necati Erdem ve
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Adana Barosu avukatlarından Murat Karan konuya
ilişkin konuşmalar yaptılar. Program kapsamında
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından, Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent
Şarlan’ a günün anısına plaket sunuldu. Sempozyum sonunda ise Baro Başkanları hatıra fotoğrafı
çektirdi.
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ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİNDEN DUYURU
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın
19/07/2013 tarihli ve “UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminin Etkin Kullanımı” konu başlıklı yazısı aşağıda sunulmuştur.
UYAP dışı birimlerden gelen her türlü yazıların taranarak
sisteme aktarılmasına, elektronik ortamda UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden gönderilen dilekçe vb. bilgi ve belgelerin
işleme konulmasında bir gecikme ve hak kaybı yaşanmaması
için iş listelerinin günlük olarak kontrol edilmesine, avukatların vekil oldukları her türlü dosyaya Avukat Bilgi Sistemi uygulamasından rahatlıkla ulaşabilmesi nedeniyle hem Avukat
Bilgi Sisteminin kullanım seviyesini artırmak hem de kağıttan
en üst seviyede tasarruf etmek amacıyla avukatlara duruşma
zaptı çıktısı ve dosya fotokopisi verme yerine UYAP sistemi
üzerinden çıktı almalarının teşvik edilmesine yönelik ilgi yazımız bir kısım adalet komisyonlarınca farklı yorumlanarak yanlış
uygulamalara gidildiği tespit edilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’unun 158. maddesinde “Tutanakların tamamı veya bir kısmının Örnekleri, talep
hâlinde taraflara veya fer’i müdahile verilir”; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 42. maddesinde “Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik
ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya
da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve
örnek alabilirler”; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 153

maddesinde “Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini
inceleyebilir ve istedikleri belgelerin bir örneklerini harçsız
olarak alabilir” 38/A-2 maddesinde ise “Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik
imza kullanılarak UYAP ‘tan incelenebilir ve her türlü ceza
mahkemesi işlemi yapılabilir.”; yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 46. maddesinde; “Avukat, işlerini kendi sorumluluğu
altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir”
hükümleri bulunmaktadır.
Anılan mevzuat hükümleri uyarınca avukatların UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden vekil oldukları dosyalarda
elektronik imzaları ile diledikleri anda dosya incelemeleri ve
suret alma imkanları bulunduğu gibi fiziki olarak da dosya inceleme ve suret almaları mümkündür.
İlgi sayılı yazının UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminin kullanılmasının teşvik edilmesi mahiyetinde olduğu UYAP Avukat
Portal Bilgi Sisteminden alınabilen bilgi ve belgelerin fiziken
verilmemesi şeklinde yorumlanamayacağı, Avukat Portal Bilgi
Sisteminin kullanımının teşvikine yönelik konularda barolar ile
koordineli hareket edilmesinin gerekliliği hususlarında,
Bilgi ve gereği rica olunur.
Mustafa EROL
Hakim / Müsteşar Yardımcısı

TÜRKİYE VI. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI
“Türkiye VI. Stajyer Avukatlar Kurultayı” 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde, Bakırköy
Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenecektir. “Avukatlık Sınavı ve Staj Eğitimi” konularının ağırlıklı olarak ele alınacağı Kurultay’ın verimli geçmesi için, Baroların bir stajyer avukat ve bir avukatın katılımıyla temsil edilmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir. Detaylar Baromuz web sitesi haberler bölümünde yer almaktadır.
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ZİYARETLER

BALIKESİR BAROSUNA ZİYARET
2013 Ege-Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı nedeniyle, Balıkesir’e giden Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Yaşar Meyvacı’yı ziyaret ederek
mesleki konularda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda Baro Başkanımız, Balıkesir Barosu Başkanına üzerinde Truva
atının figürünün bulunduğu bir armağan takdim etti.

2. KOLORDU KOMUTANLIĞI’NDAN
ZİYARET
Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı’nda görev yapan Askeri
Savcı Kd. Hak. Alb. Ercüment Ayhan Göral ve Askeri Hakim Kd.
Hak. Bnb. Cengiz Türkol Baro Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu makamında ziyaret etti. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Askeri Savcı olarak görevine
başlayan Kd. Hak. Alb. Ercüment Ayhan Göral ve Askeri Hakim
Kd. Hak. Bnb. Cengiz Türkol’ a görevlerinde başarılar dileyerek,
ziyareti için teşekkürlerini sunmak üzere günün anısına hazırlanmış hediyeyi takdim ettiler.

ADANA BAROSU’NA ZİYARET
“Mesleki Sorunlar ve Çözüm Yolları” sempozyumu nedeniyle, Adana’da bulunan Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN,
Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK’ ı ziyaret
ederek mesleki konularda görüş alışverişinde bulundu.
Baro Başkanımız, Adana Barosu’nun çalışmalarını takdirle
ve ilgiyle takip ettiğini belirterek, “Adana Barosu’nun ev sahipliğinde yapılacak sempozyumun, mesleğimize ve ülkemize
önemli açılımlar katacağına inanıyorum” diye konuştu. Ziyaret
sonunda Baro Başkanımız, Adana Barosu Başkanına üzerinde
Truva atının figürünün olduğu bir armağan takdim etti.

KURMAY BAŞKANI
BAROMUZU ZİYARET ETTİ
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında Kurmay
Başkanlığı görevine başlayan Dz. Kur. Kd. Albay Yusuf Ergün,
Baro Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu makamında ziyaret
etti. Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Kurmay Başkanına görevinde başarılar dileyerek,
ziyareti için teşekkürlerini sundular.
ÇANAKKALE BAROSU
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DEFTERDAR SACİDE ŞAKAR
BAROMUZA VEDA ETTİ
Kırklareli’ne tayini çıkan Çanakkale Defterdarı Sacide Şakar, Çanakkale Barosuna veda ziyaretinde bulundu. Defterdarımız, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Av. Şerefnur Çakır Demirtaş ve Av. Şennur Tarak
tarafından ağırlandı.
Baro Başkanımız, yapılan görüşmede, defterdarımızın çalışkan, disiplinli, örnek bir bürokrat olduğunu ifade ederek
kentimize ve ülkemize katkıları nedeniyle şükranlarını sundu.
Defterdarımız ise ziyaretinde, görevde bulunduğu süre içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktararak Çanakkale
Barosu’yla süren iyi ilişkilerden dolayı başkanımızın şahsında
tüm baro yönetimine ve avukatlarımıza teşekkürlerini iletti.
Ziyaret; Baro Başkanımız tarafından günün anısına hazırlanan
armağanların ve defterdarımızın baromuza sunduğu hediyenin
takdimi ile son buldu.
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İL JANDARMA KOMUTANI’NIN
BAROMUZA VEDA ZİYARETİ
Çanakkale İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sayit Koca,
Baro Başkanlığımızı ziyaret etti. Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, Burdur İl Jandarma Komutanlığına atanan J. Kd. Albay
Sayit KOCA’ya yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette günün
anısına hediye takdiminde bulunuldu.

MAKALE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA FONU KAPSAMINDAKİ İMKÂNLARIMIZ
■■ Av. Özlem KARALOĞLU BİLİCİ

A

vukatlık mesleği
maalesef sosyal
haklar bakımından zorlu koşullarda bulunan
meslekler örgütlerinin başında bulunmaktadır. Çoklukla
yararlanılan Genel Sağlık
Sigortası istenilen doktorda
muayene olma ve daha kaliteli sağlık hizmetlerinden
yararlanma ihtiyacını karşılamamaktadır. Avukatların sosyal imkânlarını geliştirip hak edilen güvenceye ulaşabilmeleri amacıyla Türkiye Barolar Birliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kurulmuştur.
Söz konusu fon Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak
üzere 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun
27/A maddesine dayanılarak kurulmuştur. Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan 13/12/2011 tarihli
yönetmelikler gösterilmektedir.
Kimler yararlanabilir?
Avukat, çalışmayan avukat, çalışmayan avukatın eşi ve
bakmakla yükümlü olduğu çocukları, avukat stajyerleri, çalışamayan avukat, çalışamayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları yararlanabilir.
SYDF kapsamındaki teminatlar nelerdir?
- Sağlık Yardımları
Yatarak tedavi gerektiren durumlar, acil travmatoloji, operasyonlar, yatarak tedavi sonrası gerekli olan fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, evde hemşire bakımı, tıbbi malzeme, stent,
tekerlekli sandalye gibi nedenlerle yapılan sağlık harcamaları,
yönerge 2 de tanımlanan yöntem ve esaslara göre, istisnalar
hariç olmak üzere kısmen veya tamamen karşılanır. Kanserli
hastalar hariç ayakta muayene, tetkikler, ilaçlar ile tüm üyeler için estetik operasyonlar sağlık yardımı kapsamı dışındadır. Kanserli hastaların kontrol ve tetkikleri, yapılan işlemleri
gösterir epikriz ve detaylı fatura aslı teslim edilmek koşuluyla
limitler dahilinde karşılanır.

Yurt dışında yaptırılan kapsam dahilindeki tedavi işlemleri
için de aynı yöntem uygulanır. Ancak, teminata dahil bir yurt
dışı tedavi işlemi, yurt içi bir kurumun sevki ile yapılmış ise,
hasta ve bir refakatçisinin ulaşım ve konaklama giderleri ile refakatçiye ait gündelik bedellerinin ödenmesi, bütçe olanakları
dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilmektedir.
Sevkli olarak yurt dışında bir merkezde tedavi olan üyelere ait
olmak üzere, yönerge 2 de tanımlanan tüm tıbbi işlem birim
limitleri, Yönetim Kurulu kararı ile iki katına kadar arttırılabilir.
Bu artırım, yurt içi tedavileri ile sevksiz yurt dışı tedavilerinde
yoktur.
Tüm sağlık yardımlarından faydalanmak için, yapılan işlemleri gösteren detaylı fatura aslı ve onaylı epikriz belgesi
yeterlidir.
Limitler ödemelere ilişkin esaslar;
a- Yıllık toplam yardım limitleri:
Avukatlar için
: 120.000-TL
Avukat Stajyerleri için : 20.000-TL dir.
b-Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı sağlık kurumlarından
alınan yardım kapsamındaki sağlık hizmetleri için ödenen anlaşmaya uygun fark ücreti karşılığının tamamı (%100), anlaşma üzerinde bedelle fiyatlandırma yapılarak ortaya çıkan fark
ücretinin limitler dahilinde olmak üzere %80’i,
c- Diğer tüm kamu ve özel sağlık kurumlarından alınan teminat dahilindeki sağlık hizmetleri için ise Türk Tabipleri Birliği
(TTB) fiyat tarifesi karşılıklarının %80’i,
d- Yurt dışı merkeze tedavi için sevk halinde; TTB fiyat tarifesindeki işlem birim fiyatları iki kata kadar arttırılarak uygulanabilir ve %80, hasta ve bir refakatçisi için yol giderleri ile
refakatçi konaklama ve gündelik yardımı herhangi bir kesinti
yapılmaksızın üyeye yardım olarak yapılabilir.
e- Gerekmesi halinde özel koroner stent için 5.000-TL
%20 katılım payı kesilerek,
f- Özel oda ve refakatçisi için günlük azami 400-TL %20
katılım payı kesilerek,
g- Ambulans ihtiyacında; şehir içi 250-TL, şehir dışı 2.000TL %20 katılım payı kesilerek,
h- Tekerlekli sandalye ihtiyacında; iki yılda bir kez 2.500-TL
kesinti yapılmaksızın ek yardım yapılır.
ÇANAKKALE BAROSU
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Ayrıca; Tedavi amaçlı olmak koşuluyla, hasta ve bir refakatçisi için TBB tesislerinde yapılan konaklama giderleri Fon tarafından karşılanır.

Yatarak tedavi olmasına rağmen yardım kapsamında
olmayan işlemler var mıdır?

Yatarak da yapılmış olsa psikiyatri ve psikolog tedavileri,
*SGK ile Özel Hastaneler arasında yapılan anlaşma gereği check-up ve sağlık kontrolü işlemleri, diş tedavileri, uyku apnesi
tamamı SGK tarafından Genel Sağlık Sigortası kuralları çerçe- tanı ve tedavi işlemleri, estetik cerrahi işlemleri (özel durumlar
vesinde karşılanan Koroner anjio ve koroner By-pass gibi tedavi hariç), obesite tedavisi, doğum, diyaliz giderleri, SGK anlaşması
işlemleri için yapılan tedavi harcamaları SYDF tarafından karşı- dışı kardiyoloji ve KVC girişimleri, sünnet ile 3 No lu Yönergenin istisnalar bölümünde detaylı olarak
lanamamaktadır. SGK anlaşmalarına uybelirtilen işlemler yardım kapsamında
gun olarak yapılan bu tedavi işlemleri için
değildir.
ödenecek yasal fark ücreti SYDF tarafından
TBB Sosyal Yardım ve
üyeye ödenmektedir.
Özel Sağlık Sigortası ile aynı mı-

B

- Geçici İş Göremezlik Yardımları:
a- Analık Halinde: Kadın Avukat ile
Kadın Stajyer Avukatlara, doğum belgesini
tesliminde 1000-TL
b- Hastalık halinde: Yakalandığı hastalık nedeniyle, en az 21 gün süreli istirahat
gerekliliği için düzenlenmiş “Sağlık Kurulu
Raporunun”aslının tesliminde günlük 30TL. Yılda azami 90 gün için yapılır.

Dayanışma Fonu, özel
koşullarda oluşturulmuş
geniş kapsamlı,
düşük aidatlı, yaş
sınırlaması ve sağlık
koşulu aramayan Özel
Sağlık Sigortası gibi
işleyen bir dayanışma
ve yardımlaşma
organizasyonudur..

c- Olağandışı hastalık halinde: Avukat, stajyer avukat ve çalışmayan avukata,
rapor veya epikriz ile belgelenmiş, uzun
süre tedavi gerektiren güç çareli/çaresiz
hastalık hallerinde çalışılamayan sürenin uzunluğu dikkate alınarak TBB Başkanlık Divanı kararı ile yılda azami 5.000-TL. Çalışılamayan sürenin uzaması durumunda yılda azami 25.000-TL
daha Ek Olağandışı yardım Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.
- Emeklilik Yardımı:
Munzam emeklilik uygulaması devreye girene kadar; Yaşlılık,
hastalı, malullük gibi nedenlerle çalışamaz durumda olup, yaşamını sürdürebilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyan, avukatlık
mesleğinden emekli üyelere, usul ve esaslara uygun başvuru halinde, 2011 yılı için aylık 800-TL, maaş niteliğinde yardım yapılır.
- Cenaze Yardımı:
Üyenin vefatının, kayıtlı olduğu Baro tarafından TBB SYDF
birimine bildirimini takiben anında 1.500-TL yardım yapılır.
- Olağanüstü Yardım:
Sel, deprem, yangın gibi afet sonucu oluşmuş büro ve mesken hasarında, TBB Başkanlık Divanı kararı ile azami 5.000-TL,
aşırı hasar durumunda ise TBB Yönetim Kurulu Kararı ile ek olarak azami 10.000-TL yardım yapılır.
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dır?
Özel sağlık sigorta sistemleri belli
yaş üzeri ile hastalıkları devam etmekte
olan üyeleri sisteme almayıp, tamamen
sağlıklı bireyleri üye olarak kabul etmek
istediği gibi, bunun yanısıra yüksek prim
talep etmektedirler. TBB Sosyal Yardım
ve Dayanışma Fonu ise, özel koşullarda oluşturulmuş geniş kapsamlı, düşük
aidatlı, yaş sınırlaması ve sağlık koşulu
aramayan Özel Sağlık Sigortası gibi işleyen bir dayanışma ve yardımlaşma
organizasyonudur.

Avukatın eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
nasıl üye olur, üyeliğe giriş ile yardımlardan hemen yararlanılabilmekte midir?
İnternet üzerinden veya Baro aracılığı ile başvuru yapılabilir.
Aidatın ödenmesi ve ıslak imzalı taahhütnamenin Türkiye Barolar Birliği’ne ulaştırılması ile üyelik başlar.
Havale ile yapılacak ödemelerde üye adına düzenlenmiş
dekont ile yardımlardan yararlanacakların ad, soyad ve T.C.K.N
bilgilerini içeren taahhütnamenin teslimi gerekmektedir. Aidat
tutarları her birey için 120,00 TL/ilk yıl.
Yararlanma hakkı, üyelik başlangıcından 6 ay sonra, burun ve
rekonstrüktif girişimler için 1 yıl sonra başlamaktadır.
Üyeliğini sona erdiren tekrar üye olabilir mi?
3 yıllık bekleme süresinin sonunda, arada geçen sürenin dayanışma aidatı toplamını yasal faiziyle birlikte ödeyenler tekrar
üye kabul edilir ve yeni üyeler için uygulanan usul ve esaslara
tabi olurlar £

BASIN AÇIKLAMALARI

BASINDA ÇIKAN HABERLERE İLİŞKİN
KAMUOYU AÇIKLAMASI
Son günlerde bazı yerel ve ulusal basın organları ile
web sitelerinde; 2 avukatın, kendilerinden farklı bir siyasi
düşünceye sahip 4 avukatın bürolarının bulunduğu binaların giriş kapısına veya kaldırıma ağaç resmi çizmeleri ile
ilgili haberler yer almıştır.
Çanakkale Barosu; olayın yaşandığı ilk günden itibaren yetkili kurullarınca konuyu ivedi olarak değerlendirmeye almış ve 06.06.2013 tarihinde gerekli incelemeyi
başlatarak, olayın taraflarıyla görüşmüştür.

EGE-MARMARA BÖLGE
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRİSİ
05 Ekim 2013 tarihinde Balıkesir Barosu ev sahipliğinde
Burhaniye’de toplanan Ege ve Marmara Baroları Başkanları toplantısında meslek ve ülke sorunlarına ilişkin konular ele
alınmış ve bu çerçevede aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
1. Avukatlık mesleğine, avukatlara ve Barolara yönelik saldırılara karşı mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.
2. Hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklere, adil yargılanma hakkına sahip çıkmak Baroların görevidir ve bu görevlerin yerine getirilmesine kararlılıkla devam edilecektir.
3. Bir dünya mirası olan Kaz Dağları ve Madra Dağları’nın
talan edilmesine karşı mücadele etmek ve bu mirasın korunması için duyarlı olmak toplumsal bir görevdir.
4. Yıllarca süren mücadeleler neticesinde Avukatlık Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan; mesleğimizden, meslek örgütlerimizden ve hukukun üstünlüğünü savunma görevi adına
kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçilmeyecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
AFYONKARAHİSAR BAROSU - ANKARA BAROSU - AYDIN
BAROSU - BALIKESİR BAROSU-BURSA BAROSU-ÇANAKKALE BAROSU-DENİZLİ BAROSU-EDİRNE BAROSU-ESKİŞEHİR
BAROSU-İSTANBUL BAROSU-İZMİR BAROSU-KIRKLARELİ
BAROSU-KOCAELİ BAROSU-KÜTAHYA BAROSU-MANİSA
BAROSU-MUĞLA BAROSU-SAKARYA BAROSU-TEKİRDAĞ
BAROSU-UŞAK BAROSU-YALOVA BAROSU

Çanakkale Barosu; birkaç yerel gazete ve web sitesinin
iddia ettiği gibi olaya “kayıtsız ve duyarsız” kalmamıştır.
Buna rağmen tarafımıza herhangi bir şey sorulmadan ve
gerçek bilgiler alınmadan yapılan haberler üzüntü verici
boyutlara ulaşmıştır.
Çanakkale Barosu’nun süreçle ilgili samimi çabası birçok yayın organında doğru bir biçimde yansıtılmışsa da
“maalesef” kimi yayın organlarında bilgi kirliliği yaratacak
düzeyde, yanlı ve yanlış haber ve yazılar yer almıştır. Bu
yanlışlıkları düzeltme adına yayın kuruluşlarına gönderdiğimiz yazılara aynı gazeteler ve web sitelerinde yer verilmemiş olması ayrıca rahatsız edici bir durumdur.
Tüm bu süreç devam ederken, olayın tarafları, kendi
istek ve arzularıyla biraraya gelmişlerdir. Çanakkale Baro
Başkanı olarak şahsımın da hazır bulunduğu görüşmede
olayın her türlü boyutu konuşulmuştur. Bu görüşmede,
olayın tarafı olan tüm meslektaşlarım düşüncelerini paylaşmıştır. Baromuzda var olan sevgi ve saygının muhafaza
edildiği ve aynı anlayışın bundan sonra da devam edeceği
hususunda fikir birliğine varılmıştır. Bu durum Baromuz
ve şahsım adına son derece memnuniyet vericidir.
Bu vesileyle belirtmek isterim ki meslektaşlar arasındaki ihtilafların çözüm yeri; baromuzun yetkili kurullarıdır. Bu sebeple baromuz ile ilgili çıkan ve çıkabilecek;
yanlış haberler ile yorumlar hukuka aykırılık teşkil edecektir. Bundan sonraki süreçte de baromuzla ilgili haber
ve yorumlarda hassas ve dikkatli olunmasını beklediğimizi saygıyla kamuoyu ile paylaşırız. (27Ağustos 2013)
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı
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“ERGENEKON DAVASI” İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen aralarında eski Genelkurmay Başkanı, eski Kuvvet Komutanları,
Üniversite Rektörleri, Siyasiler ve Gazetecilerin de bulunduğu
davanın kararı, 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanmıştır. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, İstanbul Özel Görevli
13.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 275 sanıklı dava,
6 yıl 2 ay devam etmiş ve
321. duruşmasında karara
çıkmıştır.

IV- Savunma avukatlarının; dinlenmesini istediği tanıklar dinlenmemiştir. Yargılama sürecinde delil değerlendirme
aşaması atlanmıştır. Savunma avukatlarının “sahte olduğunu
veya hiç olmadığını” söylediği delillere ilişkin bir araştırma ve
inceleme yapılmamıştır. Davada 44 gizli tanık dinlenilmiştir.
Gizli tanıkların ifadeleri davanın seyrini değiştirmiştir.

İddiaları, yargılananları,
süreci, kararı ve cezaları ile
“tarihi” sayılacak bu davanın; karar duruşmasından
önce alınan idari kararlar,
Mahkemece alınan kararlar
ile verilen cezalar nedeniyle yaşanılan süreç açısından bazı değerlendirmeleri
yapma ihtiyacı duyulmuştur.
I- Mahkemece; davanın
son duruşmasına, “basın
mensupları ile milletvekilleri dışında izleyici alınmamasına” karar verilmiştir. Bu kararla, Anayasa’nın 141. ve Ceza Muhakemeleri Kanununun
182/1. maddelerinde yer bulan “duruşmanın açıklığı” ilkesi
zedelenmiştir.Sonrasında İstanbul Valiliğince duruşmanın
yapıldığı yere gitmek isteyenlerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ihlal edecekleri bildirilmiştir. Bu kararla
da Anayasanın 23.maddesindeki “Seyahat Özgürlüğü” ile
34.maddesindeki “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne açıkça aykırı davranılmıştır.
II- Mesleğini yapmak için Silivri’de bulunan meslektaşlarımızın duruşma salonuna girerken “ayakkabılarının çıkartılması dahi istenilmiş” olup uğradıkları muamelenin kabul
edilebilir tarafı bulunmamaktadır.
III- Duruşma salonunda sanıklar ile avukat meslektaşlarımız arasına iki sıra halinde Jandarma yerleştirilmiş olup
sanıklar ile avukatların, avukatlar ile Mahkeme heyetinin birbirlerini görmeleri engellenmiş, göz teması yapmalarının bile
önüne geçilmiştir.
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V- Savunma avukatlarına üç ayrı oturumda 15’er dakika
süre verilmiştir. Bazı avukatların birden fazla müvekkili olması
durumunda süre değiştirilmemiştir. 5 müvekkili olan avukatın savunma süresi yine 15 dakika ile sınırlı kalmıştır.
Duruşma salonuna mesleğini icra etmek için gelen avukat
meslektaşlarımızın karşılaştığı muameleler, delillerin toplanmasındaki taleplerinin olumsuz karşılanması, kısacası savunma yokmuş gibi davranılması mesleğimiz ve yargı süreci ile
adaletin gerçekleşmesi açısından üzüntü verici olup sanıklar
açısından ADİL YARGILANMA hakkının yok sayılmasıdır.
İstanbul Özel Görevli 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını
vermiştir. Bundan sonra Yargıtay aşaması devam edecektir.
Yani temyiz yolu süreci işleyecektir.
Hukuka saygının ve hukuka bağlılığın zedelenmemesi temennisiyle Mahkemenin aldığı kararın ülkemizi gruplaşmaya
götürmemesi ve milletimizin adalete olan güvenini yitirmesine sebep olmamasını dilerim. Saygılarımla. (6 Ağustos
2013)
Av. Bülent ŞARLAN / Çanakkale Baro Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI

BİGA BELEDİYE
BAŞKANININ
AVUKATLARLA İLGİLİ
BEYANATINA İLİŞKİN
KAMUOYU AÇIKLAMASI
Biga Belediye Başkanlığının Sözleşmeli avukatlığını yürüten meslektaşımız Av.
Mehmet Ali Başeğmez, 17.Ağustos.2013 tarihinde vefat etmiştir. Acısı henüz tazeyken,
geçtiğimiz günlerde Biga Belediye Başkanlığı
Meclis Toplantısında Belediye Başkanının
sözleşmeli avukat konusundaki beyanları
başta Biga’daki avukatlarımız olmak üzere
Çanakkale’deki tüm meslektaşlarımızı derinden üzmüştür.
5 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşen Biga
Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, kurumun
sözleşmeli avukatı merhum Av. Mehmet Ali
Başeğmez’in vefatı üzerine görevi yürütecek
yeni sözleşmeli kurum avukatının kim olduğuna ilişkin Biga Belediye Başkanı Mehmet
Özkan, yaptığı açıklamada “Biga’da branş
olarak idari davalara bakabilecek bir avukat
bulamadık” sözleriyle talihsiz ve maksadını
aşan bir ifade de bulunmuştur. Şüphesiz kurumlar ve yöneticileri, kurumun sözleşmeli
avukatlığını yürütecek avukatı özgürce tercih
edebilirler. Fakat bu tercihi yaparken meslektaşlarımıza yönelik küçültücü, onur kırıcı
ifadelerde bulunmamalıdırlar.
Kamuoyunca bilinmelidir ki; bugün Çanakkale merkezden sonra en çok avukatın
kayıtlı olduğu ilçemiz Biga’dır. Bu gerçek göz
ardı edilerek meslektaşlarımızın donanımsal
yoksunluğundan bahsetmek yanlış ve yanıltıcıdır. Biga’da tüm mesleki donanıma sahip
1 değil, 29 avukat meslektaşımız bulunmaktadır. Meslektaşlarımızdan her biri bırakın sadece idari davaları, tüm davaları takip edebilecek bilgi ve birikime sahiplerdir.
Biga’daki avukat meslektaşlarımızın
nezdinde Çanakkale’deki tüm avukatları ve
Çanakkale Barosu’nu üzen bu açıklamanın
araştırılmadan yapılan bir açıklama olduğunu düşünmek istiyor ve bu konuda gerekli
düzeltici açıklama yapılmasını bekliyoruz.
(16 Eylül 2013)

TBB BAŞKANI
FEYZİOĞLU İLE İLGİLİ
BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Barolar Birliği Başkanımız
Sayın Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU ve
bazı yönetim kurulu üyelerine ilişkin,
Eskişehir-Ankara treninde bir başörtülü kadına hakaret ve saldırıda bulunulduğu 20 Temmuz 2013 tarihinde
bazı basın yayın kuruluşları ile internet haber sitelerinde iddia edilmiştir.
Olayın seyri, Türkiye Barolar Birliği tarafında tüm doğruluğu ve çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşılmışsa da halen
bazı çevrelerce bir dezenformasyonun yürütüldüğünü görmek Çanakkale Barosunu üzmektedir.
Yapılan haber ve yorumlar; haksız
bir iftira, komplo ve amacına ulaşamayacak bir itibarsızlaştırma gayretinden başka bir şey değildir. Bu tarz;
toplumun ortak değerleri üzerinden
yapılan, hamaset kokan, yeni ve çirkin
bir tarzdır. Bazı kesimler, son zamanların bu kendilerince popüler tarzına
uyarak, demokrat duruşlu, aydın görüşlü, kanaatlerine ipotek koydurmayan kişi ve örgütlere “çamur at izi
kalsın” taktiğini kullanmaktadır. Üs-

telik bunun sadece ulusal değil yerel
ölçekte de ve ne tesadüftür ki “dini
hassasiyetler” üzerinden yapılması
manidardır.
Çanakkale Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Prof.
Dr. Feyzioğlu’nun demokrat kişilikli,
inançlı, inançlara saygılı, toplumun
değerlerine karşı duyarlı bir kişiliğe
ve yönetim tarzına sahip olduğunu
çok iyi bilmektedir. Çanakkale Barosu olarak, Başkanımız Sayın Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu ve arkadaşlarının bu
komplo karşısında yalnız olmadıklarını, tüm baroların ve meslektaşlarının
dün olduğu gibi bugünde kendilerini
içtenlikle desteklediğini saygılarımızla bildiririz. (22 Temmuz 2013)

İLK KADIN MİLLETVEKİLİMİZİN VEFATI İLE İLGİLİ
BASIN AÇIKLAMASI
Baromuz, Lapseki ilçesinde yaşayan ve cumhuriyet
tarihinde halkın oylarıyla seçilen Çanakkale’nin ilk kadın
milletvekili Zekiye Gülsen için taziye mesajı yayınladı.
Baromuz, uzun bir müddettir tedavisi devam eden ve
93 yaşında vefat eden Zekiye Gülsen’in 1969-1973 yılları arasında halkın teveccühü ile milletvekili olduğunu,
seçildiği görevinde başarılı işlere imza attığını, yazdığı
eserlerle, öğretmen olarak yetiştirdiği değerlerle ülkeye
ve halka hizmette örnek bir kişilik olduğunu belirtti. Çanakkale Barosu, Zekiye Gülsen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Çanakkale’ye başsağlığı dileklerini
iletti. (22 Temmuz 2013)
ÇANAKKALE BAROSU

33

RÖPORTAJ

Çanakkale Barosu’nun Duayen
Avukatı Hilmi Baydar

D

ergimizin bu sayısında Çanakkale Barosu’nun duayen avukatlarından Hilmi Baydar’a konuk olduk. Hilmi Bey’in bürosuna girdiğiniz anda kendinden emin,
güven dolu ve sıcak tavırlarıyla huzur buluyorsunuz. Röportajımız sırasında ara sıra penceresinden dalıp gittiği o eşsiz boğaz
manzarasından geleceğe dair nice yaratıcı fikirler çekip çıkardığına şahit oluyorsunuz. Daha yazılacak, konuşulacak pek çok
şey olmasına karşın şimdilik bu kadar paylaşabiliyoruz. Bu güzel
sohbetimiz için Hilmi Bey’e ve sohbetimize eşlik edip röportajımızın basıma hazırlığında verdiği emekler için de Av. Didem
Okuk’a teşekkürlerimi sunarım.
Sizi daha yakından tanımak isteriz.
Ben Bayramiç doğumluyum. 1946 doğumluyum. İlkokul ve
ortaokulu Bayramiç’te, liseyi Çanakkale’de okudum. İstanbul
üniversitesi hukuk fakültesi mezunuyum. Üniversiteye 19661967 döneminde girdim. Öğrenciyken tutuklandığım için 2
yıl cezaevinde kaldım bu nedenle okulu 1975 yılında bitirdim.
Çanakkale’ye dönerek stajımı yaptım. 36 yıldır da avukatlık yapıyorum.
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Çanakkale Baro Başkanlığı görevinizde ne gibi çalışmalarda bulunmuştunuz?
Ben 1996-1998 yıllarında baro başkanlığı yaptım. İstanbul
baro başkanlığı Çanakkale baro başkanlığından daha kolaydı çünkü orada komisyonlar çalışıyor başkan sadece sunumu yapıyordu. Burada her şeyle Başkan ilgilenmek zorundadır. Bu sebeple
komisyonları kurarak aktif hale getirmiştim.
O devre de bazı ilklerimiz oldu. Örneğin şimdi davda açmak
için kullandığımız baro pullarını Türkiye’de ilk olarak Mersin Barosu ile Çanakkale Barosu kullanmaya başladı. O zaman baronun
bu kadar fazla parası yoktu. Baro pullarından elde ettiğimiz gelirle, baro lokalini yaptık. Adliyedeki başkanlık odası da benim
başkan olduğum dönemde yapmıştık. Baronun eskiden bu kadar geliri yoktu. Adliyedeki bu odada baroya gelir sağlamak için
gönüllü arkadaşlardan ayda 1 er lira topluyorduk. Bu parayla da
baronun ihtiyaçlarını karşılıyorduk.
Sonradan barlar sokağında bulunan büroyu aldık. O zamanlar Çanakkale valisi Ekrem Özsoy’du. Ben vali beyle görüşmelerimde başka derneklere sunulan devlet olanaklarının baroya da
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sunulması gerektiğini, baronun çok daha önemsenmesi gereken
bir dernek olduğunu belirttim. Vali bey de bize barlar sokağındaki yeri ucuz bir fiyata verdi. Giderleri karşılamak için Adalet Komisyonu Başkanı ve Başsavcıyla konuştum. İcralara ve mahkeme
yazı işleri müdürlerine makbuz bıraktık. Dava açandan baro adına
makbuz karşılığında 500-TL para alıyorlardı. Bu da tabi yasal değildi ama Başsavcının izniyle yaptık. Bunun karşılığında adliyedeki dolapları yenileme sözü verdik o sözü benden sonra gelen
arkadaşlar yerine getirdi. Bu vesileyle barlar sokağında açtığımız
lokal bütün sivil toplum kuruluşlarının, doktorların, muhasebecilerin, sendikaların ortak yeri oldu. Orası baronun tam bir prestij
yeri olmuştu. Biz fincanın, tabağın üzerine baronun amblemini
bastırmıştık. Dışarıdan gelenler küçük bir baro olmamıza rağmen
hayran oluyorlardı. Birde fiyatları lokal fiyatlarına indirdik. Deniz
görememesine rağmen çok müşterisi vardı, kilit gibi oluyordu.
Benden sonra gelen arkadaşlar işletemediler ve başkanlık binası
yaptılar.
Devletin imkanlarını baro için kullanma bakış açısıyla 49 yıllığına ucuz bir kirayla alman sokağında bir arsa aldık. Oraya başkanlık binası, mesleğe yeni başlayanlar için ücretsiz yaralanabilecekleri 8-10 tane büro birde misafirhane yapmayı planlamıştık.
Benden sonra gelen arkadaşlar yerin anlaşması yapılmasına rağmen üstelik para da verilmesine rağmen bu araziyi geri verdiler.
Bu yapılabilseydi başkanlık binası 2000li yıllarda olmuş olacaktı.
Şimdiki Baro İdari Bina’nın yapılmasıyla ilgili süreci anlatabilir misiniz?
Yeni bina ile ilgili Tülay Hanımın kafasında bir daire alıp baro
başkanlığı yapmak vardı. Ben en azından bir arsa alalım binayı
daha sonra yaparız dedim. Benim cezaevinde olan olaylarla ilgili girdiğim bir davada 300-500 sanık vardı. Avukatı olmayan
200-250 kadar sanık için avukat atanması gerekiyordu. Yönetim Kurulu ile görüştüm ve cmk dan avukatlar görevlendirilsin ve
herkes bu görevlendirmeden aldığı parayı baroya bağışlasın diye
bir öneri sundum. O zamanki Ağır Ceza Reisi bu davada200-250
sanık için 2-3 avukat görevlendirilsin, dava daha da karışmasın
diye düşünüyordu. Ancak daha sonra onunla da görüştük ve
Baro binası yapmayı düşündüğümüzü beyan ettik. Sonrasında
amacımızın bu olduğunu öğrenince o da önerimizi kabul etti. Bu
önerimle baroya 190 bin para geldi. Çok karşı çıkanlar oldu. Ama
başkanlık binası bu vesileyle oldu.
Başkanlık yaptığınız dönemde Barolar Birliği ile ilişkileriniz nasıldı?
Marmara Bölgesi baro başkanlarıyla ayda bir toplanıyorduk.
Barolar birliğiyle ilgili bir sorun olunca önce biz tartışıyorduk ondan sonra yazılı olarak Barolar Birliği’ne bildiriyorduk. Ancak Barolar Birliği çok rahatsızdı bu oluşumdan.

Çanakkale’de çevre ile ilgili davalarda akla gelen ilk
avukatsınız. Bu davalarla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Çevreyle ilgili Çanakkale de açılabilecek tüm davaları açtım.
Arkadaşlarla birlikte de açtığımız davalar oldu. Çan Termik santralin iptali için tüm halkı temsil eden meslek örgütlerinin bulunduğu 24 davacısı olan bir dava açtık. Davayı da kazandık. Hatta
bu termik santral için iptal kararı verildikten sonra gazetede “2
gün sonra açılış yapılacak” diye bir haber gördüm. Hemen başbakana faks çektim, açarsanız suç işlersiniz dedim. Açılış için bütün köylere arabalar gönderilmiş, otobüsler tutulmuş olmasına
rağmen açılış iptal edildi.
Çanakkale barosunun kaz dağları ve çevre sorunlarının üzerine düşmesinde benim katkım var. Şimdide Çevre Komisyonu iyi
götürüyor. Kurulmak istenen termik santraller davalarla tamamen engellenemiyor. Çünkü biz onaylanan ÇED raporunun iptalini istiyoruz. ÇED raporu iptal edildikten sonra şirketler mahkemenin kararına yönelik projelerini düzelterek yeni bir ÇED raporu
düzenliyorlar. O zaman baş edemiyorsun.
Meslek hayatınız süresince karşılaştığınız ilginç davalara örnekler verebilir misiniz?
1986 yılında çok büyük bir zam oldu rakıya. 1 liradan 1.80 e
çıktı. Biz Refet Erdem ve Işık İşgüden ile zammın iptal için dava
açtık. Türkiye’de tekel zammına karşı Danıştay’a yapılan ilk başvuru olarak Milliyet gazetesinde haber oldu. Ancak bilirkişi raporuyla rakıya yapılan artışın zam değil vergi olduğu anlaşılınca
davayı kaybettik. Bizim dava seyrini Refet Erdem “Ben devletim
zam yaparım” adıyla kitap haline getirdi. Zamların iptali için
açılan dava büyük takdir topladı. Balıkesir Baro başkanı Turgut
İnal olayı takdir ve imrenerek değerlendirdiğini belirterek bize
özel plaket ve teşekkür belgesi göndermişti. Ayrıca demişlerdi ki
“avukatlar toplumun cumhuriyet savcılarıdır”.
ÇANAKKALE BAROSU
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Hukukta aslında her konu dava konusu olabilir. Bak osuruk
bile dava konusu oldu. Müvekkilim kahvenin önünde yellenmiş,
belediye zabıtası da ceza yazmış. Gazeteye bu ceza konu olunca
bizim özelimizi basına yayarak manevi zarar uğrattı, küçük düşürdü diyerek
dava açtık. O zamanda
Demirel sürekli konuşan
Türkiye diyor. Ben duruşmada “halkın ağzından
başka nefes alacak diğer
yerlerinin de kapatılmak
istenmesi ortaya çıkıyor”
dedim. Gırgır dergisi de
benim bu savunmamı
karikatür yapmış. Karşılaştığım ilginç davalardan
birinde de Bayramiç’te bir
kişi keçiye tecavüz ediyor.
Keçinin sahipleri de tecavüz edeni öldürüyor. Bu
dava konusu oldu. Bununla
ilgili de Gırgır Dergisinde
bir karikatür yayınlanmıştı.
Karikatürde keçi cilve yapıyor yanındaki adam da
keçiye bıyık buruyor.
Meslek hayatınızda
birçok stajyer yetiştirdiniz. Onlarla olan ilişkilerinizi anlatabilir misiniz?
Buraya gelen stajyerler, tüm bilgileri onlara huniyle akıtacağız her davayı öğreteceğiz öyle mesleğe başlayacaklar diye
düşünüyorlar. Ben diyorum ki burada öyle öğrenme yok. Büroya günlük 4-5 gazete alıyoruz. Her gün onları okuyacaklar. Yeni
çıkan yayınları takip edecekler. Avukatlığın temeli günceli takip
etmektir. Yoksa indirirsin dilekçe örneğini dilekçeyi yazarsın. İçeriğini doldurmakla ilgili araştırma yapacaksın. Bir de Yargıtay
kararlarını okumak hukuk dilini öğrenmek açısından çok önemli.
Örneğin arkadaşlara bakıyorum cinayet diyor. Hukukta cinayet
diye bir şey yok adam öldürme var.
Çalıştığımız çok sayıda arkadaş oldu. En son Didemle devam ediyoruz. Birlikte çalışıp İstanbul’a Eskişehir’e gidenlerde
var. Baronun çoğu benim yanımda yetişti. Eski stajyerlerimden
fotoğraflarını istedim, getirenleri asıyoruz duvarımıza. Daha tamamlanmadı. Ben yetiştirdiğim kişileri takip ediyorum. Mesela
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İstanbul’a gitmiş, buradan bir iş olursa ona gönderiyorum. Bu
şekilde ilişkilerimiz devam ediyor. Onlarda eksik olmasınlar buraya gelince mutlaka beni ziyaret ederler. Birde her 5 Nisan’da
bir ekol gibi 15-20 eski stajyerimle fotoğraf çektiriyoruz.
Ben hep buraya gelen stajyerlere de söylüyorum evle iş arasında mekik dokumakla başarılı bir avukatlık yapamazsın. Diyorum ki hedeflediğin bir parti, dernek varsa oraya üye ol, hatta
apartman yöneticiliği bile olsa yap. Bu şekilde çevre kazanılır.
Çevre olmadığı zaman avukat iş yapamaz. Halkın içinde olmakta
fayda var. Zaten Avrupa’ya baktığınızda bir kişi 5-6 tane derneğe
üye oluyor. Örgütlülük medeniyet demek.
Birde hep söylediğim toplumla ilgili davalarla uğraşmakta
fayda var. Kaz dağları, termik santral, başka bir kirlilik varsa bunlarla ilgilenilmesi gerekir.
Genellikle eski stajyerlerinizle birlikte olduğunuz meşhur “Cuma cinlerinizin” bir başlangıç hikayesi var mı?
Kendiliğinden başlayan bir olay. Genelde büromuza emek
veren stajyer arkadaşlarımız vesile oldu. Bu sayede birlikte olup
birbirimizi hatırlamış oluyoruz.
Şimdiye kadar birçok avukatla beraber çalıştınız. Büronuzun çalışma sistemini nasıl kurdunuz?
Staj yapan birçok arkadaş geldi. Bide genellikle bir avukat
arkadaş yanımda oldu. Onlarla da şöyle bir sistem yürüttük. Sigortalı olsunlar istemedim. Kendi vergi kayıtları olsun istedim.
Çünkü istediği zamana ayrılabilir. Bide sigortalı çalışan avukatlar
biraz avukatlık kimliğini kaybediyor. Kendi başına vekalet alamıyor. Genellikle yanında çalıştığı avukata bağlı bir işçi gibi çalışmış
oluyor.
Sizce avukatlık mesleğiyle ilgili alınması gereken önlemlerin nelerdir?
Avukatların gelir durumunu çözecek şeyler var. Ev yapıyorsun kendin güzel plan çiziyorsun. Belediye kabul ediyor mu git
mimara o imzalasın diyor. Bizde her önüne gelen dilekçe yazıyor.
En azından dışarıda yazılan dilekçeyi avukatın onaylayarak imzalaması ve bunun karşılığında ücret alması gerekir. Asgari bir ücret
koysanız bile avukata katkı sağlar. Gençlerin işleri zor. Avukatlık
mesleğin itibar kazanmasıyla ekonomik sıkıntılarında çözülmesi
lazım. Oda ancak yasal düzenlemelerle olur. Kooperatif ve şirketlerin tümüne avukat zorunluluğu getirilmeli. Mecliste avukat çok
ama avukat lehine kanun çıkmıyor.
Ben avukatlara olan delil toplama yetkisinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tapudan, hastaneden avukat olarak evrak almanız gerektiğinde mahkemeden yazı istiyorlar. Oysa biz
avukat olarak gittiğimizde akan sular durmalı. Biz yargının asli
unsuruyuz diyoruz fakat bize hiç asli unsur olarak bakılmıyor. Ör-
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neğin demokratikleşme paketiyle başörtüsüyle ilgili düzenleme
yapıldı. Düzenlemede hakim ve savcıları ayrı tuttular. Hakim
ve savcılar türban takamazken, avukat arkadaşlar takabilecekler.
Ben alınan kararı tartışmıyorum. Bence de kişiler özgür olmalı
ama neden hakim, savcı ve avukatları ayırıyorlar. Nasıl yargının
asli unsuruyuz biz. Eğer öyle kabul edilsek hakim, savcı ve avukatı
bir tutup ortak düzenleme yapmaları gerekir. Diğer bir örnekte
cezaevlerine girişlerimizde yaşanıyor. Cezaevine müvekkilimizle
görüşmek için gittiğimizde üstümüz aranıyor. Oysa savcı gelip,
hiçbir aramaya maruz kalmadan rahatça içeri girebiliyor. Yargıda
tam eşitlik sağlanmadan avukat itibar kazanamaz. Soruşturma
dosyasında vekaletiniz varsa avukat olarak dosyadan örnek alabilirsiniz. Gidiyorsunuz dosyaya bakan savcı yok diye oyalıyorlar.
Dosyada gizlilik kararı yoksa katip derhal dosyadan örnek vermeli. İşte bu aksaklıkların önlenebilmesi için önce itibarımızı kazanmalıyız.
Öğrencilik zamanında 2 yıl cezaevinde kaldım. Avukatlığa
başladığım zaman beni 1,5 yıl daha içeri aldılar. Mesela ben o
zaman tutuklanmasaydım Bayramiç’e ilk avukat yazıhanesi açacak kişiydim. Bunlar yaşadıklarım hep beni dibe batıran olaylardı.
1 2 Eylül’de tahliye oldum ama dava devam ediyor. Kenan
Evren’in kararı gereği avukat tahliye olunca mesleğine başlayamıyor. Baronun bir disiplin kurulu vardı ama onlar göze alama-

dılar benim avukatlığa tekrar başlamam yönünde karar almayı.
Hasan Sipahi o dönem başkandı ve benim için çok emek verdi.
Olağan üstü genel kurul toplandı. Benimle ilgili karara imza atacak 3 arkadaşı disiplin kuruluna seçtiler. Genel kurul toplanarak
göreve başlamamla ilgili güzel bir karar aldı. O zaman İstanbul
baro başkanı Orhan Akaydın vardı o da barış derneğinden tahliye
olmuştu. Oda benimle aynı durumdaydı. Çanakkale Barosunun
aldığı karar İstanbul baro başkanına da örnek oldu, o da başladı
göreve. Dava 10 yıl sonra bitti. Eğer baro böyle bir karar almasaydı ve ben avukatlığa dönemeseydim, 10 yıl sonrada zaten
avukatlık yapamazdım.
Çanakkale Barosu için gelecek dönemlerde neler yapılabilir sizce?
Bizim lokalimiz var. Lokal işletilmeli ve seminerler de lokalde olmalı. Seminerlerde yemek olmasın, gerçekten öğrenmek
isteyenler gelsin, o zaman lokal yeterli olur zaten. Baro bu şekilde tasarruf ederek, baro han gibi bir şey yapabilir. Baro han
bile benim başkanlık konuşmamda vardır. Asos’ta özel idarenin
bir yeri vardı. Başkanlık dönemimde baro adına ona talip olmuştum. Çevre barolardan misafirlerin ağırlanması için, avukatların
tatillerinde yararlanmaları için bir sosyal tesis yapmayı düşünmüştük. O dönemde gerçekleşmedi ama yine böyle girişimlerde
bulunulabilir.
ÇANAKKALE BAROSU
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24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
İfade ve haber alma özgürlüğünün önemli aktörlerinden basının, haber vermekten aydınlatmaya, kamuoyu oluşturmadan sorgulamaya değerli görevleri bulunmaktadır. Bu
görevleri yerine getirmeye çalışan basının hür
ve tarafsız olması ise demokrasinin ve insan
haklarının ön koşulu, olmazsa olmaz şartıdır.
Gerek ülkemiz gerekse dünya tarihinde demokrasiyi, fikir hürriyetini, halkın haklarını engellemek isteyenlerin ilk
işlerinin basına sansür uygulaması dikkat çekicidir. Sansüre
uğratılan bir basın, ancak diktatör, totaliter, antidemokratik
sistemlere hizmet eder. Bu sebeple sansürün kaldırılması ve
ifade hürriyetinin sağlanması, basın tarihinin önemli bir dönemecidir. İnanıyoruz ki basın, ancak etkinliği ve özgürlüğü
arttığı zaman gerçek görevini yerine getirebilir. Demokrasi,
ancak bu durumda güçlenebilir. Bundan dolayı basının çoğulcu ve çok sesli yapısının korunması gerekir. Bu sebeple, basın
mensuplarının haber alma ve yaymasının önündeki engelleri kaldırmak gerekir. Tüm bunlar olurken özgürlüğünü, hangi
gerekçeyle olursa olsun kendi elleriyle birilerine teslim eden,
menfaat uğruna basın meslek ilkelerine aykırı davranan basın mensuplarının da meslektaşları tarafından mesleğe yakışır
çalışmaya davet edilmesi mesleğin saygınlığının muhafazası
adına gereklidir.
24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü ve
Basın Bayramını bu duygularla kutluyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit olan basın mensupları başta olmak üzere
ülkemiz genelinde ve özellikle Çanakkale’de ebediyete intikal
eden basın mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu özel günde
ülkemizde ve kentimizde her şeye rağmen özgür, yansız bir
yaklaşımla çalışmalarını yürüten basınımızın saygın mensuplarına esenlik ve başarı dileklerimi sunuyorum.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün doruk noktasına
çıktığı, huzurun, barışın ve tüm insani değerlerin pekiştiği bir
bayramı karşılamanın sevinci içindeyiz. Karşıladığımız Ramazan Bayramının, öncelikle eşitlik ve adaletin daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine, hoşgörü,
sevgi ve saygının büyümesine vesile olmasını diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Barosu mensubu
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ANAFARTALAR ZAFERİNİN YILÖNÜMÜ
MESAJI
Tarihimizin en büyük süngü savaşlarından birinin sonucunda elde ettiğimiz Anafartalar zaferinin 98. yıldönümünü
kutluyoruz.
10 Ağustos, İngiliz ve Anzac kolordusunun başlattığı hücumun Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından püskürtülmesiyle elde edilmiş onurlu bir tarih sayfamızdır. Bayramı
yaşadığımız bu günlerden 98 yıl öncede milletimiz, Çanakkale’deki aziz kahramanlarımız sayesinde yine bir bayram yaşamıştır. Bu zafer, milletimizin zulme ve esarete karşı direnişinin
sembolüdür. Bu zafer, güçlü olanın değil haklı olanın kazanmasının simgesidir.
Bu gün vesilesiyle Anafartalar Zaferi’ni yaşamımıza vesile olan başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize
Allahtan rahmet diliyoruz.
meslektaşlarımın, yargı mensuplarının, Çanakkale halkının, tüm
milletimizin ve İslam aleminin
Ramazan Bayramı’nı kutluyor,
bayramın sağlık, huzur, bereket ve
barış getirmesini, ülkemizin, dünyamızın ve tüm insanlığın şeker
tadında bir bayram geçirmesini
diliyorum.
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle 17 ve 18. Yüzyılda
geriye gidişiyle başlayan ve sonrasında Afrika ve Balkanlar’da
çözülüşüyle devam eden çöküş sürecinde, 1. Dünya Savaşı’nın
yarattığı ağır buhran, Mondros ve Sevr Antlaşmaları ile yaşanan işgaller ulusumuzu içinden çıkılması zor ve güç bir durumda bırakmıştı. Bu süreçte özellikle Çanakkale’de yeniden
doğan Mustafa Kemal’in Samsun’da, Havza’da, Amasya’da,
Erzurum’da, Sivas’ta ve birçok yerel kongrede sağladığı örgütlenme, ulusal bilinç ve direniş sonunda ulusal meclis doğmuştu. Ulusumuzun gerek Kuvayı-i Milliye ruhuyla, gerekse
meclisin ve halk destekli ordunun yarattığı mücadele azmiyle
Kurtuluş Savaşı başlamış, zor koşullarda bu savaş sürmüş, batı
destekli düşman birlikleri inançlı ve mücadeleci ulusumuz karşısında mağlup olmuş ve 30 Ağustos’la zaferimiz taçlanmıştı.
Bugün, bu özel tarihin yıldönümüdür.
30 Ağustos, zorlu mücadeleler sonunda elde edilen bir zafer, bedel ödeyen bir ulusun kazanımı ve inancın galibiyet tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos, mazlum ulusların bağımsızlık ve özgürlük yolunda cesaret
sahibi oldukları bir örnek gündür. Ulusumuzun bağımsızlık ve
özgürlük karakterinin en kesin göstergelerinden biridir. Bu sü-

reç, zor koşullarda dahi zafere imza atılabileceğinin, inancın
karşısında engellerin yıkılabileceğinin, maddiyata dayalı gücün
değil inançlı bir haklılığın kazandığının mesajıdır. 30 Ağustos,
sosyal, ekonomik ve kültürel bir devrim sürecinin de başlangıç
günüdür. Ulusumuz; o gün olduğu gibi bugünde aynı inancını
korumakta, cesareti, kahramanlığı ve vatan sevgisi en önemli
ve onur duyulacak nitelikleri olarak varlığını devam ettirmektedir. Ulusumuz, aynı kararlılıkla yeni ekonomik ve siyasi zaferler yaşayacağına inancımız tamdır.
Biz avukatlar da özgürlük, hak, hakikat ve mücadele yolculuğumuzda ışığımızı Kurtuluş savaşını verenlerden alıyoruz. Bugünde, yarın da aynı sorumluluk duygusuyla, aynı kararlılık ve
inançla çabalarımızı sürdürüyoruz. Hak arayışımızda ruhumuzu Kuvayı-i Milliye’den, kararlılığımızı ulusal bağımsızlık savaşı
verenlerden, baş eğmezliğimizi Mustafa Kemal Atatürk’den,
birlik ve beraberlikle çabalamayı Anadolu’da destan yaratan
atalarımızdan alıyoruz. Bu özel gün nedeniyle ulu önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kurtuluş savaşını
veren onurlu geçmişimizi saygıyla, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.
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2013-2014 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI MESAJI
“Eğitim, geleceğin temellerini atan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin alt yapısıdır. Geleceğimizin şekillenmesi ve ülkemizin
kalkınmasında eğitim ve öğretimin önemi
gün geçtikçe artarken; yeni bir eğitim öğretim döneminde daha geleceğimizi emanet
edeceğimiz değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının
heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz.”
Eğitimde başarılara ulaşmada yoğun
emek sarf eden öğretmenlerimizin, velilerimizin ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin 2013–2014 Eğitim - Öğretim Yılında
da başarılarını arttırarak devam edeceğine
olan inancımla, Başöğretmen M. Kemal
Atatürk’ün; ‘Yeni nesil Sizin eseriniz olacaktır.’ diye hitap ettiği değerli öğretmenlerimize, ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak
olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine sevgi
ve başarı dileklerimi sunar, yeni ders yılını en
içten dileklerimle kutluyorum.”

GAZİLER GÜNÜ MESAJI
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, Sakarya
Savaşı’nın ardından TBMM tarafından Gazilik” ve “Mareşallik”
unvanın verilmesi ile her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Böylesi bir günde ülkemizin bağımsızlığı ve yurttaşlarımızın özgürlüğü için en kıymetli varlıkları olan canlarını
hiçe sayan ve vücutlarının bir parçasını bu mücadeleye sunan
Gazilerimiz ve ülkemiz için özel bir gündür.
Gazilerimiz, sadece özgürlük ve bağımsızlık için değil birlik
ve bütünlüğümüz içinde onurlu mücadele vermişlerdir. Gazilerimiz, toprak parçalarının vatan olmasında özverileriyle eşsiz,
saygın ve özel bir yer tutmaktadırlar. Bu özverileri nedeniyle
gazilerimiz toplumsal hayatta her zaman baş tacı edilmeli,
hakları olan saygı ve sevgi eksiksiz sunulmalıdır. Çanakkale Barosu bu duygularını dün olduğu gibi bugünde korumakta, ülkemizde gazilerimizi ilgilendiren yasal hususların daha da iyileştirilmesini dileğini paylaşmaktadır. Gazilerimizin mirası olan bu
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vatanda onların gösterdikleri örnek fedakârlıklar, hukuk devleti
mücadelesinde biz avukatlara da ışık olacaktır.
Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi ve ebedi aleme
intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şenlik ve huzurlu dolu bir ömür diliyor, Çanakkale Barosunun minnet ve şükranlarını sunuyoruz.
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REICHSTAG YANGINI VE LEIPZIG DURUŞMALARI:
Otokrasinin Hukuk Devletini Kullanma Yöntemleri Üzerine Bir Değerleme
Av. Güneş PEHLİVAN
“Hukukçuların gerçekliği yorumlamada gösterdikleri
serbestliği, şairler tabiatı yorumlamada hiçbir zaman
gösteremediler”
Jean Giraudoux, La Guerre de Troie N’aura Par Lieu

V

ersailles Antlaşması’nın siyasal ve sosyo-ekonomik
sonuçlarının Almanya’da yarı demokratik Weimar
Cumhuriyeti’nin sonunu getirmesi ve akabinde
yükselen diktatorya, tarih ve siyaset biliminde yeni kavramlar
doğurmuş, önceki akımları kısmen pozitif ve kısmen pejoratif
anlamda değiştirmiş, 20.yy faşizmi ve diktatörlük prototipini
oluşturmuş, kendinden önceki türevlerin semantik açısından
örnek teşkil edebilme yetisini gölgede bırakmıştır.
Bu bağlamda 20. yy’ın Alman siyaseti, Truman’ın
Almanya’nın çöküşünden sonra ortaya koyacağı gibi, bir domino taşları etkisi doğurmuş; 20. yy’ın ikinci yarısında, Bodin’in
‘otorite’si, Rousseau’nun ‘meşru iktidar’ı, Montesquieu ve
Locke’un ‘kuvvetler ayrılığı ilkesi’, Tocqueville’in ‘demokratik devlet’i yerini Foucault’un meşru iktidar ve otorite algısına, Bradley ve Ewing’in erkler ayrılığı ilkesine, Robert Dahl’ın
makul ölçüde duyarlı demokrasi kuramına bırakmış; bonapartizmden faşizme uzanan skalada yer alan klasik devlet karakteri üzerine modern devlet modeli kurulmuştur.
Uluslararası siyaset ve hukukun en önemli tarihsel belirleyicilerinden biri olan Hitler diktatoryasının bıraktığı izler, kimi
zaman popülist çerçevede çokça irdelenmiş olsa dahi, gelecekte Nazi ateşinin ilk tahribatı olarak anılacak olan Hitler
stratejisinin ilk politik manevrası niteliğinde olup, Almanya’da
parlamenter demokrasinin sonra ermesinin simgesi olan Reichstag Yangını ve 1933 Yetki Yasası ile başlayan süreç geri
planda kalmıştır.
1. Dünya Savaşı yenilgisi ve Versailles Antlaşması sonrası,
1930’ların başlarında etkisini göstermeye başlayan hiperenflasyon ile istikrarlı bir hükümetin kurulamaması, orta sınıfın
‘politik paranoyası’nı ustaca propaganda aracı haline getiren
Nazilerin güçlenişine yol açmıştır. Politik tıkanıklığa çözüm bulamayan selefi General Von Shleicher yerine 30 Ocak 1933’te

Hitler, Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından başbakanlığa
atanmıştır. Siyasi istikrarsızlık nedeni ile kararnamelerle yönetilen Almanya’da dahi tüm Avrupa’ya yayılan komünizm
korkusu hakim iken, Hitler’in iktidara gelişi ile komünist parti
hedef haline gelmiş, Alman faşizmi komünizm karşıtı propaganda amacına zemin aramaya başlamıştır.
Bu zeminde 27 Şubat 1933 günü Berlin’de bulunan Reichstag (Parlamento Binası) ateşe verilmiştir. Bu olay Hitler siyasetinin Almanya’da doğuşu yönünden politik bir manevra niteliğindedir. Yangının akabinde, Cumhurbaşkanı Hindenburg
tarafından ‘Reichstag Yangını Kararnamesi’ yayınlanarak Weimer Anayasası tarafından güvence altına alınmış temel hak
ve özgürlüklerin büyük çoğunluğu askıya alınmıştır. Hitler bu
Kararname’ye dayanarak 23 Mart 1933 tarihinde ‘1933 Yetki
Yasası’nı çıkaracak, Alman Parlamentosu’nun yasama hakkı
Hitler hükümetine geçecek ve kuvvetler ayrılığı ilkesi son bulacaktır. Politik muhalifler ve Yahudiler, tehditlere, suçlamalara ve ayrımcı yasalara maruz kalacaklardır. Tüm partilerin
fesholunması ve yenilerinin kurulması bu yasa ile yasaklanacak, bir sene sonra Cumhurbaşkanı Hindenburg’un ölmesi ile
ÇANAKKALE BAROSU
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Hitler bilinen anlamda Almanya’nın diktatörü olacaktır.
Reichstag Yangını, politik boyutta Hitler ve faşist ideolojinin ilk politik manevralarından biri olarak bilinecek, fakat yangının bir diğer önemli sonucu da başta Komünist Parti teşkilatı
olmak üzere yangının bahane edilerek pek çok muhalifin gözaltına alınması ve Leipzig Duruşmaları olacaktır.

1933 Yetki yasasının bir sonucu olarak Nazi devletinin seçkin korumaları olan SS’lerin polis üzerindeki yetkisi artmıştır.
Polis kısa sürede yangın günü Reichstag’ın içinde bulunduğu
iddia olunan Marinus Van Der Lubbe’yi tutuklamıştır. Van Der
Lubbe’nin cebinden Komünist Parti üye kartının çıkması ile,
polisin şüphelinin suçu işlediği hususunda başka bir delil elde
etmesine gerek kalmamıştır. Berlin polisi, Van Der Lubbe’nin,
Reichstag’ı Nazilerin yükselişine karşı bir protesto olarak yaktığını iddia etmiş, Nazi hükümetinin halkla ilişkiler departmanı
rolünü üstlenen basın da bu savı desteklemiştir. Kaldı ki Van
der Lubbe işkence altında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş ve hatta suç ortaklarının(!) da isimlerini vermiştir:
Reichstag’ı Alman Komünist Parti Grup Başkanı Ernst Torgler
ve Bulgar komünistler Georgi Dimitrov, Simon Popov, Vasili
Tanev ile birlikte kundaklamışlardır.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra, Nazi rejiminde mahkum edilip giyotinle idam edilen Van Der Lubbe’nin kardeşi onu aklamaya çalışacaktı. 1980 yılında yerel mahkeme Van Der Lubbe
hakkındaki kararı kaldıracak ancak Savcılığın direnmesi üzerine Federal Mahkeme bu kararı bozacaktı. Ancak 2008 yılında
yargı süreci tamamlanacak, Van Der Lubbe aklanacaktı.
Hitler bir diktatör olmak ile birlikte, iktidarının meşruiyetini sağlamlaştırmak kaygısı içinde olmuştur. Bu hususta iki
araç kullanmıştır; sandık/seçmen iradesi ve hukuk. Nazi partisi
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manipülatif politikaları neticesinde %44 oy alıp, Alman Nasyonal Halk Partisi’nin %8 oy oranı ile %52 oy oranına ulaşarak
Reichstag’da çoğunluğu elde etmiş; paramiliter faşist bir partinin lideri olan Hitler’in hükümetin başına gelmesinden dolayı
kaygı duyan halk ‘seçmen iradesi’ savı ile susturulmuş ve hatta
otokratik devlet inşa edilirken dahi, kaygılı kesim demokrasi
düşmanları ilan edilmiştir. Bunun yanında Hitler’in, 1923’te
Münih’te birkaç ay kalede kalmaya mahkum edildikten sonra, siyasi arenaya çıkarken ‘kalede kaldığı sürede değiştiğini’
söyleyip, demokrasi ve hukuka saygı duyduğunu ilan ettiği
tarihten, Hermann Göring’in, savaş suçlusu olarak yargılandığı
Nuremberg Mahkemeleri’nde “Biz halka gerçeği söylemiştik.
Sadece iktidara gelene kadar demokratik yollara başvuracaktık” beyanında bulunmasına dek geçen sürede, Hitler iktidarı,
hukuku da iktidarın meşruiyet kaynaklarından biri olarak kullanmış; mahkeme ve yargılamalara özel bir rol yüklemiştir; yargılamaları egemen kurum amaçları doğrultusunda yürütmek,
yönlendirmek ve sonuçlandırmak.
Göring’in evine bir alt geçit ile bağlandığı sonradan ortaya
çıkan Reichstag’ın kundaklanması(!) ve Leipzig duruşmaları da
bu amaç doğrultusunda başlamış olup, muhalifleri itibarsızlaştırmak amacıyla ve Nazi Faşizmini tehdit eden unsurlara yönelik bir karalamaya zemin hazırlamaya yönelik olmuştur.
Hükümet, Avrupa’ya yayılmakta olan komünizm korkusunun etkisinde olan Alman halkını, özellikle basın kanalını da
etkin biçimde kullanarak, 27 Şubat 1933’te iktidarın ele geçirilmesini amaçlayan ve Reichstag’ın yakılmasıyla bağlantısı
olan bir silahlı ayaklanma tasarlandığını, Komünist Parti’nin
bu yolla iktidarı ele geçirmeyi amaçladığına inandırma yoluna
başvurmuştur. Torgler, Dimitrov, Popov ve Tanev, Reichstag’ın
kundaklanması ve silahlı ayaklanmaya kalkışmak ithamı ile
yargılanmışlardır. Duruşmalar esnasında açık mahkemelerden
yararlanacak ve aslında fail olarak getirildikleri mahkemede
savcı rolü üstlenerek yargılamayı tersine çevirecek ve faşizmi
yargılayacaklardır. Bu bağlamda artık mahkeme bile soyut iddiaları, yapay delil ve sahte tanıklara dayandıramayacak bir
noktaya gelerek, sanıkların beraatine karar vermek zorunda
kalacaktır.
Sanıklar 9 Mart 1933’te kendilerine isnat bildirilmeden
tutuklanmışlar; hazırlık sorgusu sırasında ifadeleri alınırken,
Reichstag Yangını Soruşturma Komisyonu üyeleri tarafından
sanıklara pasaport ve diğer belgelerinde bir takım eksiklikler
bulunduğu için tutuklandıkları bildirilmiş, ilk ifadelerini bu
yönde vermişlerdir. Soruşturmanın ileriki safhalarında asıl isnadı öğrenmişlerdir.
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Reichstag Yangını davasında, iddiaların büyük bir bölümü
polis tarafından hazırlanıp ele geçirilen yapay deliller ve sahte
tanık ifadelerine, bir bölümü de yargılananların özel yaşamlarına ilişkin itibarsızlaştırma çabalarına dayanıyordu. İddiaların en
can alıcı bölümü sanıkların Komünist Parti ile ilişkili olmaları ve
Bulgar olmalarıydı. İddianame’de “Dimitrov, Popov ve Tanev,
Bulgaristan’dan mülteci olarak geldiklerini söylüyorlar, ama
onların Almanya’da illegal siyasi eylemler için bulundukları
varsayılmalıdır. Bunlar, silahlı bir ayaklanma hazırlamak için
Almanya’ya gönderilmiş olan Moskova Komünist Partisinin
ajanlarıdır.” ifadeleri yer alıyordu.

Bulgar halkının öteki ülkelerin halklarına oranla daha düşük bir
politik ya da ussal düzeyde olduklarını söylemek yanlıştır. Beş
yüz yıl boyunca anadilini ve ulusal kişiliğini kaybetmeden yabancı boyunduruğunda yaşamış bir halk, Bulgar faşizmine karşı
savaş veren işçi sınıfı ve köylüler, ne vahşidirler, ne de barbar.
Vahşi ve barbar olan, sadece Bulgaristan’daki faşizmdir. Ama
sorarım size, faşizm hangi ülkede bu niteliklerin dışında bir
tanım gösterir?
Başkan - (Dimitrov’un sözünü keserek) Almanya’daki siyasi
durumu mu ima etmeye çalışıyorsunuz?
Dimitrov - Hiç de değil, sayın Başkan. Tarihin bir döneminde Alman İmparatoru V. Karl, atlarından başka hiç kimseyle
Almanca konuşmayacağına yemin ederken ve Almanya’nın
soylu kişileri ile aydın çevreleri ana dillerinden utanarak sadece
Latince yazarlarken, ‘barbar’ Bulgaristan’da Kiril ve Metodyus,
eski Bulgar yazısını icat edip yaydılar. Bulgar halkı, yabancı
egemenliğine karşı dirençle ve var gücüyle savaştı. Bu nedenle, halkıma yöneltilen saldırıları protesto ediyorum. Bulgar ol
maktan utanmam için hiçbir neden yok, gerçekte, Bulgar halkının çocuğu olduğumu söylemekten gurur duyuyorum.”
Dimitrov ve diğer sanıkların Bulgar oldukları, Almanya’da
mülteci olarak bulundukları ve dolayısı ile Alman hukukunu
bilmedikleri açıktı. Kaldı ki iddianamenin büyük kısmı sanıkların ‘Bulgar’ ve ‘mülteci’ olmalarına dayanıyordu. Buna rağmen,
sanıklara avukatlarını seçme hakkı verilmemiş, Alman hükümeti tarafından atanan avukatlar ile savunmalarını yapmak
zorunda bırakılmışlar ve pek çok hukuki talepleri süre aşımları
ve usuli gerekçelerle reddedilmiş, iddia makamına ve tanıklara yönelttikleri sorular ‘istenilen biçimde ortaya konulmadığı’
gerekçeleri ile uygun bulunmamıştır. Dimitrov ise Ceza Kanunu
gereğince savcı ile tartışmaya ve söz almaya hakkı olduğu konusunda ısrar etmiştir;

Ayrıca steno ile alınmış duruşma tutanaklarında yer aldığı
üzere, davacılardan Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı
Goebbels ve Gestapo Şefi Göring, söz almışlar, Bulgar komünist Georgi Dimitrov kanalıyla Bulgar halkının barbar ve vahşi
olduğunu beyan ederek, Dimitrov’u Balkanlar’dan gelme kuşkulu bir kişi, vahşi bir Bulgar olmak ile itham etmişlerdir. Bunun
üzerine Dimitrov söz almıştır;
“Bulgar faşizminin vahşi ve barbar olduğu bir gerçektir.
Ama Bulgar işçi ve köylüleri, Bulgar aydınları hiç de vahşi ve
barbar değildir. Balkanlardaki yaşam standardının Avrupa’nın
öteki ülkelerine oranla yüksek olmadığı doğrudur. Ne var ki,

“Sorularımdan bazılarının zamansız olduğunu ve istenilen
biçimde ortaya konulamaması yönünden uygun olmadığını
kabul ediyorum. Bunun nedenini. Alman hukukunu bilmediğimi ve ömrümde ilk kez bu tür bir yargılamaya katıldığımı belirterek açıklamak isterim. Kendi isteğimle seçtiğim bir avukatım
olsaydı, savunmam yönünden bu kadar zararlı anlaşmazlıkları
kuşkusuz engelleyebilirdim.
İzninizle hatırlatmak isterim ki, Amerika Birleşik Devletlerinden M.M. Dechev, Moco-Giafferi, Campinchi, Torres, Crigorov
ve Leo Calagher’in, Saarrücken’den Dr. Lehmann’ın avukatım
olmaları yolundaki isteklerim, çeşitli gerekçelerle Yüce Divan
tarafından reddedildi. Kesinlikle ortaya çıkmış olduğu gibi. Bay
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Dechev’e duruşmaları izlemek için giriş kartı bile verilmedi.
Dr. Paul Teichert’e karşı, gerek kişi olarak, gerek avukat olarak hiçbir kişisel güvensizliğim yoktur; ne var ki, Almanya’nın
bugünkü koşulları içinde kendisinin resmi makamlar tarafından
atanan avukat olarak yapacağı savunmaya güvenim yoktu. Bu
ned enle, zaman zaman, yasal açıdan uygunsuz davranışlarla
suçlandığım halde, kendi kendimi savunmak yolunu seçiyorum.”
Sanıkların, usuli gerekçelerle reddedilemeyen soru sorma
ve konuşma hakları da ‘propaganda amacıyla kötüye kullanıldığı’ gerekçeleriyle reddedilmekteydi. Halbuki yangının Komünist Parti ve Komünist Enternasyonal’in onlara verdikleri
görev neticesinde sanıklarca çıkarıldığı iddialarına karşılık, sanıkların Komünist Parti’den bu doğrultuda bir emir almadıkları
ve yangının kendileri tarafından çıkarılmadığını ispat etmeleri
gerekmekteydi. Ancak Mahkeme sanıkların savunmalarında
Komünist Parti’nin ismini sarf ettikleri oranda propaganda
yapıldığını ileri sürüyor, Dimitrov ise, suçlamaları yapanlar tarafından da aynı ‘propaganda içerikli ifadelerin’ defalarca sarf
edildiğini beyan ediyordu.
Başkan - Bu Mahkemede Komünizm propagandası yapmanıza izin vermeyeceğim. Böyle yapmakta direttiniz. Bu tutumunuzdan vazgeçmediğiniz takdirde, size söz hakkı vermeyeceğim.
Dimitrov - Propagandacı bir yol izlediğim iddiasını kesinlikle reddederim. Benim amacım, bu iddianameyi de Dimitrov,
Torgler, Popov ve Tanev’in, Komünist Partisi ile Komünist Enternasyonalin yangınla ilişkili oldukları suçlamasını çürütmekti.
Biliyorum ki, iddia edildiği gibi Reichstag yangınında suçlu
olduğumuza Bulgaristan’da hiç kimse inanmıyor. Biliyorum ki,
yabancı ülkelerde, yangınla ilişkili olduğumuza inanan kimse
yok. Ama Almanya’da başka koşullar hüküm sürüyor ve Al
manya’da insanların böylesine olağanüstü şeylere inanması
hiç de olanaksız değil. Bu nedenle, Komünist Partisinin ileri
sürülen suçla hiçbir ilişkisi olmadığını ve olamayacağını kanıtlamak istedim.
Propaganda sorunu ortaya atılacak olursa, bu mahkemede edilen sözlerden çoğunun propaganda niteliği taşıdığını
belirtmek isterim. Goebbels ve Göring’in burada yaptıkları
konuşmalar, dolaylı olarak komünizm lehinde propaganda
sayılabilecek nitelikteydi, ama konuşmaları böyle bir sonuç
doğurdu diye kimse onları suçlayamaz 1.
1 Dimitrov’un son sözleri üzerine Mahkeme salonunda gülüşmeler
cereyan etmiş, Göring’in “Çık dışarı ip kaçkını!” şeklinde bağırması
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İsnadın Reichstag yangını ve bu yangın ile bağlantılı olarak
iktidarı ele geçirmek amacıyla silahlı ayaklanma tasarlamak olduğu iddianamede sanıkları manevi açıdan küçük düşürmeye
yönelik eğilimler de söz konusuydu. İddianame’nin 23. sayfasında “Dimitrov evli olmasına rağmen Schaafsma-Schmidt
adı altında, dul Bayan Anna Krüger ile nişanlanmış ve nişan
davetiyeleri bastırmıştır. Böyle bir davetiye dosyada bulunmaktadır.” ibareleri geçmek ile Dimitrov ve atanmış avukatı Dr
Paul Teichert’e gösterilmeyen bir nişan davetiyesinin varlığından söz edilmekteydi.
Nişan davetiyesi dışında, Dimitrov’un evinde, Dimitrov’un
yokluğunda polis tarafından yapılan aramalar sonucu ele geçtiği iddia edilen başka belgeler de söz konusuydu. Dimitrov’un
evindeki rehberde Reichstag ve sarayın yeri işaretlenmişti, ayrıca Alman Komünist Partisi’nin, Reichstag yangını ve akabinde çıkarılacak silahlı ayaklanma ile ilgili olarak bastırdığı iddia olunan ve fakat Komünist Parti’nin Almanya’da altı milyon
seçmeni bulunmasına rağmen, polis tarafından Dimitrov’un
evinde ele geçirilen tek nüshanın dışında hiçbir nüshası bulunmayan ve kimsenin bilgisi dahilinde olmayan bir bülten tespit
edilmişti. Bu belgelere ilişkin olarak Dimitrov 20 Mayıs 1933’te
yazılı beyanlarda bulunmuştur;
“ ADLİ SORUŞTURMA MAKAMLARINA AÇIKLAMA
20 Mayıs 1933
Sorgu hakimi tarafından bana gösterilen Alman Komünist
Partisi’nin Reichstag yangını ile ilgili bültenini ilk kez mahkemede gördüm. Önceden böyle bir belgeyi ne elime aldım ne
okudum. (…)
sonucu Mahkeme Başkanı polislere Dimitrov’u dışarı çıkarmaları
talimatını vermiştir.
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Hiçbir zaman evimdeki rehberin üzerine Reichstag veya sarayın yerini işaretlemedim. Buna hiç ihtiyacım yoktu. 1921’de
Bulgar milletvekili olarak Reichstag’da bulundum. Bu yapının
nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Reichstag yangını gibi bir
eylem, komünizmin zararına olarak ancak çılgın ve azgın siyasi
düşmanlar veya provokatörler tarafından yapılabilir.(…)
Polis soruşturması sırasında ifade veren kadının durumu
gibi, benim Reichstag kundakçısı ile beraber olduğumu doğrulamak ancak bir yanılgı üzerine oturtulabilir. Bilindiği gibi polis
soruşturması sırasında kadın, 26 Şubat günü saat üç’de Düsseldorfer Strasse’de bir kahvede beni Van Der Lubbe ile birlikte
kesin olarak gördüğünü belirtmiştir. Fakat daha sonra bu saatlerde benim Berlin’de olmadığım ortaya
çıkınca tanıklığı kesin bilinen bu kadın
birden ortadan kaybolmuştur. (…)”

ilerletildi. Yangın çıktıktan sonra Reichstag’tan kaçan Nasyonal Sosyalist milletvekili Dr. Albrecht sorguya çekilmedi.
Kundakçılar, bulunacakları yerde değil, bulunmadıkları yerde,
yani Komünist Partisi saflarında aranıldı. Böylelikle gerçek suçluların ortadan kaybolmasına fırsat verildi. Gerçek suçlular
bulunamayacağına ve bulunmaması gerektiğine göre, onların
yerine başkalarının toplanmasına, yani Reichstag için sahte
kundakçılar yaratılmasına karar verildi.
Başkan - Sizi böyle ifade kullanmaktan men ediyorum ve
konuşmanız için on dakika daha tanıyorum.
Dimitrov - Mahkemeye, kararla ilgili olarak kendi mantık
önerilerimi sunmaya hakkım var. Savcı, Komünistlerin ortaya

Dimitrov’un bahsettiği tanığın, garsonluk yaptığı bilinen Hellmer’in, Nasyonal Sosyalist gizli polis ajanı olduğu
sonraları ortaya çıkmıştır.
Georgi Dimitrov sahte tanık ve delil
üretmeye dayalı suçlamalara karşı gerçeği ortaya çıkarmak için, ağır tutukluluk koşullarında, Nazi liderlerin tehdit ve
şantajlarına karşın, basit delilleri çürütmek ile başlayan savunmasını faşist rejimin siyasi merkezine ve hükümete kadar
dayandırmıştır.
“Başkan - Sonsuza dek konuşamazsınız.
Dimitrov - Sayın başkan, bu duruşmaların sürdüğü üç ay boyunca, pek çok
kez, duruşmanın sonunda kendimi savunmam için istediğim kadar konuşma
hakkı vereceğinizi söyleyerek beni susturdunuz. Şimdi duruşma
sonuna geldi, ama siz verdiğiniz sözün tersine, benim konuşma
hakkımı kısıtlıyorsunuz.
Hennigsdorf’ta ne olduğu sorusu, gerçekten önemli bir
sorun. Van der Lubbe’nin geceyi birlikte geçirdiği adam, yani
Waschinski bulunamadı. Polisin onu araması yolundaki isteğim, gereksiz görülerek reddedildi. (...)
Brandenburg Kapısındaki polise yangın haberini ilk veren
sivil de araştırılmadı, onun kimliği de saptanmadı. Kendisinin kim olduğu henüz bilinmiyor. İlk soruşturma yanlış yönde

koyduğu kanıtların, güvenilir olmadığını ileri sürdü. Ben bunun
karşıtı görüşü savunmayacağım. Yani, Nasyonal Sosyalist tanıkların hepsinin yalancı olduğunu söylemeyeceğim. Milyon
larca Nasyonal Sosyalist arasında namuslu kişilerin de olduğuna inanıyorum.
Başkan- Böyle kötü niyetli sözler sarf etmenizi men ederim.
Dimitrov - İddia makamının başlıca tanıkları olarak çağrılanların Nasyonal Sosyalist milletvekilleri, Nasyonal Sosyalist gazeteciler ve Nasyonal Sosyalist tufeyliler olması biraz
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tuhaf değil mi? Nasyonal Sosyalist milletvekilleri Karwahne,
Torgler’i Reichstag’da Van der Lubbe ile birlikte gördüğünü
söylüyor. Nasyonal milletvekili Frey Reichstag’da Popov’u
Torgler ile birlikte gördüğünü belirtiyor. Nasyonal Sosyalist
Walter, Dimitrov’u Van der Lubbe ile birlikte gördüğünü ileri
sürüyor. Nasyonal Sosyalist gazeteci Weberstedt, Tanev’i Van
der Lubbe’nin yanında gördüğünü söylüyor. Nasyonal Sosyalist gazete Völkischer Beobachtefe Zimmermann imzasıyla
yazılar yazan Dr. Droescher ise...
Başkan - (Sözünü keserek) Yazılan onun yazdığı kanıtlanmış
değildir.
Dimitrov - ... mahkemede verdiği ifadede, Sofya Katedrali
olayından Dimitrov’un sorumlu olduğunu belirtiyor - ki bunun
böyle olmadığı kamtlanmıştır- ve beni Reichstag’da Torgler
ile birlikte gördüğünü söylüyor. Droescher ile Zimmermann’ın
aynı kişi olduklarını kesinlikle iddia ediyorum...
Başkan - Bu iddiayı reddediyorum. Bu, kanıtlanmış değildir.
Dimitrov - Burada Alman hukukundan ve kanunundan çok
söz edildi. Ben de bu konudaki görüşlerimi belirtmek istiyorum. Herhangi bir zamanda egemen durumdaki siyasi çevreler ve o gün geçerli olan siyasi akımlar, mahkeme kararlarını
hiç kuşkusuz etkiler.

Başkan- Bu sözlerinizin konu ile ilgisi yok. Kendi önerilerinizi ileri sürün.
Dimitrov- Savcı, Bulgar sanıkların kanıt yetersizliği nedeniyle beraat etmelerini önerdi. Bu istek beni tatmin etmiyor.
Sorun hiç de o kadar basit değil. Bu, bizi kuşku altında kalmaktan kurtarmaz. Gerçek odur ki, bu duruşma, bizlerin Reichstag
yangınıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle kanıtlamıştır ve
bizi suçlayacak hiçbir neden bulunamamıştır. Biz Bulgarlar ve
de Torgler, delil yetersizliğinden değil, eylemle hiçbir ilişkimiz
olmadığı için beraat etmeliyiz.
Georgi Dimitrov ve diğer sanıklar, Hitler döneminin haksızlık rejiminde, hukuksuzluğun hukuk biçimi altında, bir başka
deyişle yasal haksızlık biçimi dahilinde gerçekleşme sürecine
maruz kalmışlar, emsallerine istisnaen beraat etmişlerdir.
Hitler rejiminde muhalifler, yahudiler, azınlık gruplar ve
rejim karşıtları, dönemin hukuk kurallarına aykırı ve gizliliğin
hakim olduğu gayri meşru yollarla değil; alenen, manipülasyonlar yoluyla halk desteği alınarak, ceza hukuku yoluyla tasfiye edilmişlerdi.

Mahkeme, Adalet Bakanı Kerl’i yetkili bir tanık olarak görmektedir. Şimdi onun sözlerini tekrarlayacağım:

Adalet istencini bilinçli olarak yadsıyan, İnsan Hakları’nı
sağlamada keyfilik içeren ve yetersiz kalan yasalar, usule uygun
olarak çıkıyor; aynı vasıflara haiz ve yasal haksızlıkları garanti altına alan mahkemeler dönemin yetkin ve yetkili mercileri
olarak görev yapıyordu.

“Formel-liberal hukukun önyargısı, nesnelliğin adalet ilahı
sayılması yolundadır. Şimdi biz de kişilerin adalete yabancılaşmalarının kaynağına varmış bulunuyoruz. Ne olursa olsun, her
zaman adalet bu yabancılaşmadan, bu nesnellikten sorumludur. Bir ulusun kendi varlığı için savaştığı bir sırada nesnellik
de ne demek oluyor? Savaştaki asker, nesnelliği tanır mı, savaş
kazanan ordu nesnel olmayı bilir mi? Askerlerin ve ordunun
bir tek düşüncesi vardır, bir tek şeyi bilirler özgürlüğü ve ulusal
onuru kurtarmayı, ulusu kurtarmayı bilir onlar.

Bu bağlamda yasaların hukukilik karakterinin bulunmadığını söylemek cesareti gösteren ve bu nedenle yasaların geçerliliği olmadığından bahisle halkın bunlara itaat borçlu olmadığını
ortaya koyan bir kimse, ‘Yasa yasadır’ inancının hakim olduğu
kanuncu pozitivizme karşı savunmasız bırakılacaktır. Zira, keyfi ve suç işlercesine bir içeriğe sahip yasaların veya mahkeme
kararlarının, geçerliliğini temellendirecek bir özgücü bulunması
değil; kendini uygulatmak iktidarına sahip olması ile meşruiyet
kazanması söz konusudur.

Ölüm kalım savaşı veren bir ulusun adaleti de, nesnellik
karşısında eli kolu bağlı kalamaz. Yargıçlar kurulu, iddia makamı ve baro, bir tek şey düşünmelidir: Ulusun varlığı için önemli
olan nedir, ulusu ne kurtarabilir? Durağanlık ve bu kemikleşme
nedeniyle halktan kopukluk anlamına gelen ilkesiz nesnelliğe
hayır, bunun yeri yoktur. Bütünün ve bireylerin bütün davranışları, bütün tedbirleri halkın, ulusun hayati çıkarlarına uygun
olacaktır.”

Adalet ile çelişik olan pozitif yasalar ve adalet üzerinde çalışmaktan ziyade devlet iradesini araştırmaya meyletmiş bir
hukuk bilimi ne kendi ardıllarının onayını ne de halkın ruhunu
kazanabilecektir. Şüphesiz ki Dimitrov’u mahkum edemeyen
Hitler Yasaları ve Hitler Mahkemeleri’nin tarihsel konumlandırılışı, 17.yy’da Galilei’yi idama mahkum eden Engizisyon
Yasaları ve Engizisyon Mahkemeleri’yle birlikte anılmaya tekabül etmiştir. Bu doğrultuda, günümüzde geçerli olan hukuk
sistemleri de kaçınılmaz olarak, geleceğin adalet duygusu ile
imtihan olacaktır.

Görüldüğü gibi, adalet izafi bir kavram oluyor...

46

ÇANAKKALE BAROSU

RUHSAT TÖRENLERİ

AV. COŞKUN MERİÇ ARAMIZA KATILDI
Coşkun Meriç, Barosu İdari Binamızda düzenlenen törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Coşkun Meriç’in avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Meriç’in başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe
dâhil olduğunu belirtti. Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan
Coşkun Meriç, sonrasında ise avukatlık yemini etti. Avukatlık cübbesi eski baro başkanlarından Av. Tülay Ömercioğlu ve Çanakkale’nin eski avukatlarından Av. Tunçer
Karaca tarafından giydirildi. Törende yeni avukata kimliği Çanakkale Barosu Bayramiç ilçe temsilcisi Av. Kamran Duygun Şatıroğlu tarafından, hazırlanan hediye ise
Av. Işık İşgüden tarafından sunuldu. Düzenlenen tören sonunda pilav ikram edildi.

AV. ÖZLEM ÖZBEK İÇİN RUHSAT TÖRENİ
Özlem Özbek, Çanakkale Barosu İdari Binasında düzenlenen törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Özlem Özbek’in avukatlığa kabul töreninde
konuşan Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, Özbek’in avukat olmak
için gerekli bütün hususları tamamlayarak başarılı bir biçimde stajını tamamladığını ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. Ruhsatını Baro Başkanı Av.
Bülent Şarlan’ın elinden alan Özlem Özbek, sonrasında ise avukatlık yemini
etti. Törende yeni avukata, kimliği, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Şennur Tarak tarafından, hazırlanan hediye ise Baro Saymanı Av. Gültekin Yıldız tarafından sunuldu.
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AV. HALİL YİĞİT ERCAN GÖREVE
BAŞLADI
Çanakkale Barosu İdari Binasında düzenlenen Halil Yiğit
Ercan’ın Ruhsat Törenine Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Av. Işık İşgüden, Av. Hayrullah Futuhi Töre,
Av. Mehmet Altın ve babası olan Mehmet Sezai Ercan katıldı.
Ruhsat töreninde meslek yeminini yaptıran Baro Başkanımız Av.

Bülent Şarlan Avukatlık Ruhsatını Halil Yiğit Ercan’a sundu. Başkan
Şarlan, törende yaptığı konuşmada genç meslektaşına iyi dileklerde bulundu. Halil Yiğit Ercan’ın avukatlık cübbesi Av. Işık İşgüden
ve Av. Mehmet Altın tarafından giydirildi. Baronun Ruhsat törenlerinde yemin eden meslektaşlarına sunduğu hediyeyi Yönetim
Kurulu Üyelerimizden Av. Mehmet Akaydın takdim etti. Halil Yiğit
Ercan desteklerinden ve yardımlarından dolayı başta babası Mehmet Sezai Ercan’a ve meslektaşlarına teşekkürlerini sundu.

AV. METİN POLAT
İÇİN RUHSAT TÖRENİ
DÜZENLENDİ
Metin Polat’ın Ruhsat Törenine
Çanakkale Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ve Av. Mustafa Erol katıldı. Ruhsat töreninde meslek yeminini yaptıran Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
Avukatlık Ruhsatını Metin Polat’a sun-

du. Av. Bülent Şarlan törende yaptığı konuşmada genç meslektaşına iyi dileklerde
bulundu. Metin Polat’a Avukatlık cübbesi
Av. Mustafa Erol tarafından giydirildi.
Baronun Ruhsat törenlerinde yemin
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eden meslektaşlarına sunduğu hediyeyi
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan takdim etti. Metin Polat desteklerinden ve
yardımlarından dolayı meslektaşlarına
teşekkürlerini sundu.

MAKALE

Resmi Gazete Tarihi
Av. Hakan ÜZENLİ
Artık www.resmigazete.gov.tr adresinde Resmi Gazete’nin
çıktığı ilk günden, 07/02/1921, bu yana yayımlanan tüm nüshalarına erişebiliyoruz. Ne var ki 01/12/1928’den önce yayımlanan gazeteler eski dilde olduğu ve eski dili de okuyamadığım
için belirttiğim tarihten önceki gazeteler konusunda bir yorum
yapamıyorum. Bu yazıyı takip edenler arasında eski dil okuyabilenlere, derginin bundan sonra yayımlanacak sayılarında
bana yardımcı olmalarını gönülden arzu ederim.
Resmi Gazete’nin Cumhuriyet’in kuruluşundan önce yayımlanmaya başlayan tüm sayılarının internet ortamında olması aslında hepimiz için şans. Resmi Gazete takibi biz hukukçular için neredeyse gereklilik. Ancak bir ülkenin resmi gazetesi
o ülkenin tarihine, sosyolojisine, siyasal ve güncel olaylarına da
ışık tutabilecek nice verilere sahiptir. Bu açıdan Resmi Gazete
sadece mesleki açıdan değil, sırf merak için bile takip edilebilecek bir kaynaktır.
Dergimizde bundan sonraki sayılarda da yer ayırmayı düşündüğümüz Resmi Gazete Tarihi’nde, geçmişte yayımlanan
Resmi Gazetelerdeki ilginç, trajik ve tarihsel nitelikteki alıntıları
sizlerle paylaşacağız. Beğeneceğinizi umarım.

HAKKINDA KANUN

Bu sayıda 03/11/1928 tarihli Resmi Gazete’de eski harflerle yayımlanan 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki
Hakkında Kanun’un bir kısmını ve yeni harflerle 01/12/1928
tarihinde ilk kez yayımlanan gazetenin ilk sayfasını sunuyoruz.
Eski harflerle yazılan metinde yeni harflere yer verilmesi,
matbaa ve el yazısı şeklinde sınıflandırılması, büyük ve küçük
harflerin yazılışlarının ayrıntılı olarak tarif edilmesi, o günkü
şartlar altında yapılan bazı şeylerin o kadar da kolay olmadığını
bize hatırlatmakta.

ÇANAKKALE BAROSU

49

ULUSAL BASINDA HUKUK HABERLERİ

UYAP’TA E-İMZA KAOSU!
Antalya’da bir mahkeme, karar temyizlerinin UYAP (Ulusal Yargı
Ağı Projesi) üzerinden
elektronik imza ile yapılmasının, yürürlükte bulunan Ceza Muhakemesi
Kanunu’ndaki (CMK) hükümleri geçersiz kılacağına karar verdi. Yargıtay
da, yerel mahkemenin
bu kararını onadı. Yerel
mahkeme ve Yargıtay’ın bu kararıyla müvekkiliyle ilgili kararın temyiz hakkını kullanmayı yitiren avukat Osman Zeki
Özcan, ‘Bu kararla birlikte Türkiye’de UYAP sistemi işlemez
hale gelecektir.’ dedi. (7 Ekim 2013)

FRANSA’DA AVUKATLAR GREVE GİTTİ
Fransa’da devlet bütçesinden kendilerine yapılan mali
yardımların kısılmasını protesto eden avukatlar, duruşmalara girmedi. Avukatların grevi yüzünden, ülke genelinde duruşmalar ertelendi. Avukatlar, kendilerine duruşma masrafı
ve avukatlık ücretlerine devletin verdiği kısmi mali desteğin
gelecek yılın Adalet Bakanlığı bütçesinde 32 milyon avro düşürülmesini protesto ediyor.(4 Ekim 2013)

ADLİYEDEN YARIM TON UYUŞTURUCU
ÇALINMIŞ
Türkiye’nin en iyi korunan binaları arasındaki Diyarbakır
Adliyesi’nde adli emanetten geçen yıl 328 kilogram eroin,
55 kilogram esrar, 97 kilogram hintkeneviri ile 11 bin 715
captagon hapın çalınmasını soruşturan savcı, güvenlik skandalını ortaya çıkardı. (2 Ekim 2013)

6 YILDA 8 BİN YOLSUZLUK DAVASI
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2002-2008 yılları arasında
yolsuzluk nedeniyle 8 bin 708 kişiye dava açıldığını açıkladı.
Ergin Eylül ayında ise 2009-2012 arasında 26 bin 388 kişiye silahlı örgüt üyeliği davası açıldığını bildirmişti. (5 Ekim
2013)

HER AİLEYE BİR AİLE AVUKATI
GELİYOR
Aile hekimliğinden sonra şimdi de her aileye bir aile avukatı uygulaması başlıyor. İstismar ve şiddete yönelik araştırma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, oranların en
yüksek çıktığı Bağcılar’da Aile Avukatlığı sistemini başlattı.
Bugün faaliyete girecek Aile Avukatı ve Aile Rehberliği projesiyle istismar ve şiddete uğrayan kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere ücretsiz hukuki ve sosyal yardım yapılacak. (5 Ekim
2013)

HMK BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. (25 Eylül 2013)
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İŞLEM GÖRMEYİ BEKLEYEN 19 MİLYON
98 BİN 705 İCRA TAKİP DOSYASI VAR
Türkiye genelinde faaliyette olan icra dairesi sayısı bin
84’ten 985’e düştü. İcra dairelerinde 2012 yılsonu itibariyle
işlem görmeyi bekleyen toplam 19 milyon 98 bin 705 icra
takip dosyası bulunuyor. (24 Eylül 2013)

DERDEST İCRA DOSYASI 15 MİLYONA
ULAŞTI
2002 yılında 6 milyon civarında bulunan Türkiye genelindeki derdest icra dosyası sayısı 2012 yılsonu itibariyle 15
milyon sınırına dayandı. (30 Eylül 2013)

ULUSAL BASINDA HUKUK HABERLERİ

AVUKATLAR, ADALETİN
ÖNÜNDEKİ ENGEL
OLARAK GÖRÜLÜYOR’
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatların yargılamada adaletin, gerçeğin önündeki engel
olarak görüldüğünü söyledi. (21 Eylül
2013)

10 YILDA TÜRKİYE ALEYHİNE AİHM’E
50 BİN BAŞVURU YAPILDI
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2002-2012 yıllara arasında Türkiye aleyhine AİHM’ye toplam 50 bin başvuru yapıldığını, 2004 yılı Mayıs ayı itibariyle 2012 yılının ilk altı aylık
dilimine kadar AİHM’nin ihlal kararları çerçevesinde hükmedilen tazminat miktarlarına ilişkin ödemelerin 180 milyon
941 bin lira olduğunu bildirdi. (19 Eylül 2013)

BAŞVURULARIN YÜZDE 70’İ ADİL
YARGILANMA HAKKIYLA İLGİLİ
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bireysel başvuruların başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden 7 Haziran 2013 tarihine kadar
Anayasa Mahkemesine toplam 5 bin 100 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan bin 53’ü hakkında kabul edilemezlik
kararı verildiğini, Mahkemeye yapılan bireysel başvuruların
yüzde 70’inin adil yargılanma hakkıyla ilgili olduğu bildirdi.
(1 Ekim 2013)

NEFRET SUÇU İLK KEZ TCK’YA GİRİYOR
Nefret ve yaşam tarzına müdahale gibi suçlar TCK’ya
girecek. Din ve ırk gözetilen suçlarda ceza katlanacak. Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketinde yer alan nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale
gibi suçlar ilk kez Türk Ceza Kanunu’na girerken, Türk Ceza
Kanunu’na yansıması ve uygulanması aşamasında da ilginç
ayrıntılar ortaya çıkıyor. Buna göre belirli suçlar, kişinin, dili,
ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse, cezası katlanacak. (2 Ekim 2013)

PEMBE DOSYALAR TARİHE KARIŞIYOR
Mahkemelerde yargı sürecini kısaltmak için başlatılan proje
ile yıllardır adliyelerde kullanılan
pembe dosyalar tarihe karışacak.
‘Yargıda zaman kontrolü’ olarak
adlandırılan, AB’nin finanse ettiği,
Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından uygulanan,
‘CEPEJ-SATURN’ projesi, pilot il olarak seçilen Erzurum’da
uygulanmaya başladı. Yeni hazırlanan kırmızı- beyaz dosyalara suç için belirlenen süre, gecikme sebepleri, mahkemeye
gidiş zamanı yazılacak ve bundan böyle soruşturma süresi en
aza indirilecek. Hedeflenen sürede soruşturma tamamlanıp
mahkeme açılmış olacak. (23 Eylül 2013)

HUKUK VE TIP FAKÜLTELERİNDE
KONTENJAN TARTIŞMASI
ÖSYM’nin hakim ve doktor açığını azaltmak için yüzde 25 kontenjan artırması
tartışmaya yol açtı. Akademik camia ‘İşsiz avukat ve
doktor ordusu olacak’ uyarısı
yaptı. Bakanlık yetkilileri ise
‘Fakültelerin kadroları yeterli’ dedi... Adliyede biriken dosyaların sayısını azaltmak ve
doktor açığını gidermek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda değişikliğe gitti. Tıp fakültelerine 2 bin 491, hukuk fakültelerine de 3 bin 370 ek
kontenjan getirildi. Böylece tıp fakültelerinin toplam kontenjanı 11 bin 936’ya, hukuk fakültelerinin de 15 bin 420’ye
yükseldi. (13 Eylül 2013)
ÇANAKKALE BAROSU
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SON 11 YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON
BOŞANMA DAVASI AÇILDI
Adalet Bakanlığı verilerine göre,
Türkiye genelinde 2002-2012 yılları arasında toplam 1 milyon 935 bin
819 adet boşanma davası açıldı. Adalet Bakanlığı’ndan gelen cevaba göre,
Türkiye genelinde, 2002 yılında 153 bin 409; 2003 yılında
185 bin 414; 2004 yılında 156 bin 450; 2005 yılında 156
bin 577; 2006 yılında 155 bin 182; 2007 yılında 166 bin 271;
2008 yılında 175 bin 173; 2009 yılında 194 bin 959; 2010
yılında 201 bin 53; 2011 yılında 200 bin 767 ve henüz kesinleşmeyen verilere göre 2012 yılında 190 bin 564 boşanma
davası açıldı. (19 Eylül 2013)

EN ÇOK BİREYSEL BAŞVURU, ADİL
YARGILANMA HAKKIYLA İLGİLİ
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, ‘Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruyla ilgili şu andaki tecrübesine baktığımızda daha çok adil yargılanma
hakkıyla ilgili başvuruların ön sırada olduğunu görüyoruz. Bu, Türkiye’de bir yargı
sorununun, yargının işleyişiyle ilgili bir sorunun olduğunu
açıkça ortaya koyuyor’ dedi. (3 Eylül 2013)

BAKANLIK UZUN YARGILAMA
SÜRELERİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile
Avrupa Konseyi Türkiye Ofisi tarafından
‘Yargıda Zaman Yönetimi Projesi’ başlatıldı. Proje Danışmanı Gediz Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Özekes, adalete güveni zedeleyen,
yargıyı yurt içinde ve yurt dışında hedef haline getiren, mahkemelerde dosya trafiğinin artmasına yol açan uzun yargılamaları, AİHM içtihatları da dikkate alınarak makul sürelere
çekmenin hedeflendiğini açıkladı. Prof. Dr. Özekes, Erzurum
ve Amasya adliyeleri ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde
1 Eylül itibariyle pilot uygulamaya geçildiğini belirtti.
(18 Eylül 2013)
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HUKUK TARİHİNDE BİR İLK
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Anayasa Mahkemesi üyesi ülkesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
(AİHM) şikayet etti. Eşi Ergenekon davasında 2 yıl 6 ay hapis
cezasına mahkum edilen Osman Alifeyyaz Paksüt, telefonunun Ergenekon davası savcıları tarafından izinsiz teknik takibe alınması ve bu konuyla ilgili olarak üyesi olduğu Anayasa
Mahkemesi önündeki yasal sürecin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne aykırı olduğu tezleriyle Strasburg Mahkemesi
önünde Ankara’dan şikayetçi oldu. (17 Eylül 2013)

BİR HAKİME YILLIK 907 DAVA
DÜŞÜYOR
Adalet Bakanlığı Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğü
verilerine göre, bir hakime düşen yıllık dava sayısı geçen yıl
907 oldu. Ceza, hukuk ve idari
yargı mahkemelerine ulaşan
toplam dosya sayısı 2012’de
6 milyon 511 bin 186 oldu. Bir
hakime düşen yıllık dava sayısı
ise 907 olarak gerçekleşti. ( 2Ağustos 2013)

3 MİLYON ‘FAİLİ MEÇHUL’ DOSYASI
Cumhuriyet başsavcılıklarında görülmeyi bekleyen 6
milyon dosyanın 3 milyonunu ‘faili meçhul’ler oluşturuyor.
Verilere göre, geçen yıl sadece 5 bin dosyanın faili bulundu.
(28 Ağustos 2013)

UYAP ABONE SİSTEMİ 900 BİNİ AŞTI
UYAP’ın kısa mesaj sistemiyle dava bilgilerini cep telefonundan takip eden vatandaş ve avukatların sayısı 900
bini aştı. ( 2 Eylül 2013)

HAKİM VE SAVCILARA YARDIMCI
GELİYOR
Adalet teşkilatında devrim niteliğinde bir düzenleme
geliyor. Hakim ve savcılara çalışmalarında destek olmak
amacıyla, ‘hakim ve savcı yardımcıları’ görev yapacak. (30
Temmuz 2013)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN KISA KISA

SORUNLARIMIZIN DİYALOG VE
HOŞGÖRÜYLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE
İNANIYORUZ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Amasya Barosu’nun davetlisi olarak, Adli Yıl Açılış
Programı dolayısıyla gerçekleştirilen “HSYK Üyeleriyle İşbirliği ve Diyalog Toplantısı”na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada hakim, savcı ve avukatların eşitliği konusuna dikkat
çeken Feyzioğlu, “Sorunumuz hakim, savcı, avukatın, bu üçlünün eşitliğidir ve avukatın kurucu unsur olarak hakim, savcı
ve idare nezdinde bir türlü içselleştirilmemiş olmasıdır” dedi.

UIA TÜRKİYE’DE
AVUKATLARIN
BAĞIMSIZLIĞINA
YÖNELİK SALDIRILARI
KINADI
Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA),
Türkiye Barolar Birliği’nin; Ankara Barosu ile sivil toplum örgütleri, sanatçılar ve özgür basının suçlandığı Emniyet fezlekesine ilişkin yazısı üzerine

pitlerinin Türkiye Barolar Birliği’nden
edinilen bilgileri doğruladığını ve Ankara Barosu’nun durumu hakkında kaygılandıklarını ifade etti.
Türkiye’deki yetkililere kaygılarını bir
yazıyla bildirdi. UIA; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı başta
olmak üzere yetkili kurumlara gönderdiği yazıda, avukatların bağımsızlığına
yönelik saldırıları kınayarak, Avrupa
Konseyi İnsan Hakları Komiserinin tes-

8. AVUKATLAR SPOR OYUNLARI
23 Ağustos - 01 Eylül 2013 tarihleri arasında futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve tenis dallarında 28 barodan 1000’e
yakın avukatın katılımıyla Mersin’de gerçekleşen 8. Avukatlar
Spor Oyunları, bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı avukatlar spor oyunları oldu. 8. Avukatlar Spor Oyunları nedeniy-

Uluslararası Avukatlar Birliği Başkanı Jean-Marie Burguburu’nun imzasıyla gönderilen yazıda, avukatların
yasal görevlerini ifa ederken yetkililerin
görüşleri nedeniyle yaptırımlarla karşılaşmalarının kendileri için derin bir şok
olacağı belirtildi.

le Mersin’e giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu, TBB Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda
baro başkanı ilk olarak Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu
ziyaret etti. Organizasyonun açılışını yapan TBB Başkanı Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ev sahipliği nedeniyle Mersin Barosu
yönetimine teşekkür etti ve oyunların başarılı geçmesini diledi.
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28. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk Baro Başkanları toplantısı, 12 Temmuz 2013 tarihinde,
Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.75
baronun katıldığı 28. Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun konuşmasıyla
açıldı.
• Otomatik CMK Avukat Atama Sistemi’yle ilgili olarak
gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalar sonucunda, 15 Temmuz
2013 itibariyle isteyen bütün barolara sistemi kuracak durumda olduklarını,
• Türkiye Barolar Birliği’nin an itibariyle, 79 baroda arabuluculuk eğitimi verecek durumda olduğunu,

geçirilmesi) yapıldığını,

• Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin, siyasi partilerden Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmasını istediklerini,

• Avukatlık sınavının yönetmelikle çözülmesi konusunda
çalıştıklarını söyledi.

• SYDF’ye (Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu) ilişkin
meslektaşlara katkı sağlayacak düzenlemelerin (eş, çocuk ve
bakmakla yükümlü olanların fondan yararlanması, yatarak tedavide katkı payının kaldırılması, munzam emekliliğin hayata

Feyzioğlu, avukatlara yönelik saldırılar karşısında tek vücut olmaktan duyulan mutluluğu dile getirdi. Baro Başkanları
toplantısında yeni yönetimin 1,5 aydır yaptığı çalışmalar genel
olarak olumlu karşılandı.

FIRSATLAR

HEM SİZ KAZANIN HEM ÇANAKKALE BAROSU
Barokart özellikli avukat kimlik kartınız ile herhangi bir başvuru ya da kart tanıtma işlemine gerek
olmaksızın Petrol Ofisi istasyonlarından yapacağınız akaryakıt ve otogaz alışverişlerinizde pompa başında
kartınızı okutarak kendinize %3 indirim sağlayabilir, Baronuza %1 gelir kazandırabilirsiniz!

YURTİÇİ KARGO’DAN % 40 İNDİRİM
Türkiye Barolar Birliği ile Yurtiçi Kargo arasında varılan mutabakat sonucu Yeni Avukat Kimlik kartı
veya Barokartı ibraz eden veya Barokart numarasını bildiren meslektaşlarımız %40*’a varan oranlarda
indirimden faydalanacaklardır.

SODEXO İLE AFİYET OLSUN
Barokart uyumlu yeni Avukat Kimlik Kartınız ile Türkiye’nin her yerinde, 22.000 Restoranda ödeme yapabilirsiniz. Üstelik avukatlara özel indirimlerle. Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş. ile imzalanan
işbirliği sözleşmesiyle, Sodexo geçerli restoranlar, pastaneler, cafeler, fast food ve tüketime hazır gıda
satan işyerlerinde, Avukat Kimlik Kartınız ile ödeme yapabileceksiniz.
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FAYDALI WEB SİTELERİ

HUKUK YAYINLARI BİLGİSAYARINIZDA
Bütün Hukuk Yayınlarını, yeni çıkan kitapları kolaylıkla bulabileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz “Hukuk Market” sitesi kendini geliştirmek isteyen meslektaşlarımıza sanal ortamdan kolaylık sunuyor. Siteye www.hukukmarket.com adresinden ulaşabilirsiniz.

AVUKATLARI İLGİLENDİREN VİDEOLAR BU SİTEDE
Türkiye Barolar Birliği Televizyonu, güncel hukuk haberleri, eğitim seminerleri görüntüleri, tanıtım filmleri tesisler, röportajlar ve geniş haber arşivi ile meslektaşlarımıza görsel bir zenginlik sunuyor. Siteyi ziyaret etmek için
tv.barobirlik.org.tr adresini ziyaret etmeniz yeterli.
ÇANAKKALE BAROSU
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MESLEKİ YENİ KİTAPLAR

Türkiye’de Adalet Yönetimi
(Bağımsız Yargının Sıkı Bağları)
Esra Ergüzeloğlu Kilim
Bu kitap, yargıyı düşünürken, okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırmayı umut ediyor; “yargı” denen
sistemin nasıl bir yönetsel yapılanma içinde işlediğini göstermeyi amaçlıyor ve yargının sorunlarının bağlı
olduğu yönetsel mekanizma anlaşılmadan doğru değerlendirilemeyeceğini savunuyor.

Adım Adım Dedektiflik - Dedektifliğin El Kitabı Polisiye Olaylar
(Suçlar) Nasıl Çözülür?
Hasan Hüseyin Çalı
İşlenen bir suçun aydınlatılmasının, çözülmesinin önemi yadsınamaz. Fakat suçların işlenmemesi, daha
gerçekçi bir ifadeyle suçların azaltılması -aslında- daha önemlidir. Bu çerçevede, suçların önlenmesi meselesi günümüzde daha da öne çıkmaktadır. Bu gerçekten hareketle, derleme niteliğindeki bu eserin 5. baskısı
yapılırken anılan bu husus dikkate alınmış ve Suçların Önlenmesi Ve Çözümünde Kamu Yöneticilerinin Görüşleri adlı bölüm eklenmiştir. Bu bölümde Kamu Yöneticileriyle yapılan mülakatlara yer verilmiştir. Ayrıca
bu baskıda, günümüzün popüler konularından olan Sosyal Medyaya da yer verilmiştir.

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri
Faruk Turinay
“Devlet ile bireyin yetkilerinin paylaştırıldığı kamu hukuku disiplinlerinde benimsenen kanunilik prensibinin özellikle Kıta Avrupası sistemi kapsamındaki hukuk düzenlerinde en çok itibar gören birkaç ilkeden biri
olduğu söylenebilir. Devletin cezalandırma yetkisini kullandığı alan, bireyin haklarının en çok tehdit edildiği
ve bu nedenle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sağlayacağı güvenceye en fazla ihtiyaç duyulan uygulama
sahasını oluşturmaktadır. Öte yandan, kanunilik prensibi anayasal boyutu açısından ele alındığında, kamu
iktidarının sınırlandırılması amacı başta olmak üzere anayasal düşünce ile ilkenin düşünsel kökenleri ve tarihi
gelişimi arasında yakın bağlantılar ve paralellikler olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenlerin, yazarı kanunilik
ilkesinin anayasal temellerini konu edinen bir çalışmayı hayata geçirmeye sevk etmiş olduğu düşünülebilir.
(Tanıtım Bülteninden)

Alacak Davaları ve Belirsiz Alacak Davaları
Umut Topçu
İşçi alacak davalarına konu olan alacak çeşitlerinin her birinin tek tek hak kazanma şartları, ispat koşulları, hesap şekilleri, zamanaşımı ve uygulanacak faiz türleri ile özellikli durumlara ilişkin açıklamalardan
oluşan elinizdeki eserin ilk iki baskısının bir yıl gibi kısa bir sürede tükenmesinin ardından üçüncü baskısının
hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Üçüncü baskıda da bireysel iş hukuku alanında mevzuat bazında
yapılan yenilikler detaylı olarak ele alınmış, alacak kalemlerine ilişkin yeni eklemeler yapılmıştır. Yargıtay
tarafından verilen içtihat niteliğindeki yeni kararlar, öğreti görüşleri, bilirkişi raporları ve uygulayıcıların günlük işlemlerinde yararlanabileceği örnek dilekçe ve formlar ile kitap, daha zengin bir hale dönüştürülmüştür.
(Tanıtım Bülteninden)
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FIKRA SAYFASI

TAKMA KOL
Avukat hırsızlıkla suçlanan müvekkilini etkileyici bir savunma ile
hapisten kurtarmak istemektedir. Avukat yargıca hitaben:
“Müvekkilim, arabanın camından içeri sadece kolunu sokup
çantayı almıştır. Müvekkilimin kolu, müvekkilimin bizzat kendisi değildir. Dolayısıyla sadece bir kol, yani bir organ tarafından işlenen
bir suç için niye bütün bir kişiyi, tüm bir organizmayı cezalandırıyorsunuz?” der. Yargıç, gülümseyerek, “Peki, o zaman aynı mantıkla
gidiyorum ve müvekkilinizin kolunu 1 yıl hapse mahkum ediyorum.
Müvekkiliniz isterse ona eşlik edebilir.” der.
Müvekkil gülümser. Avukatın yardımıyla cezaya çarptırılan takma kolu çıkartıp mübaşire verirler ve keyifle mahkeme salonunu terk
ederler.

KİMİNLE EVLİSİN
Mahkemede hakim, Temel’e sormuş:
- Kiminle evlisin?
- Bizum kariylan!
Hakim sinirlenmiş :
- E, herhalde, sen hiç erkekle evlenen duydun mu?
- Duydum tabi, nasil duymadum!..
- Kimmiş?
- Bizum kari!

AVUKATA SORMUŞLAR
Avukata sormuşlar:
“bir daha dünyaya gelirsen hangi işi yapmak istersin?”
“imamlık.” demiş.
nedenini sormuşlar:
“mevzuat hep aynı, hiç değişmiyor.”

HÂKİM SANIK DİYALOGLARI
Hırsızlıktan sanık:
-Bilezikleri çaldığıma çok pişmanım hâkim bey.
Hâkim:
-Neden?
-Bilezikler altın değil sahteymiş.
***
Müessir fiilden sanık:
-Adama yumruk attığıma çok pişmanım hakim bey.
Hâkim:
-Neden?
-Adam sarhoşmuş zaten, bıraksam kendisi yıkılacakmış.
***
Duruşmada sanık:
-Önceki ifadelerimde yalan söylediğime çok pişmanım
hakim bey.
-Neden?
-Avukatım “doğruyu söylesen daha az ceza alırdın.”
Dedi
***
Adam öldürmekten sanık:
-Adamı boğarak öldürdüğüme pişmanım.
Hâkim:
-Neden?
-Meğer adam akciğer kanseriymiş nefes alsa da ölecekmiş.
***
Üfürükçülükten sanık:
-Üfürükçülük yaptığıma çok pişmanım hâkim bey
-Neden?
-Siyasetçilik yapsaydım üfürdüğüm daha çok işe yarardı, üstelik mahkûm değil muteber olurdum.
***
Rüşvet almaktan sanık:
-Rüşvet aldığıma pişmanım hâkim bey.
-Neden?
-Pişman olunca cezada indirim sebebi olduğu duydum
da.
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MUTLU GÜNLERİMİZ

VEFAT EDENLER

Av. Burhan Cahit ALTAN
AVUKATLAR NİKAH MASASINDA

Önceki Baro Başkanlarımızdan Çok
Değerli Üstadımız Av. Burhan Cahit
ALTAN vefat etmiştir.

Baromuz avukatlarından Av. Şerife ERSOY ile Baromuz Yönetim Kurulu Üyelerinden
Av. Gültekin YILDIZ, 16 Ağustos 2013 cuma günü, Çanakkale Polis Deniz Evinde yapılan
düğün töreni ile dünya evine girmişlerdir. Çanakkale Barosu olarak genç çifte bir ömür
boyu mutluluklar diliyoruz.

MESLEKTAŞIMIZ
YELKENCİ DÜNYA EVİNE
GİRDİ
Baromuz Avukatlarından Av. Aslı YELKENCİ ile Serhat SARI, 30 Ağustos 2013
cuma günü, Gelibolu Kumsal Restoranda
yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çanakkale Barosu olarak genç çifte bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Av. Mehmet Ali
BAŞEĞMEZ
Çanakkale İli Biga İlçesi
avukatlarımızdan Av. Mehmet Ali
BAŞEĞMEZ vefat etmiştir.

Av. Mustafa Turhan TAN
Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi
Avukatlarımızdan Av. Mustafa
Turhan TAN vefat etmiştir.

AV. ERDURMAZ’IN MUTLU GÜNÜ
Baromuz avukatlarından Av. Meltem ERDURMAZ ve Yıldıray ERDURMAZ’ın oğulları
Mustafa Engin’in sünnet düğünü 14 Eylül 2013 Cumartesi günü Marina Restoranda gerçekleşmiştir. Çanakkale Barosu olarak Av. Meltem ERDURMAZ ve Yıldıray ERDURMAZ ile
oğulları Mustafa Engin’i tebrik ediyoruz.
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Merhumlara Allah’tan Rahmet,
Ailelerine, Yakınlarına ve Tüm
Meslektaşlarımıza Başsağlığı
Dileriz.
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