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Başkan’dan

GEÇEN 3 AYA BAKINCA…
Yeni bir adli yılın başlangıcında ve yeni bir sayıyla
merhaba.

Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı
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T.B.B Başkanı
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Baromuzu Ziyaret Etti

T

ürkiye Barolar Birliği
Başkanı Av. Prof.Dr. Metin
Feyzioğlu, Baromuzu
ziyaret etti.Kendisine Çanakkale
madalyası ve kalpak armağan
edilen Başkan Feyzioğlu anlamlı
armağan karşısında heyecan
yaşadı.
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, konferans
için geldiği Çanakkale’de, Baromuzu ziyaret etti. TBB Başkanı; Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan, önceki Baro Başkanlarımız Av. Cengiz Tuğral, Adnan Güler ve
Cengiz Tuğral ile Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra çok sayıda avukat tarafından ağırlandı.

Baromuzdaki ziyarette özel anlarda yaşandı. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Çanakkale’nin önemine dikkat çekerek bu toprakların bağımsızlık ve ülke toprakları için eşsiz
bir mücadele verilen ve Atatürk’ün tüm üstün
nitelikleriyle ortaya çıktığı bir yer olduğuna dikkat çekti. Başkanımız Bülent Şarlan, konuşmasının ardından TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu’na Çanakkale Savaşlarını temsilen bir
kalpak takdim etti. Ardından Çanakkale Savaşlarına katılan Mehmetçiklere takılan madalyanın
bir örneğini başkan Feyzioğlu’nun yakasına taktı.
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Anlamlı armağanların takdiminden
sonra, konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu,
Çanakkale’nin özel, önemli ve değerli bir
yer olduğuna dikkat çekerek mücadele
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ruhunun burada doruklaştığını söyledi. Baronun çalışmaları hakkında Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’dan bilgi
alan TBB Başkanı Feyzioğlu, Çanakkale

Barosu’na her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek Baro yöneticilerini ve Çanakkale avukatlarını tebrik etti.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU ÇANAKKALE’DE KONUŞTU

‘Halkın dışında siyaset olmaz’

T

ürkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Prof. Dr. Av. Metin
Feyzioğlu, “Demokrasi ?”
konulu konferansta konuştu.
Çanakkale’nin yorulma,
vazgeçme, şikayet etme yeri
olmadığını söyleyen TBB Başkanı,
Türkiye’nin yakın tarihinde
meydana gelen önemli olaylara
ilişkin düşüncelerini paylaştı.
Konferansa baromuz yöneticileri
ve mensupları ile Çanakkaleliler
yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr.
Av. Metin Feyzioğlu, Belediye Sosyal Tesislerinde verdiği konferansta gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yolsuzluk soruşturmasının titizlikle takip ettiklerini, tarihe tanıklık edildiğini, dosyanın
örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini

Bizim talebimiz onların niyetlerinden daha
önemlidir, çünkü biz halkız” dedi.

aktaran Başkan Feyzioğlu, bu durumu örtbas etmeye çalışanların hukuken ve siyaseten milletçe cezalandırılacağını belirtti.
Soruşturmanın başlama sürecine de
dikkat çeken Başkan Feyzioğlu, “Biz suçlunun suçsuzdan, haklının haksızdan, doğrunun yanlıştan ayrılmasını talep ediyoruz.

Yaşanan süreci hukuk ilişkisi bakımından değerlendiren Başkan Feyzioğlu, bu
hususta ise şunları aktardı “Bu soruşturma tabii ki çok önemli ama sandıkla gelen sandıkla gider. Bu cümleyi sevin yada
sevmeyin. Demokraside sandıkla gelen
sandıkla gider. Yargı süreçleri kuşkusuz seçilmişleri yıpratır. Ama iktidar olmak için
yargı kullanılmaz. Yargı, kendi sürecinde
tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülmek zorundadır. Yargı, siyasi hesaplaşmanın arenası değildir. O yüzden geleceği
hayal edilen makamları yargısal süreçlere
bağlayanlar hem hüsrana uğrar, hem de
milleti hüsrana uğratır. Siyasi iktidardan
memnun olmayan, iktidarı seçim yoluyla götürmek için halkın içinde mücadele
etmek zorundadır. Halkın dışında siyaset
olmaz dedi.
ÇANAKKALE BAROSU
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Başkanımız Avukatlar için Silivri’de

A

vukatların yargılandığı
Silivri’deki duruşmaya
Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’da dahil olmak
üzere yurt içinden ve yurt
dışından 500 civarında avukat
müdafi olarak katıldı.
9’u tutuklu 22 avukat hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde gerçekleşti. İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce görülen davada, yaklaşık
1 yıldır tutuklu bulunan avukatlar ilk kez
hakim karşısına çıktı. Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile
birlikte geldi.
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Duruşma öncesinde bir açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu, “Biz yargıdan yine yargıya sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü avukatlar yargının kurucu unsurudur.” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
ise davaya ilişkin değerlendirmesinde,
avukatların sindirilmeye ve yok sayılmaya çalışıldığına dikkat çekerek davanın
üzüntü verici olduğunu söyledi.
Duruşmada, tek tek söz alan avukatlar, “Tüm tutuklu meslektaşların ve sanık konumuna getirilen avukatların müdafisiyim” şeklinde beyanda bulunarak
isimlerini söyledi.
Paris Barosu, Fransa Barolar Birliği,
Almanya Demokrat Avukatlar Birliği,
Uluslararası Demokrat Avukatlar Birliği, Avusturya Ceza Hukukçuları Birliği, İtalyan Demokrat Avukatlar Birliği,

İtalya Ceza Hukukçuları Derneği’nden
temsilciler de duruşma salonunda hazır

bulunarak yargılamayı takip etmeye başladılar.
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“

İstanbul Barosu Başkanı
Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal
Baromuzu Ziyaret Etti

Cumhuriyet ve Hukuk” konulu panele konuşmacı
olarak katılması sebebiyle kentimizde bulunan
Av.Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL, Başkanımız Av.
Bülent ŞARLAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi
makamında ziyaret etti. Ziyarete önceki Baro
Başkanlarımız Av. Cengiz TUĞRAL, Av. Tülay
ÖMERCİOĞLU ve bazı meslektaşlarımız eşlik ettiler.

Ziyarette İstanbul Barosu Başkanı Av.Doç.Dr. Ümit
KOCASAKAL’a Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN tarafından günün anısına üzerinde Truva Atının sembolü bulunan bir armağan
takdim edilerek ziyaret sona erdi.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSUNUN BAŞKANI

Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal
ile RÖPORTAJ
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Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL:

‘İlkemize, Ülkemize ve
Cübbemize Sahip Çıkacağız’
• Av. Özlem Karaloğlu Bilici
g Hukukla tam anlamıyla iç içe bir hayatınız var. Savcılık deneyiminiz, avukatlık, akademisyenlik, son olarak
baro başkanlığı. Birçok yönünüz var ama biz kendinizi tek
cümleyle tanıtmanızı istesek ne derdiniz.
g Şimdi tabi çok zor bir soru. Askerlik görevimi yaparken
askeri savcılık deneyimim var. Tam meslekten değil ama yine
de kürsünün üstünü
gördük. Avukatlık
hayatım var, hoca“Hayatım
lık hayatım var. Bir
Mücadele ve Çile
sanıklık yönümüz
Felsefesi Üzerine
eksikti onu da taKurulu”
mamladık.
Hem
nazari, hem tatbiki
ceza hukuku. İnsanın kendini tarif etmesi hakikaten kolay değil ama şunu söyleyebilirim, benim için hayatta önemli olan bu aleme hoş bir seda
bırakabilmektir. Birde çocuklarıma onurlu bir hayat miras bırakabilmek. O manada benim için namus, onur, vatan sevgisi ve
aile çok değerli. Bütün hayatımı bunların üzerine kurdum. Beni
en iyi tarif eden , belkide bütün hayatıma yön vermiş olan 2 tane
felsefe var. İkisi de NikosKazancakis’e ait. Büyük yunanlı yazar
ve meslektaşımız. O “El Greco’ya Mektuplar” da der ki “önüne
2 yol çıkarsa asla düz ve kolay olanından gitme, yokuş yukarı
tırman ve kanlı ayak izlerini izle” . Bu bir mücadele ve çile felsefesidir. Bütün hayatım bunun üzerine kurulu yani hiçbir zaman
düz ve kolay olan yolu tercih etmedim. Herhalde bundan sonra
da böyle olacak. Bide Zorba isimli kitabında söylettiği bir şey
vardır, Yunan köylü Alex patron dediği bir entelektüel kişiye diyor ki “ya patron sen yaşamıyorsun. Biliyor musun sen kitaplık
faresisin. Oysa patron hayat boş, yeter ki adamın iyi bir karısı
olsun” buda benim ikinci hayat felsefemdir. Çok önemserim. O
yüzden eşim benim için tanrının bana lütfudur. Bütün gücümü
de ondan alıyorum. Bu yüzden aile değeri ve mücadele felsefesi
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benim hayatımın özetidir. En büyük hazine eşim ve çocuklarım.
Bundan daha büyük bir hazine de tanımıyorum, bilmiyorum ve
düşünmüyorum da zaten.
g Ailenize çok önem verdiğinizi her röportajınızda defalarca dile getirmişsiniz. O kadar yoğun bir programınız
var ki bu sizi hem yoruyor hem ailenizden de uzak kalmanıza sebep oluyor muhakkak. Bununla nasıl baş ediyorsunuz.
g Fiziksel anlamda bu doğrudur, ancak şunun anladım
ki aslında birlikte olmak, yakın olmak, fiziksel olanın ötesinde
daha psikolojik bir durum. Mutlaka fiziksel olarak yan yana olmayabilirisiniz ama birbirinizi bir şekilde hissediyorsanız, bütün
o faaliyetlerinizde zihninizde, ruhunuzda benliğinizde hissediyorsanız çokta uzak değilsiniz demektir. Tabii ki fiziksel anlamda yeterli ölçüde vakit ayırabildiğimi düşünmüyorum. Bundan
da çok büyük üzüntü duyuyorum. Çocuklar çabuk büyüyor bir
şeyleri atladım mı diye tedirgin oluyorum. Ama fark ettim ki ne
kadar zaman geçirdiğiniz değil nasıl zaman geçirdiğiniz önemli.
Bir gün karıma dedim ki “sadece senin kocan olamadığım için
çok üzgünüm ve senden özür diliyorum. Maalesef beni toplumla
paylaşmak zorunda kaldın. Bütün bunlardan belki vazgeçebilirim
ama eğer ben bunlardan vazgeçer, bu kadar haksızlıkta ve hukuksuzlukta ülkenin bu durumunda susup oturursam kendime
olan saygımı kaybederim. Ben olmaktan çıkarım, sevdiğin ve
bu şekilde evlendiğin insan olmam. O zamanda ne kendime ne
sana hayrım kalır.” Hakikaten o kadar fedakar bir insan ki, o kadar anlayışlı ki bazen mahcup oluyorum. Kendisi de hukukçu zaten aynı zamanda Galatasaray Üniversitesinde doçent. Bazen de
tedirgin oluyor ama anlıyor ve anlayış gösteriyor. Çocuklarımla
da bir takım ritüellerimiz var. Cumartesi akşamı sinema gecemiz
var, ailecek film izleriz. Oğlumla koridor futbolumuz vardır. Monopoly gibi oyularımız vardır oynadığımız. Pazar günü bir balık
ritüelimiz var. Balığımız yanında biramız müziğimiz. Bir takım
törensel ritüellerle bunu aşıyoruz. Fırsatını bulduğumuz anlarda mutlaka bir yerlere gideriz. Dolayısıyla bu şekilde aşmaya
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çalışıyoruz. Ben bütün toplumdaki çocukları kendi çocuklarım
gibi algılıyorum. Gelecekleri bakımından endişe ediyorum. Böyle
bir toplumda çocuklarımız nasıl yaşayacak insan düşünmeden
edemiyor. Hangi amaçlar için fedakarlık gösterdiğimizi anlayacaklar ilerde diye düşünüyorum. Kızım anlamaya başladı bile. Bu
da beni mutlu ediyor.
g Aday olduğunuz ilk seçimlerde seçim sloganınız
“ilkemize ülkemize ve cübbemize sahip çıkacağız” idi..
Birçok söyleminizde de ağır siyasi eleştiriler görüyoruz.
Türkiye’nin en büyük ve en kozmik barosunun başkanlığını
yapıyorsunuz ve üyeleriniz arasında çok değişik görüşler
ve çok farklı bakış açıları var. Bu anlamda baro başkanının
olarak siyasi söylemlerde bulunmanız baronuzun üyeleri
tarafından nasıl karşılanıyor, Baroda siyaset sizce nasıl
olmalıdır.?
g Bakın bu da
önemli bir soru. Bizim ilk sloganımız
“İLKEMİZE
“ilkemize ülkemize
ÜLKEMİZE VE
ve cübbemize saCÜBBEMİZE
hip çıkacağız” . Ülke
bildiğimiz anlamda
SAHİP
zaten. İlke o grubu
ÇIKACAĞIZ”
var eden cumhuriyet değerleri. Cübbe ise meslek onuru. Bu üçüne de sahip çıkmak gerekiyor. Bir
takım eleştiriler yapılıyor. Baro başkanı siyaset yapar mı diye.
Ben yanlış bakıldığını düşünüyorum. Her şeyden evvel baro bir
hukuk kurumu, alelade bir örgütlenme değil. Herkes yanlış an-

lıyor ama örneğin baro fırıncılar federasyonu değil sadece ekmeğin gramajıyla uğraşsın, bir otomobilciler federasyonu değil.
Her şeyi bir yana bırakalım, bir hukuk kurumunun toplumda var
olan hukuksuzluklara, siyasi iktidardan gelen bir takım saldırılara,
ihlallere sessiz kalması zaten düşünülemez. Bu varlık sebebine
aykırıdır. O algının nedeni eşyanın tabiatı gereği hukuksuzlukların, ihlallerin muhalefet partilerinden değil iktidarlardan gelmesidir. O zaman sizde buna karşı çıktığınızda sanki siyasi iktidarla
çekişiyormuşsunuz gibi bir algı doğuyor. Halbuki bu algı yanlış.
Bakın biz hiçbir zaman bir siyasi parti ismi zikretmedik. Benim
için siyasi iktidar vardır hangi parti iktidarda olursa olsun. Dolayısıyla biz hukukçu olarak kimden gelirse gelsin, kime yönelirse
yönelsin her türlü hukuksuzluğa karşı çıkarız, çıkmalıyız. Bunun
bir siyaset olarak görmüyorum. Bunu bir toplumsal görev olarak görüyorum. Bu nedenle biz o anlamda siyaset yapmıyoruz.
Yapıyorsakta bunun adı hukuk siyaseti. Hukukun siyasete kurban edilememesi. Bunu yapmak zorundayız. Topluma olan borcumuz, kaldı ki kanunen de görevimiz. Baro bir meslek örgütü
olarak sadece meslek sorunlarıyla ilgilensin deniyor. Bu bir kere
varlık sebebine uygun düşmüyor. Soruyorum böyle bir siyasi iklimde yargının tutsak edildiği, bağımsız olmadığı, siyasi iktidarın
her şeyi çevrelediği bir ortamda bir hukukçu nasıl görev yapacak.
Bir kere bunu temin etmek için dahi bir şekilde bu mücadeleyi
vermek zorunda kalıyorsunuz. Kaldı ki Avukatlık Kanunu zaten iki
tane görev yüklemiş barolara. Birincisi meslek sorunlarıyla uğraşmak. Mesleğe, meslek onuruna, meslektaşına yönelik saldırılara karşı her türlü idari yol başvurmak. İkincisi ise 95. maddenin
4. fıkrası, onun yanı sıra gerek 76. madde gerek 95. maddenin
21. bendi barolara hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, hak
ve özgürlükleri savunma koruma ve kollama görevi getirmiş.
ÇANAKKALE BAROSU
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Zaten bu anlamda da kanundan kaynaklanan görevi ve yetkiyi
kullanıyoruz. Bunların birini diğerine üstün tutmadan, ikisini de
birlikte yapmak zorundayız. Kaldı ki bana göre bizim hiçbir sorunumuz meslek onurumuzdan daha ötede olamaz. Yani meslek
onurumuz en üstte olmak zorundadır. Bu mesleğin onurunu
her şeye rağmen korumakla yükümlüyüm. Bizler toplumun hak
ve özgürlüklerinin koruyucusu ve teminatı olmak zorundayız.
Bir baronun vazifesi budur. Ben o anlamda siyaset yaptığımızı düşünmüyorum. Bakın bugün toplum iyi ki barolar var, iyi ki
avukatlar var diyor. Geçen Ayşe Arman’ın röportajında otobüste
tecavüz tehdidiyle karşı karşıya kalan Pınar kızımız olay nedeniyle kendi çok kötü hissettiğini söylüyor ama diyor ki “ karakola
gittiğimde baro avukatlarını görünce içime bir ferahlama geldi,
rahatlık geldi” Bu duyguyu topluma hissettirmek çok önemlidir.
Bu bütün avukatlar adına gurur verici bir şeydir. Toplumdaki tedirginliklerin nedeni yargının tamamen çökertilmesidir. Şu anhukuk camiası içinde ayakta kalan tek güç avukatlar ve barolar.
O yüzden bu kadar saldırı altındayız. Bu aslına hepimize karşı
gerçekleşen psikolojik bir saldırının, harekatın parçalarından. Siz
sadece mesleğinizle uğraşın deniyor. Yalıtamazsınız ki kendinizi.
Ben mesleğimi uygun koşullardayargının bağımsız olduğu bir ortamda yapmak isterim.
İlginçtir başbakan geçenlerde alevi yurttaşlarımızın hakkı
hukuku bizim teminatımız altındadır diyor. Şeytan ayrıntıda gizli. Siz kimsiniz ki sizin teminatınız altında olsun. Asılında bizim
teminatımız altındadır demek siyasi iktidar olarak aynı zamanda
bizim tehdidimiz altındadır anlamına geliyor. Çünkü senin teminatın altında ise aynı zamanda teminatsızlığın altında da olur.
Halbuki hukuk devletinde bireylerin hak ve hürriyetleri siyasi iktidarın teminatı altında olmaz. Hukukun, anayasanın yasaların
ve yargısal denetimin teminatı altında olur. Bir toplum için en
büyük teminat o dur. Diğeri bir teminat değil teminatsızlıktır.
İşte biz bunu sağlamaya çalışıyoruz barolar, avukatlar olarak. Benim için tablo budur.
g “Bugün iddia ediyorum ki Türkiye’de hak ve özgürlüklerin en büyük düşmanı tehdidi toplumun en büyük
güvencesi olması gerek hukuktur. Çünkü belli bir amaca
hizmet edecek biçimde uygulanıyor. Dolayısıyla da hukuk
böylece tutsak edilmiştir”. Gerçekten çok doğru ve güzel
bir söylem, biraz açıklayabilir misiniz?
g Devamında “işte hukuk böyle kullanıldığı zamanda bir
toplum için atom bombasından daha tehlikeli olur” demiştim.
3-4 sene önce Türkiye artık sıradan faşizmi aştı, ileri faşizme geçti dediğimde insanlar çok sert buldu. Ancak bu yumur olarak
ileri demokrasi nidalarına karşı geliştirdiğim bir söylemdi. Bundan kastım bir toplumda bir hukuksuzluk olduğunda, bir hakkı-
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nız ihlal edildiğinde
eğer bağımsız bir
yargınız varsa gider“BİR TOPLUMUN
siniz ve bu hakkınızı
BELKEMİĞİ HUKUK ararsınız. Ama eğer
DEVLETİ VE YARGI hukuksuzluk zulüm
BAĞIMSIZLIĞIDIR” bizzat yargı eliyle
gerçekleştiriliyorsa
ya da meşrulaştırılıyorsa gidebileceğiniz bir yer kalmıyor. Bir toplum için bundan daha tehlikeli bir şey
olabilir mi? Bakın bir tehlike de hukuksuzluk yargı eliyle olduğu
zaman veya yargı eliyle meşrulaştırıldığı zaman vatandaş gözünde dışsal bir meşruiyet algısı yaratıyor. Yani vatandaş hakim
kararı var orada diyor. Ne kadar tehlikeli. Aslında görmüyor ve
bilmiyor ki hakim kararı filan yok. Şunu da ekliyorum, yüksekçe bir kürsünün olması ve o kürsünün üstünde 4 tane cüppe
giymiş insanın oturuyor olması o yapıyı mahkeme kılmaz, o
süreci yargılama kılmaz, o sonucu da hüküm kılmaz. Hiç kimse
unutmasın ki Hitler döneminde de “yargıçlar ,yargılamalar ve
hükümler “ vardı. Sokrates’i yargılayanlarda lanetle anılıyorlar.
İşte bu durum toplum için çok tehlikeli. Nefes darlığı insan için
ne kadar kötüyse toplum içinde hukuk darlığı o kadar çok tehlikelidir. Çünkü bir toplumun belkemiği hukuk devleti ve yargı
bağımsızlığıdır. O anlamda bakarsak Türkiye bugün omurilik felci
olmuş durumda. Eğer yargı şimdi olduğu gibi muhaliflere karşı
bir tasfiye mekanizmasına dönüşmüşse, güç ve iktidar savaşlarının arenası haline gelmişse o zamana artık hak ve özgürlüklerin
en büyük tehdidi yargıdır. Gidecek başka bir noktanız da yok.
İşte bu yüzden çok büyük bir tehlike ve tehdit diyorum. Bir toplum böyle yaşayamaz biliyor musunuz mümkün değil. O yüzden
bunun cümleleri sarf ettim ve sarf etmeye de devam ediyorum .
g Başörtüsüyle yemin eden bir arkadaşımız oldu.
Mesleğin icrasında başörtüsü serbestisiyle ilgili görüşleriniz nedir? Bu konuyu da mı bu bağlamda değerlendiriyorsunuz?
g Buradaki mesele başörtüsü meselesi değil. Toplumu yanıltıyorlar. Hukukçu olarak bakalım meseleye. Dediler ki 3. yargı
paketiyle biz kamusal alanda başörtüsünü serbest bıraktık. Bu
tam bir yalandır. Çünkü kamusal alanda başörtüsü 90 yıldır zaten serbest. Serbest bıraktık dedikleri alan kamusal alan değil,
resmi alandır. Şimdi bütün olay değişir. Hukukta 3 alan teorisi
vardır. Birincisi özel alandır ki insanın bazı ve istediği kişilerle
paylaşmak istediği yada hiç paylaşmak istemediği alandır. Yansıması da konutta tezahür eder. İkincisi kamusal alandır. Bu alan
parklar bahçeler, caddeler, sinemalar, restoranlar gibidir. Kamusal alanda zaten kimse kimsenin giydiğine karışmıyor ki. Birde

RÖPORTAJ
üçüncü bir alan vardır o da resmi alandır. Resmi alan denilen şey
belirli kurallara sahip ve ancak o kuralları kabul edenin girebildiği
bir alandır. Bu alan öyle bir alandır ki birilerine göre kural yapılamaz. Birileri eğer o alana girmek istiyorsa kuralları kabul ederse
girmelidir. Resmi alanda önemli olan iki ilke, devletin ve kamu
idaresinin eşitliği ve tarafsızlığı ilkesidir. O yüzdendir ki Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi Dahlap kararında öğretmenin başörtüsü takamayacağını bu ilkelere dayandırıyor. Diyor ki, öğretmen
devleti temsil etmektedir. Devletinde herkese eşit mesafede bulunması gerektiği ve kamusal barışın tesisi gerektiği için bu tür
simge olabilecek ve belli bir inancı dışsal anlamda ortaya koyabilecek herhangi bir şey takılamaz. Dışarıda istediğini taksın o kimseyi ilgilendirmez. Görüyor musunuz durumun ne kadar farklı
olduğunu. Açık söylüyorum yanlış burada çünkü bu başörtüsü
meselesi değil. Kararda her türlü simgeyi söylüyor, örneğin haçta
takamıyor. Soruyorum; herkes hakim, savcı, avukat, polis olmak
zorunda mı? Böyle bir zorunluluk yok. Olmak istiyorsa o alandaki var olan kurallara uyacak, uymayı kabul ediyorsa girecek.
Uymayı kabul etmiyorsa girmeyecek. Ama o girsin diye o alanın
evrensel ve bilimsel ilkelerle bezenmiş olan kuralları değiştirilemez. Başka bir örnek vereyim, diyelim ki bir yurttaşımız Adalet
ve Kalkınma Partisi’ne ye üye olmak istiyor. Fakat üye olmasının
önünde tüzükteki 2 madde engel. O zaman parti o üye girebilsin diye o kuralları mı değiştirecek yoksa bizim kurallarımız bunlar, sen buna uy uyacaksan mı diyecek. Eğer değiştirecekse, her
girmek isteyene göre de değişecekse ortada kural diye bir şey
kalmaz. Yani gördüğünüz gibi mesele başörtüsü meselesi değil,
bu hukuksal bir meseldir ve mesele çarptırılmaktadır. Çünkü serbest bıraktık dedikleri alanların hiçbirisi kamusal alan değil, hepsi
resmi alandır. Adliye resmi bir alandır. Ama orada da ikili bir ayırım vardır. Hizmeti verenle hizmeti alan birbirinden ayrılır. Hizmeti alan örneğin adliyeye dava için gelen bir kişinin başörtüsü
vardır, yoktur beni hiç ilgilendirmez. Ama o bir hizmeti verense
yani hakimse, savcıysa, avukatsa o zaman devleti ve kamusal bir
gücü temsil ettiği
için tarafsız görün“CÜBBENİN
mek durumundadır.
KİMSENİN
Dikkat edin tarafsız
olmak demiyorum,
ÖNÜNDE
İLİKLENMESİN DİYE tarafsız görünmek
DÜĞMELERİ YOK, d u r u m u n d a d ı r .
Meseleyi ideolojik
KİMSE O CEBE BİR değil de bilimsel ve
ŞEY KOYMAYA
hukuksal olarak ele
CESARET
aldığınızda çok açık
ortaya çıkıyor tabEDEMESİN DİYE
lo. O yüzden yanlış
CEBİ YOK.”
noktadan tartışıl-

dığını düşünüyorum. Bilinçli de yapılıyor çünkü din üzerinden
siyaset ve ticaret yapılıyor.
g Bizde törensellik önemlidir. İnsanlar cübbemizi sadece
bir şekli şey olarak görmesinler. O cübbenin kimsenin önünde
iliklenmesin diye düğmeleri yok, kimse o cebe bir şey koymaya cesaret edemesin diye cebi yok. Bana göre başörtüsü meslek
onurunu da zedeliyor. Çünkü karikatürize ediyorlar. Bizim taşıdığımız o cübbeyle başörtüsü yan yana gelmez. Bu ama dinsel
yönden değil bizim bir giyim tarzımız vardır. Niçin polis askerde
bunu takmıyor. Yarın bir gün başka din mensubu kendi birtakım şeylerini takmak isterse ne olacak. Bana göre dine karşı da
yapılan bir haksızlık ve saygısızlık diye düşünüyorum. Çünkü siz
dini inançlarınızı mesleki bir alanda kullanma ve ondan yararlanma gayreti içine girmiş oluyorsunuz. Bu dinen de caiz değil.
HatırlasanızKabataş’ ta bir bayana saldırı iddiası oldu, kayıtları
çıkarın dediler kimse çıkaramadı. Peki söylem neydi, dikkat edin
“başörtülü bir bacımıza saldırmışlar”. Niye orada illa ki başörtülü kısmını vurguluyorsun ki. O mantıkla bakarsak başı ister açık
olsun ister kapalı olsun sonuçta insana saldırıdır. Kendisi zaten
berbat bir şeydir. Tamda gezi hassasiyetinin olduğu bir dönemde
bir takım kişiler tarafından organize olarak ele alındığında inanç
gereği değil simge olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Bu dahi aslında
inanç yapısının nasıl siyasete alet edildiğini gösteriyor. Burada
bir inanç özgürlüğü söz konusu değildir.
Jargona da dikkat etmek lazım. Laiklik bazen çok yanlış nitelendiriliyor. ben laikliğin aslıda tamda din duyguları yoğun
ÇANAKKALE BAROSU
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olan ve bunları yoğum olarak yaşamak isteyen insanların bir
güvencesidir diye düşünüyorum. Bakın mesela Fransa‘da ya da
Almanya’da bir toplantı veya gösteri yürüyüşü olduğunda derhal polis oraya gelir ve etraflarını sarar. Ancak onlara saldırmak
için, dağıtmak için değil dışarıdan onlara yönelecek saldırı olasılığına karşı onları korumak için yapar. Laiklikte böyledir. laiklik inanan insanların etrafını bir bariyer gibi çevirir ki oraya din
tüccarları girerek zarar vermesinler ve insanlar dinlerini olması
gerektiği gibi özgürce yaşayabilsinler. Güvence olarak nitelendirilmesi gerekirken bakın durum ne kadar farklı yansıtılıyor. O
yüzden buradaki mesele başörtüsü meselesi değil.
g Avukatlık mesleğinin hak ettiği noktada olmadığını bilfiil yaşayarak görüyoruz. Bir röportajınızda Avukatlık
mesleğinin git gide itibarsızlaştırılmaya çalışıldığından
bahsetmişsiniz. Farklı bir açıdan bakarsak meslektaşlarımızın tutumlarının da gelinen noktada etkili olduğunu
düşünüyor musunuz? Bu hususta barolar ve birlik ne gibi
önlemler almalı?
g Bakın ben
hayatım boyunca
“AVUKATLAR
hep açık konuştum.
BİR DAVADA
Çok haklısınız. Şu
KARŞILIKLI
anda Türk toplumu
çok ciddi bir zihinsel
OLURLAR
ve psikolojik işgal ve
AMA HASIM
saldırı altında. Öyle
OLAMAZLAR”
bir operasyon yaptılar ki tek bir mermi
atmadan bu ülkeyi işgal ettiler. 25-30 yıldır özellikle toplum
üzerinde gen mühendisliğine bağlı bir operasyon var. Bu ülkenin
genleriyle, genetiğiyle, değerleriyle oynadılar. Kimyasını değiştirdiler. Sahte bir tarih imal ettiler bizi biz yapan değerlerimizi
aşındırdılar. Hal böyle olunca bundan avukatlık mesleğinin etkilenmemesi düşünülemez. Yani bütün bu dediğim tabloda doktorluk, mühendislik, öğretmenlik nasıl etkilendiyse avukatlıkta
etkilendi. Başka bir insan profili yaratılıyor. Bu profilde özellikle
hatırlarsanız 12 Eylül’den sonra topluma pompalanan bazı değer yargıları, aslında değersizlik yargıları etik ve estetiklik olayını
tamamen göz ardı eden pratik ve pragmatik bir yapı oluşturdu. Maalesef bazı zehirli sözcükler vardır, pratik ve pragmatik
olmak gibi. Bunlar birtakım şeyleri maskelemeye yarar, mesela
köşe dönmecilik, hedefe en kolay yönden ulaşma. Anayasa bir
kere askıya alınırsa bir şey olmaz, benim memurum işini bilir ifadelerinde somutlandığı gibi. Genel bir açık göz olma, kolay köşe
dönme felsefesi maalesef bizim mesleği de zehirlemeye başladı.
Bu insan profili ortaya çıkınca özellikle bizim mesleğimizin belirli
bir yaşın ve deneyimin üstünde olan ve bana göre mesleğin altın
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dönemini yaşamış, hukukun hukuk olduğu dönemlerdeki meslektaşlarla başka duygularla, başka güdülenmelerle, başka değer
yargılarıyla yetişen genç meslektaşlarımız arasında bir uçurum
oluşmaya başladı. Dolayısıyla mesleğin bu hale gelmesinde kesinlikle çuvaldızı önce kendimize batırmalıyız. Bugün baktığınızda bir meslek etiğinden ne kadar söz edilebiliyor. Avukatlar arası
disiplin ihtilaflarındaki artışa bakın. Halbuki biz büyük bir aileyiz.
Ben her ruhsat töreninde genç meslektaşlara “ bakın avukatlar
bir davada karşılıklı olurlar ama hasım olamazlar” derim. Olması
gereken budur. Fakat gerek ekonomik şartlar, gerek değerlerde
yaşanan kayıp bizi bu günlere getirdi. Sadece bize özgü değil ama
bize de olumsuz etkileri çok fazla oldu. Bir kere avukat toplumun
kanaat önderidir. Dolayısıyla giyimine, kuşamına, oturuşuna,
kalkışına, yemesine, içmesine, kullandığı ifadelere dikkat edecek.
Avukat güzel konuşan insandır. Konuşmasına dikkat edecek. Bakın ben henüz baro başkanı değilken Bodrum’da girdiğim bir davada meslektaşımız duruşmayabermuda şortun üzerine cüppe
giyerek geldi. Meslek adına utandım Siz eğer kendi mesleğinize
gereken özeni, itibarı göstermiyorsanız başkasından da bekleyemezsiniz. O yüzden bizim içimize dönüp sorgulama yapmamız
gerekiyor. Gerekli tedbirleri almalıyız. Hem birlik düzeyinde hem
yeknesaklığı sağlayabilmek adına bütün barolar düzeyinde ciddi
bir şeyler yapmalıyız. Kontrolleri arttırmalıyız. Bu meslek adına
baro yönetimleri olarak seçim kaygısına, oy kaygısına düşmeden
gereken neyse yapılması gerekiyor Aksi halde daha kötü olacak.
Bu dediğim şey daha çok insan profiliyle, yapılanmayla ilgilidir.
Bizim bunlara ciddi kafa yormamız gerekiyor. Mesleğin geleceği adına bu itibarı tekrar sağlama adına ne gerekirse yapmamız
gerekiyor. Önce evimizin önünü süpüreceğiz. Kazancakis’in kayalı bahçe de naklettiği bir hikayedebir batılı, Çin’e bir tapınağa
gider. Biliyorsunuz Çinlilerin, Japonların bahçeleri çok ünlüdür.
Batılı gördüğü manzara karşısında oradaki Budist rahibe der ki
“ben çok hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki bahçeniz çok
bakımsız”. Rahipte cevaben “bu kadar hızlı olma bataklık şeytanı, önde içimizdeki bahçeleri düzenleyelim” der. Derin bir anlamı vardır. Batı felsefesi çok mekaniktir ama doğu felsefesi çok
derinirdi. Batı felsefesindeki mutluluk mekaniktir çünkü batı felsefesi mutluluğu bir olgu olarak gördüğü için anka kuşu gibi hep
peşinden koşar. Oysa doğu felsefesine göre mutluluk olgu değil
algıdır. Algı olduğu içinde önce kendi içinde halledeceksiniz ki
mutlu olacaksınız. Önce kendi içimizdeki bahçeleri düzeltmeliyiz. Zor bir mesele ama yapmamız gerekiyor.
g Yeni avukatlık kanununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avukatlık sınavı ve taslakta geçen şube açma yetkisi
mesleğin niteliğini nasıl etkiler?
g Bu tam anlamıyla büyük balık küçük balığı yer hikayesi. Siz büyük balık olarak gördüğünüz baroların ve ona men-

sup avukatların baskısını hissediyorsunuz ama İstanbul’daki ve
Ankara’daki avukatlarda uluslararası, büyük hukuk bürolarının
baskısını hissediyorlar. O yüzden asıl sorun başında yeni olan
her şeyin ürkütücü olması. Çünkü bu zamana kadar yeni olan
hiçbir şeyden hayır geldiğini görmedim. Yeni TCK felaket odu.
Tüm sistemi altüst etti. Yeni anayasa tam anlamıyla cumhuriyete ve Atatürk’e veda anayasası olacak. Çünkü yeni demeniz için
eskiyi tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bizim Avukatlık
Kanunumuz aslında çok güzel. Ben çok doğru bir kanun olarak
görüyorum. Eksikleri, gedikleri var ama makyajlanması yeterli.
Temelden bütünsel olarak yapılacak olan bir değişikliğe şiddetle
karşıyım. İnanın bu kanunla elde edilen bir takım kazanımlarımızın da yok edileceğine eminim. Siz hazırlayın biz geçiririz diyorlar ama asla inanmıyorum. Sabaha karşı verilecek iki önerge ile
bütün her şey tarumar olabilir. Mevcudu koruyup, eksik olanları
tamamlamak lazım çünkü özü ve felsefesi itibariyle doğru bir kanun. Mesela saldıracakları noktalardan biri avukatlığın kamusal
yönü. Danıştay, bir kararının gerekçesinde avukatlık için ticari
faaliyettir diyor. Bizi tüccara indirgiyor. Biz iş adamı değil, adalet
savaşçısıyız. Baroların toplumun çıkarlarını korumak için elinde
güçlü bir vasıta olan 76. maddeye saldırıyorlar. Dolayısıyla hayırlı görmüyorum.
Emperyalizm şuan bütün dünyada paket programlar uyguluyor. Bakın Yunanistan’a her gün grev var. Oraya da bahsettiğim
saldırı oldu ve büyük hukuk büroları oraya girip yereldeki avukatları köle haline getirdi. Aynı şey, şu koruyucu hükümler kalktığı
anda bizde de olacaktır. Globalleşme adına tüm avukatları köleleştirecekler. Ben buna karşıyım. Kanunun muhafaza edilmesi
ve mesleğin geleceği açısından iyileştirilmesi lazım. Bu kadar fakülte açıyorlar, o zaman iş imkanını artırsınlar. Mali müşavirlikte
uygulandığı gibi zorunlu avukatlığı getirsinler. Avukatlık sınavını
doğru düzgün düzenlesinler.
g Öğrencilik yıllarınızda da aktif mücadele etme gerekliliğine inanmışsınız ve siyasetle yakından ilgilenmişsiniz. Hitabetinizin çok etkili, insanları etkileme becerilerinizin yüksek olduğunu görüyoruz. Gerçek anlamda siyasete
girmeyi düşünüyor musunuz?
g Çok samimi düşüncemi söyleyeyim hiç böyle bir isteğim,
planlamam, tutkum yok. Gerçekte istediğim şey üniversiteye,
bilime dönmek. Çünkü baro başkanlığı akademik hayatıma darbe vurdu. İstediğim ölçüde yazıp çizemiyorum. Bilim dünyasına,
eşime, çocuklarıma, aileme dönmek istiyorum. 2. dönem sloganımız benim tüm karşı çıkmalarıma rağmen güzel bir cinas olacağı düşünülerek “ baroda ümit var”dı. Eşim duyunca “baroda
ümit olabilir ama evde Ümit yok” dedi. Bütün hayalim toprakla
ve tarımla uğraşmak. Çok rahatlatıyor beni organik tarım yap-

mak. Meyve sebze
bahçesi,
zeytinlik
alıp onla uğraşmak
istiyorum. Bunun
“ÇANAKKALE
yanı sıra bir hayalim
BENCE BİR ŞARJ
de sinema filmi çekYERİ GİBİ”
mek. Ben çok yoğun
tiyatro ile uğraştım. Hatta epey bir
oyunda oynamanın
yanı sıra toplulukta çalıştırdım. Hitabette filan de bunun yararını
görüyor olabilirim. Film çekmek istiyorum. İyi de bir film koleksiyonum var. Örnek aldığım kişi de erken aramızdan ayrılanünlü
Yunan yönetmen TheodorosAngelopoulos’tur.
Üzülerek şunu görüyorum ki artık hayatımın kontrolü benim
elimden çıktı Tuhaf bir şey ama üzerimdeki baskı sokaktaki insandan. Onun sevgisini, yakınlığını, içtenliğini, gördüğüm zaman
bir sorumluk duygusu hissediyorum. Benim en zayıf noktam
aslında en kuvvetli noktam olan ülkem. Vatan millet dendiği
anda bende tüm yelkenler iniyor. İnanın hiç istemiyorum ama
şartlar veya toplum beni bir yerlere doğru sürüklüyor. Bende
bilmiyorum gelecek ne getirir. İnsanlar beni bir muhalefet lideri
gibi görüyor. Aslında bu ilginç. Bana sorarsanız muhalefetteki bir
eksiklikten ve boşluktan kaynaklanıyor. Daha çok öyle algılanıyorum. Böyle şeyler gündeme geldiği zaman kendimi dinliyorum, bu toplum için ne yapman gerekiyor diye düşünüyorum.
Ben hayatta mantıktan ziyade yüreğimin sesini dinlerim. Onun
daha etkin ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bütün olay gece
rahat uyumak. Şükür ki çok rahat uyuyorum, kendimle barışığım.
Bunu da asla kaybetmek istemiyorum.
Çanakkale beni çok etkiliyor. Çanakkale bence bir şarj yeri
gibi. Buranın yaydığı acayip bir elektrik, bir aura var. Yarımada,
şehitlikler, burada gerçekleşen tarih başka bir şey yayıyor. Özellikle Akbaş Şehitliği beni çok etkiler. Orada yatanların en yaşlısı nerdeyse 13-14 yaşında. O zaman diyorum ki kendime bu
çocuklar o yaşlarında vatan için toprağı ölümü çok rahat göze
aldıklarına göre bizimde bu çocuklar kadar namusumuz ve cesaretimiz olmalı. O çocuklara bir borcum var. Öyle hissediyorum.
Bu cumhuriyeti bize armağan edenlere, bütün şehitlere borcum
var. Bu ülkeye, bu devlete borcum var. Bu ülke bana çok şey verdi. O yüzden bende bu borcu ödemek zorundayım. Şimdi zamanı. Şimdi ülke bizden bir şeyler istiyor. Kendimi bu zorunlulukta
hissettiğim için maalesef planlarımı gerçekleştiremeyeceğim.
Çok politik oldu ama hakikaten öyle bende bilmiyorum benim
bir planlamam yok. Daha öncede milletvekilliği gibi birçok şeyi
elimin tersiyle reddettim. Benim için makamlar, mevkiiler çok
büyük bir anlam ifade etmiyor.
ÇANAKKALE BAROSU
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g Bir röportajınızda “Cumhuriyetin temel nitelikleri
ve hayat felsefem konusunda kimseyle uzlaşmak zorunda
hissetmem kendimi. Bu konularda empati de göstermem
sempati de duymam” demişsiniz. Fikirlerinizi cesurca savunuyorsunuz. Bu duruş sizi yormuyor mu?
g Tam tersi aslında bu duruş benim en büyük gücüm. O kadar rahatım ki. Konuşurken rol yapmıyorum. Kimseye mavi boncuk dağıtmıyorum. Tamamen kendim olduğum için çok rahatım.
Ben İstanbul’da ne konuşuyorsam Şırnak’ ta da, Karadeniz’de de
aynı şeyi konuşurum. Ben gri rengi seven bir insan değilim İyi
bir şey diye söylemiyorum ama ben böyleyim. Empati denen
sözcüğü sevmiyorum. Günümüzde başka bir ölçekte kullanılıyor.
2. baro başkanlığı seçimindeki genel kurulda birtakım eleştirilen
oldu. Bende “hiç kimse kusura bakmasın, ben Kürtçülükle, bölücülükle elele, kol kola yürümek zorunda değilim, kimseye mavi
boncuk dağıtmak zorunda da değilim. Biz buyuz. Oy verirseniz
de böyle oy verin.” Dedim. Ben bunu omurgalı olmak diye niteliyorum. Duruma göre eğilip bükülmemek bu. Bir inancım var
benim. Belki çok katı bulunuyor olabilirim ama bunların hepsine
inanıyorum. Ben cumhuriyetin modellemesine, kuruluşundaki
doğru felsefeye sonuna kadar inanıyorum. Ben ulus devlete, ülke
bütünlüğüne sonuna kadar inanıyorum. Bakın birileri bize masallar anlatıyor. Ulus devletin zamanı geçti diyorlar. Peki bunu
niye Fransa’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye söylemiyorlar. Sadece
Türkiye’de mi modası geçiyor. Emperyalizme karşı sadece ulus
devlet direnebilir. Ulus devlet, etnik kökeni, mezhebi ne olursa
olsun ortak bir aidiyet duygusu yaratıyor. Ancak bu ortak duyguyla direnebilirsiniz. Bu yüzden milliyet bir üst kimliktir ve yitirirseniz direnemezsiniz. Çünkü çıkarlar çatışmaya başlar ve bundan da emperyalizm yararlanır. Siz etnik kimliğiniz, mezhebiniz
ne olursa olsun tek bir üst kimlikte buluşabilirseniz, hem barış,
hem huzur içinde yaşarsınız ve emperyalizme karşı direniş gösterebilirsiniz. Şimdi yeni bir ifade daha çıktı “her şey tartışılır”
diye. Bunu ifade özgürlüğü zannediyorlar. Çok afedersiniz ama
namus kavramını, aile kavramını tartışabilir misiniz. Hangi hakla
Atatürk’ü çarpıtıp, sahte bir tarih imal edip, ağız dolusu küfürlerle konuşabiliyorlar. Benim buna saygı duymam mümkün mü?
Cumhuriyete bu kadar azgın saldırılara saygı duymam mümkün değil. Sahte ve alçakça bir tarih yaratıyorlar. Kahramanları
hain, hainleri kahraman haline getiriyorlar. Adı da “Hadi bunu
konuşalım” oluyor. Bütün bu programlar topluma narkoz verme programlarıdır. Sabahtan akşama kadar hacivat karagözler
yüzünden topluma bir kafa karışıklığı pompalanıyor. O yüzden
bazı konularda açık ve net olmak lazım. Bugün muhalefet partilerinin en büyük problemi bu. Kimlik bunalımı var. Adeta fırtınalı
bir denizde pusulasını yitirmiş nereye gideceğini ilemeyen bir
gemi. Ama unutulmasın ki gideceğiniz yeri bilmiyorsanız hiçbir

18

ÇANAKKALE BAROSU

rüzgardan hayır gelmez. Bir ideolojik bütünlük ve tutarlıklık olacak. Bunu söyleyince biz kitle partisiyiz diyor. Bende diyorum ki
kitle partisi olabilmek içinde önce kütle partisi olmak lazım. Bir
kütleniz, kimliğini olacak ki toplum size yönelsin bu nedenle ben
ideolojik netliğe çok önem veriyorum. Ben gayet netim, bundan
da zarar görmedim. Zaten yarar görürüm ya da zarar görürüm
diye de düşünerek yapmıyorum. Doğru yaptığımı bilmenin huzuru ve rahatlığı içindeyim. Kimse kusura bakmasın kıvıramam,
direk söylerim.
g Forumlarda genel kanı derslerdeki tavrınızın ve üslubunuzun ceza hukuku gibi zor ve önemli dersi zevkli ve
anlaşılır kıldığı yönünde. Size en çok keyif veren hangi uğraş alanınız?
g Daha önce daha da yoğundu avukatlık hayatım. Çok severek yaptım, zaten sevmeseniz yapamazsınız. Akademisyenlikte ise sevdiğim gençlerle bir arada olmak. Bu sizi de genç ve
diri tutuyor. Bir şeyler veriyorsunuz. Bu çok değerli ve önemli.
Derslerimde “başta ben olmak üzere lütfen her türlü söyleme
kuşkuyla yaklaşın” derim. Kendi mantık süzgecinizden geçirmeden kabul etmeyin. Benim derslerim söyleşi, sohbet gibi oluyor.
İçinde teatral unsurlar vardır. Taklit yaparım, fıkra anlatırım. Asla
yoklama almam ama bütün derslerimde sınıf doludur. Burada
rahat olun, saçmalama hakkına da sahipsiniz derim. Herkes büyük bir rahatlık ve huzurla gelir derse. En sevdiğim yönü rahatlık. Ben hepsini evladım gibi görürüm ama birer meslektaşı gibi
davranırım. Buda çok etkili oluyor. Onları yetişkin birer hukukçu
olarak görüyorum ve öyle davranıyorum. Sürekli bir özgüven
aşılaması yapmaya çalışıyorum. Psikoloji ve sosyal psikoloji bilmekle de alakalı. Ben bunları bildiğimi düşünüyorum. Epey kafa
yormuşluğumda var.
g Hem akademisyenlik, hem avukatlıkla ilgileniyordunuz. Bunlara birde baro başkanlığı eklenince hayatınızda neler değişti?
g Baro başkanlığı aklımın ucundan
geçmedi. Yönetime girdiğimde de
“GÜLÜN
kıramayacağım inGÜZEL OLMASI
sanların vesilesiyle
DİKENİNDENDİR” girdim. Ama öyle bir
konjonktür doğdu ki
mecbur kaldım ve
büyük baskılar altında 1 ay kala seçime girdik. 6 adaylı bir seçimi 1500 oy farkla
aldık. 2. seçimi de zaten yüzde 60 la aldık. Demek ki bir şeyler yapabilmişiz. Samimiyet, dürüstlük çok önemli. Ben çıkıp şu

hususta başarısız olduk diyebiliyorum. Geçen baro meclisinde
açıkça biz Anadolu Adliyesindeki sorunları çözmede, Çağlayan
Adliyesinde olduğu ölçüde başarılı olamadık dedim. Bunu açıkça, dürüstçe söylemek lazım. Çok onurlu bir görev, çok değerli.
80 bin avukat var ama 80 tane baro başkanı var. Bence bir insanın çocuğuna bırakacağı çok değerli bir miras. Ben Genel Kurulumuzabana bu imkanı bana verdikleri için sonsuz teşekkür ettim.
Akademik hayatıma çok yara verdi ama buna rağmen haftada
17 saat ders veriyorum. Aileme olan vakit tahsisini azalttı. Tatil yapmayı, geziyi çok seven bir insanım, bunları azalttı. Ama
hamama giren terler. Bunlardan şikayetçi değilim. Gülün güzel
olması dikenindendir. Pişman değilim ama zamanında ve tadında da bırakmak gerektiğine inanıyorum.Bir şeylerin çok fazla bir
kişiye bağlanmasını doğru bulmuyorum. Ben hep söyledim eğer
ortada bir başarı varsa bu yönetim kurulumundur. Bir başarısızlık
varsa bu başkanındır. Başkan olarak başarıyı siz sağlamak zorundasınız. Biz başkanlık sistemini bitirdik. Ben temsilde baro başkanıyım ama bir karar alınacaksa sadece yönetim kurlu üyesiyim.
Kurul ne derse o olur. Çok fazla benim ön plana çıkarılmamı da
doğru bulmuyorum. Getirdikleri ve götürdükleri de var ama getirdikleri daha önemli. İstanbul barosu başkanı olduktan sonra
toplum beni daha çok tanıdı ve güvendi. Bu anlamda İstanbul
Barosu’nun çok büyük desteği olmuştur, dolaysıyla müteşekkirim. Ama emekli olmayı hayal ediyorum.
g Son olarak bizimle neler paylaşmak istersiniz. Dergimizdeki röportajlarımızda gelenek olduğu üzere birkaç
mesleki anınızı anlatır mısınız?
g Tüm meslektaşlara hayat sadece hukuktan ibaret değil
diye söylerim. Bir yazar “Hayat öyle bir şeydir ki ne kadarını kucaklayabilirseniz o kadarı sizindir” diyor. Mutlaka bir hobiniz olsun diyorum. Muazzam bir çizgi roman koleksiyonum var. Kendimi unutuyorum bir filmin içinde sürükleniyor gibi hissediyorum.
Çok güzel film ve plak koleksiyonum var. 33’lük 45’lik 78’lik. Ses
ve Hayat dergisi topluyorum. Bunlar insanı ayakta tutuyor.
Baya yaşlanmışım ki çok anım var. Mesleğin ilk dönemlerinde birçok boşanma davasına baktım. Bir davada ben kocanın
vekiliyim. Karşıda kadın ve vekili var. Duruşmada bir anda iş kızıştı. Kadın bağırmaya başladı. Karşılıklı tartışma başladı. Kadın
bir anda ayakkabıyı çıkardı ve müvekkilime fırlattı. Tabi donduk
kaldık. Hakim çok kızdı ve çıkın dışarı, sizi bundan sonra sittin sen
boşamıyorum diye bağırmaya başladı. İnsanlar bir arada olmayı
başaramıyor olabilirler ama adam gibi boşanmasını da bilmek
lazım. Çok etkiledi beni.
Genelde duruşma beklerken benden önceki duruşmaları izlemeyi severim. O günkü hakimin psikolojisi, ruhsal durumunun
nasıl olduğunu anlamak için çok önemli bulurum. O günde yine

arkada duruşma izlerken bir kadın geldi davacı olarak. Boşanmak
istiyormuş. Hakim de bize döndü “Ne dersiniz meslektaşlar boşayalım mı” dedi. Bizde uygun efendim diye kafa salladık. Ne
olduğunu anlamadan kadın kürsüye gitti, hakimi iki yanağından
öptü ve şarkılar söyleyerek gitti. Hakim bey döndü “hayat ne ilginç. Evlenirken ayrı bir sevinç, boşanırken ayrı bir sevinç” dedi.
Bir ceza davasında da yardımcısı adamın başına odunla vurmuş, şömineye koymuş ve yakmış. Geri kalan külleri ve kemikleri
dama çıkarmış, soğutmuş ve ayrı çöp poşetine koyarak Sarıyer,
Tarabya’da 5 ayrı konteynıra bırakmış. Prof. Dr. Köksal Bayraktar
beni bu günlere getiren adamdır, hakkını ödeyemem. Beraber
avukatlık yapıyoruz ve bu davaya benim bakmamı istedi. Müdahil avukatı olarak. Dosyayı okurken insan hayatı nasıl sona
erebiliyor, ne vahşi diye düşündüm. Sanık olayı bülbül gibi şakımış. Dava açıldı ve bir celsede sanık döndü bana “ben bu avukatı
tanıyorum, aslında bunun bürosu Tel Aviv’de, İsrail’de Siyonistlerin avukatıdır.” Dedi. Bu şekilde deli numarası yapmaya çalıştı
ama müşaadeye gitti ve turp gibi çıkıp geri geldi. Tüm deliller
incelendi, artık karar verilecekti ki sanık daha önceki savunmalarında hiç belirtmemesine rağmen “öldürdüm ama sorun niye
öldürdüm. Bana sapık ilişki teklif etti” dedi. Sonuçta sanığın aksi
kanıtlanamayan savunmalarına itibar edilerek ağır haksız tahrik
uygulandı ve iş bitti. O zaman o kadar sarsıldım ki. Adalete yönelik bir zedelenme yaşadım. Neler yaşıyoruz.
-Teşekkür ederiz
Ben teşekkür ederim.
ÇANAKKALE BAROSU
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Ege-Marmara Bölge
Baro Başkanları Toplantısı
SONUÇ BİLDİRGESİ
21-22 Aralık 2013 tarihlerinde Kocaeli Barosu’nun ev sahipliğinde toplanan Ege – Marmara Bölgeleri Baro Başkanları
aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunmayı gerekli görmüşlerdir.
1- Bilindiği üzere 24 Aralık 2013 tarihinde bir kısım tutuklu meslektaşlarımızın yargılanmasına Silivri Yerleşkesinde başlanacaktır. Avukatların mesleki faaliyetlerinin sorgulanması ve
yargılama konusu yapılması hukuk devleti açısından büyük bir
talihsizliktir ve kabul edilemez. Gerçekten yurttaşların hak arama özgürlüğünün aracı ve güvencesi olan avukata yönelik her
kısıtlama ve saldırı esasen yurttaşın haklarına yönelmektedir.
Bu nedenle; siyasi iktidarı, savunmaya, avukata, barolara
yönelik saldırılara son vermeye, yargıyı da, kurucu unsur olan
savunmaya hak ettiği saygıyı göstermeye çağırıyoruz.
Barolar olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza, meslek
onurumuza yönelik her türlü ihlal ve saldırıya karşı gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.
Bu düşünceyle 24 Aralık 2013 tarihinde başlayacak olan mes-
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lektaşlarımızın yargılandığı davanın duruşmasını hep birlikte
takip edeceğimizi ve meslektaşlarımızın yanında olacağımızı
kamuoyuyla paylaşıyoruz.
2- Baroların meslek ile ilgili görevlerinin yanı sıra toplumsal görevleri ve işlevleri de vardır. Bunlardan en önemlisi Avukatlık Kanunu’ nun 76. Maddesinde düzenlenen hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumaktır. Bu hüküm
barolara başta çevre ve sağlık olmak üzere yurttaşların bireysel
ya da toplu hak ihlallerine karşı dava açabilme ve davaya katılabilme hakkı tanımaktadır.
Ne yazık ki, Danıştay yerleşik içtihadından dönerek baroların toplum adına kullandığı bu işlevi ortadan kaldırmış ve halkı
korumasız bırakmıştır. Bu karar ve uygulama kabul edilemez.
3- Adalet Bakanlığı’ nın koordinasyonu ile yeni bir avukatlık kanunu tasarısı hazırlandığı bilinmektedir. Daha önce de
belirttiğimiz gibi, avukatlık kanunu hazırlanmasında baroların
ve TBB bünyesinde bölge baro temsilcilerinden oluşan komisyonun görüşleri alınmadan ve bu görüşler yapılan çalışmaya

yansıtılmadan bir sonuca varılması kabul edilemez olacaktır.
4- Hukuk devletinde yasal düzenlemeler genel, soyut, objektif yapıldığı gibi kurallar da benzer konumdaki herkese eşit
uygulanır. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında dahi olsa ilke niteliğindeki kararları da Anayasamızın 153/son maddesi gereğince tüm kişi ve kurumları
dolayısıyla mahkemeleri de bağlar. Bu hukuki durumun gereği
yapılmalıdır.
5- Son günlerde Türkiye’ nin gündemine oturan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu temiz toplum adına tarafımızdan da
-taraf olmaksızın- dikkatle izlenmektedir. Durduğumuz yer her
zamanki gibi hukukun üstünlüğüdür. Bu çerçevede beklentimiz
şudur;
a) Soruşturma süreci CMK kurallarına uygun olarak ve fakat toplumun bilgilenme hakkı da gözetilerek yürütülmelidir.
b) Başta masumiyet karinesi, özel hayatın gizliliği, soruşturmanın gizliliği gibi, ne yazık ki, bugüne dek gözetilmeyen
ilkelere uyulmalıdır. Bu çerçevede nihayet, bu kuralların ve hukukun öneminin hatırlanması manidar ama sevindiricidir.
c) Hukuka ve ahlaka aykırı elde edilmiş hiçbir bulgu ve
bilgiye delil olarak itibar edilmemelidir.
d) Bununla birlikte belirli bir ciddiyet içerdiği anlaşılan ve
tüm toplum açısından önem taşıyan yolsuzluk ve rüşvet gibi
ciddi isnatların kişilerin konum ve sıfatları gözetilmeksizin araştırılması beklentimizdir. Bu nedenle yargıya baskı, müdahale
ve etkileme anlamına gelebilecek başta siyasi iktidar olmak
üzere herkes, her türlü davranış, tasarruf ve düzenlemeden
kaçınmalı, toplumda soruşturmanın engellendiği, bazı kişilerin

kayrıldığı algısı yaratılacak bir yola gidilmemelidir. Üzülerek
bugün öğrenmiş bulunmaktayız ki, yukarıdaki beklentilerimizin
aksine siyasi iktidar tarafından adli kolluk yönetmeliğinde alelacele değişiklik yapılarak, soruşturmanın gizliliği kuralından,
hükümete bağlı mülki amirler muaf tutulmuştur. Bu değişiklik
CMK 157 ve 164 maddelerine de açıkça aykırıdır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
AYDIN BAROSU BAŞKANI
Av. SÜMER GERMEN
BALIKESİR BAROSU BAŞKANI
Av. YAŞAR MEYVACI
BİLECİK BAROSU BAŞKANI
Av. HALİME AYNUR
BURSA BAROSU BAŞKAN YRD.
Av. İSMAİL METİN
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
Av. BÜLENT ŞARLAN
DENİZLİ BAROSU BAŞKANI
Av. MÜJDAT İLHAN
DÜZCE BAROSU BAŞKANI
Av. ALİ DİLBER
EDİRNE BAROSU BAŞKANI
Av. ÖZGÜR YILDIRIM
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
Av. ÜMİT KOCASAKAL

Av. ERCAN DEMİR
KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI
Av. HARUN SAYGILI
KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI
Av. SABİT ÖZDOĞLAR
MANİSA BAROSU BAŞKANI
Av. ZEYNEL BALKIZ
MUĞLA BAROSU BAŞKANI
Av. MUSTAFA İLKER GÜRKAN
SAKARYA BAROSU BAŞKANI
Av. RECEP HACIEYÜPOĞLU
TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI
Av. NEVZAT TEKER
YALOVA BAROSU BAŞKANI
Av. CEVDET BEKLER
ZONGULDAK BAROSU BAŞKANI
Av. İBRAHİM KEREM ERTEM

İZMİR BAROSU BAŞKAN YRD.
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Başkanımız Av. Bülent Şarlan
Genel Kurulu Değerlendirdi
TBB 12. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

T

ürkiye Barolar Birliği,
12. Olağanüstü Genel
Kurulu,Türkiye Barolar
Birliği Av. Özdemir Özok
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti. Genel Kurula, Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve
Türkiye Barolar Birliği delegeleri
katıldı.
30 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen
Genel Kurula, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,Türkiye Barolar Birliği delegeleri Av. Cengiz Tuğral ve Av. Tülay Ömercioğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden
Av. Şerefnur Çakır Demirtaş katıldı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Baro başkanımız ve Türkiye Barolar
Birliği Delegesi Av. Bülent Şarlan, 12.
Olağanüstü Genel Kurul’un Türkiye’de

Hukuk ve Savunma adına önemli kararların alındığı bir genel kurul olduğunu
vurguladı.

“BU GENEL KURUL SAVUNMA
ADINA ÖNEMLİ BİR
DÖNEMEÇTİR”
Avukatlıkta sorunların arttığına dikkat çeken Baro Başkanımız Av. Şarlan,
açıklamasında;12. Olağanüstü Genel
Kurulda, belirli yaş ve üzeri meslekte
emeklilik ve avukatlık stajına kabulde
yeterlilik değerlendirmesi ile staj sonu
staj değerlendirmesi getiren düzenlemelerin getiriliğini belirtti.

AVUKATLAR ADINA ÖNEMLİ
GELİŞMELER OLDU
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Türkiye Barolar Birliği’nin son 6 ayda
önemli çaba sarf ettiğini ve Çanakkale
Barosu’nun da bu çabaya destek sunduğunu söyledi. Başkanımız Av. Bülent Şar-
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lan, Türkiye Barolar Birliği’nin bu süre zarfı içinde avukatların emekliliğine, staj yönetmeliğinin değiştirilmesine,
avukatların eş ve çocuklarının tedavisine ilişkin önemli
değişikliklere imza atıldığını belirtti. Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan; avukatların eş ve çocuklarına tedavide yardımdan, tutuklu avukatlara maddi yardıma, arabulucuk
başta olmak üzere çok sayıda eğitimden mesleki birçok
konuya ilişkin ciddi düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Birçok önemli kararın alındığı 12. Olağanüstü Genel
Kurulda Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve
Türkiye Barolar Birliği yöneticileri olmak üzere çok sayıda
baro başkanıyla da görüşmelerde bulundu. Genel kurul
sonrasında ise gala yemeği düzenlendi.
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RÖPORTAJ

Av. Hasan Sipahi’ye Fahri Doktora

Ö

nceki Baro Başkanlarımızdan Av. Hasan
Sipahi’ye Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi tarafından fahri doktora
verilmesine karar verilmiştir.
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu’nun
kararı üzerine ÇOMÜ Senatosu tarafından görüşülerek kabul
edilen kararda şu ifadelere yer verildi; “Avukat Hasan Sipahi’nin
1983-1988 yılları arasında Baro Başkanı olarak görev yaptığı sırada saygın kişiliğiyle hukuk alanındaki hizmetlerinden,
ÇOMÜ’ye kuruluş yıllarında 3 yıl boyunca yürüttüğü gönüllü
hukuk danışmanlığından, yürüttüğü hukuk mücadeleleriyle
ÇOMÜ’ye kazandırdığı arazilerden, ÇOMÜ Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı denetleme kurulu üyesi olarak sağladığı
katkılardan, 1994 yılından itibaren Biga İİBF’de tüm bölümlerde hukuk derslerini gönüllü olarak düzenli bir şekilde başarıyla
yürütmesinden ve çok sayıda öğrencinin yetiştirilmesindeki
emeklerinden dolayı kendisine fahri doktora verilmesine karar
verilmiştir.”
Çanakkale Barosu olarak büyük bir özveri ile yürüttüğü
avukatlık mesleğinde bizlere yaşatmış olduğu gurur ve mutluluk sebebi ile önceki Baro Başkanlarımızdan ve değerli meslektaşımız Dr.Av. Hasan Sipahi’yi tebrik eder başarılarının devamını diler, saygılar sunarız.

MESLEKTAŞLARIMIZIN
YENİ YILINI KUTLARIZ
2014 Yılının ülkemizde ve dünyamızda
barışın sağlandığı, hukuk devleti ve
demokrasinin egemen olduğu, laik
cumhuriyetin korunduğu, herkese eşit
temel hak ve özgürlüklerin sağlandığı,
demokrasinin kurum ve kurallarıyla en etkin
şekilde işletildiği, savunmanın öneminin
ve yargıdaki yerinin herkes tarafından
anlaşıldığı, insanlarımızın geleceğe umutla
baktığı bir yıl olmasını dileriz .

Çanakkale Barosu
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EDİRNE BAROSU PANEL DÜZENLEDİ:

‘Cumhuriyete Giden Yol
- Trakya’nın Kurtuluşu’

T

ürkiye Barolar Birliği ve
Edirne Barosu İşbirliğinde
Edirne’de düzenlenen
“Cumhuriyete Giden Yol” isimli
panele Baromuz katılım gösterdi.
Düzenlenen panel sonrasında ise
görüşmeler yapıldı.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av.
Soner Aydın, 29 Kasım 2013 tarihinde
Edirne’de düzenlenen “Cumhuriyete
Giden Yol – Trakya’nın Kurtuluşu” konulu panele katıldılar. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen
panelde Edirne Baro Başkanı Av. Özgür
Yıldırım ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuşma
yaptılar. Program “Trakya’da Tarih Bilincinin Oluşumu” isimli 1. Oturum ve
ardından düzenlenen “Milli Mücadele’de
ve Lozan’da Trakya” isimli 2. Oturumla
devam etti.

Oturumlara katılan Baro yöneticilerimiz, sonrasında ise çeşitli görüşmelerde bulundu. Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av.
Soner Aydın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile biraraya geldi ve çeşitli konularda görüştü.
Baromuzun çalışmaları hakkında bilgi
paylaşımında bulunan Baro Başkanımız

daha sonra ise Edirne Barosu Başkanı Av.
Özgür Yıldırım’ı ziyaret etti ve programdan dolayı tebriklerini sundu.
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ZİYARETLER

Çanakkale İl Jandarma Komutanı
J.Kd.Alb. Enver AYDIN Baromuzu
ziyaret etti
J.Kd.Alb. Enver AYDIN Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN, Baro Genel Sekreteri Av. Hakan ÖZTÜRK ve Yönetim
Kurulu Üyelerimizden Av. Şennur TARAK’ı makamında ziyaret etti.

Boğaz ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Aydın Şirin Baromuzu
Ziyaret Etti

Ziyarette İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Enver AYDIN’a
Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz tarafından günün anısına üzerinde Truva Atının
sembolü bulunan bir armağan takdim edilerek ziyaret sona
erdi. (06.11.2013)

Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aydın ŞİRİN
Baro Başkanımız Av.Bülent ŞARLAN ve Yönetim Kurulumuzu makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Baromuzun çalışmaları, Çanakkaledeki askeri faaliyetler ve bir takım güncel
hususlarda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin bitiminde Tuğamiral Aydın ŞİRİN yunus figürlerinin bulunduğu bir
plaket takdim etti, Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN ve
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Soner AYDIN ise ziyareti
için AYDIN’a teşekkürlerini sunup günün anısına hazırlanmış
objeyi takdim ettiler. (25.10.2013)

BİGA ADLİYESİNE ZİYARET Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Biga Adliyesine ziyarette bulundu. Başkanımız
burada Biga Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Ağrı ve Biga’daki avukatlarımızla yeni hizmete giren Biga Adliyesi ve Avukatlar
Odamız hakkında fikir alışverişinde bulundu. (12.10.2013)
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Baromuzdan ÇAGİAD’a Ziyaret
Baromuz, Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayiciler
Derneği’ne (ÇAGİAD) ziyarette bulundu.
Baro Başkanımız Av.Bülent Şarlan, Başkan Yardımcımız Av.
Ergin Sezen, Baro Saymanımız Av. Gültekin Yıldız ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Şerefnur Çakır Demirtaş, Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayiciler Derneği’ni ziyaret
etti.

ÇASİAD’A ZİYARET
Baro Başkanımız Av.Bülent Şarlan, Baro Genel Sekreterimiz
Av. Hakan Öztürk ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av.
Şennur Tarak, Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Baromuz yöneticilerini Çanakkale Sanayici
ve İşadamları Derneği Başkanı Salih Yıldız, Başkan Yardımcısı

Ziyarette, Baromuz yöneticilerini Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayiciler Derneği Başkanı Hikmet Sezen, Başkan
Yardımcısı Sadık Aydoğan ve bazı ÇAGİAD üyeleri karşıladı.
Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından üzerinde Truva Atı sembolü bulunan bir
armağan Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayiciler Derneği Başkanı Hikmet Sezen’e sunuldu. Sezen‘in de günün anısına
takdim ettiği armağan ile ziyaret sona erdi. (15.11.2013)

Mehmet Güneşhan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Semih Toprak karşıladı. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından üzerinde Truva Atı
sembolü bulunan bir armağan Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği’ni Başkanı Salih Yıldız’a sunuldu. Yıldız‘ın da günün
anısına takdim ettiği armağan ile ziyaret sona erdi. (06.11.2013)
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TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİK
■■

Prof. Dr. ZEKİ HAFIZOĞULLARI

maddi kaynağının ilâhi olmaktan çıkarılıp beşerî kılınmasını
ifade etmektedir. Öyleyse, lâiklik bu açıdan ifadesini, hukukun maddi kaynağının mutlak beşerî kılınmış olması esasında
bulmaktadır1.

T

ürk hukuk devrimi
birçok bakımdan
övülebilir. Ancak, onu
muhteşem kılan nitelik,
özünü, çekirdeğini teşkil
eden lâiklik düşüncesidir.

Bu demektir ki, din, ilâhî irade olduğundan, beşerî
îrade olan hukukun kaynağı değildir. Böyle olunca, hukukun beşerî irade olması esasından; dinî veya ahlâki değerler
hukuku oluşumunda etkilemiş olsalar bile, hiçbir iradenin
beşerî iradeye üstün veya aykırı olamayacağı sonucu çıkmaktadır. Bu, bir toplumda dinin, o toplumun iradesi olan
hukukunu ortadan kaldırıcı, tadil edici bir etkisinin bulunmaması demektir. Ancak, bunun tersi mümkündür. Hukuk,
düzeni olduğu toplumda, amaçlarıyla çatışan veya amaçlarının gerçekleşmesini engelleyen din ve ahlâk kurallarını
tanımayabilir. Hatta, hukuk, toplumsal düzene ilişkin din
kurallarını, kamu düzeniyle çelişen ibadet kurallarını yasaklayabilir.

Lâiklik, esas itibariyle,
toplumlardaki iktidar olgusu üzerine verilen bir değer
hükmüdür. Gerçekten,
din ve bilim, toplumsal
yaşamın iki yönüdür, evreni farklı iki algılama biçimidir. Bunlar, mutlaklık iddiasında olmadıkça, biri ötekini ortadan kaldıran, yahut gereksiz
kılan alanlar değildirler. Ancak, dinin evreni açıklamadaki
mutlak tekelci karakteri uzun süre bilimi dine bağımlı kılmış,
Dinin hukukta kaynaklık değeri, sonunda, hukuku yaama zamanla bilimin giderek bağımsızlık kazanması evrenin ratan beşerî irade, ilâhî iradeye tabi midir, yoksa bundan
dinsel algılaması yanında bir de bilimsel algılamasının olabi- bağımsız mıdır meselesine gelip dayanmaktadır, İki ihtileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu oluşumla birlikte, doğa mal söz konusudur. Beşerî irade ilâhî iradeye tabidir denir,
ve toplum hakkındaki düşüncelerde değişiklik olmuş, dola- bundan teokratik devlet, hukuk ve toplum düzenleri ortaya
yısiyle doğa bir olgular sistemi bütünü olarak anlaşılırken, çıkar. Beşerî irade ilâhî iradeden bağımsızdır denir; buntoplum da bir yandan doğanın bir parçası olarak tıpkı doğa dan lâik devlet, hukuk ve toplum düzenleri ortaya çıkar.
gibi bir olgular sistemi bütünü olarak algılanmış, öte yandan Bu soyutlamanın zorunlu sonucu, lâik bir devlet, hukuk ve
ayrıca bir kurallar sistemi olarak görülmeye başlanmıştır. toplum düzeninde dinin, ancak sayılabildiği takdirde, bir
Böylece, toplumun bir kurallar sisteetik değer olarak hukuku etkileyebilemi bütünü olarak algılanması, doğa
ceği; bu hal dışında, dinin, hukukta bir
düzeni yanında ilkeleri tamamen
kaynaklık değerinin bulunamayacağıdır.
Lâik bir devlet,
farklı bir de toplum düzeninin bulunBu düşüncenin bir sonucudur ki,
hukuk ve toplum
duğu, dolayısiyle doğadan farklı bir
hukukun şekli kaynağı, kutsal Kitaplar,
düzeninde dinin,
normatif dünyanın varlığı gerçeğini
dinlerin peygamberlerinin beyanları ve
ancak sayılabildiği
ortaya koymuştur. İşte bu keşif, topdavranışları, dinin mensuplarının ortak
takdirde, bir etik
lumda hukuk düzeninin ne olduğu
kanaati değildir, tersine Kanundur, örf ve
değer olarak hukuku
tartışmasını doğurmuştur. Tartışmada
adettir, hakimin yarattığı hukuktur2.
etkileyebileceği; bu hal
getirilen çözüm, bir toplumun özelLâiklik, Anayasa’da muhtelif yerlerde
dışında, dinin, hukukta
likle devletin hukuku ifadesini ister
yer
almıştır.
Başlangıçta, “lâiklik ilkesinin
bir kaynaklık değerinin
kanunda isterse toplumun yaşama
gereği
kutsal
din duygularının devlet
biçiminde bulsun, hukukun daima o
bulunamayacağıdır.
işlerine ve politikaya karıştırılamayacatoplumun iradesini ifade ettiği göğı” belirtilmiştir. Anayasa, 1. madderüşüdür. Bu görüş, özünde, hukukun
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sinde “Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğunu belirtmiş; ikinci maddesinde, Cumhuriyetin niteliklerini sayarken,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin lâik bir devlet olduğunu”
ifade etmiştir.

Bundan dolayıdır ki, egemenliğin hem teokratik teorisi, hem
toplumsal mukavele teorisi, hem de halk egemenliği teorisi
bugün aşılmış bulunmaktadır.

Egemenliğin
kaynağını,
kullanımını
düzenleyen
Bu ilkeden çıkan sonuç, Türk hukuk düzeninin ve bu Anayasa’nın 6. maddesi, sadece geçmişteki Anayasaların
düzenin ifadesi olan Türk devletinin niteliğinin lâiklik ol- değil, Türk Kurtuluş Savaşının ruhunu teşkil eden “egeduğudur. Gerçekten, Anayasa, başka hükümlerinde, hem menlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmüyle Türk hubu temel düşünceyi pekiştirmekte, hem de devletin temel kuk düzeninde egemenliğin bu çağdaş, deneysel anlayışına
niteliğini teşkil eden bu ilkenin hiçbir surette ihlâl edileme- yer vermiştir. Bundan da anlaşılan, Türk hukuk düzeninde,
egemenliğin yegâne kaynağının beşerî
yeceğini söylemektedir: Anayasa, 14.
irade olduğudur. Hukuk düzenimiz, bu
maddesinde, Anayasa’da yer alan
ilkeyle, egemenliğin kaynağında ilâhî
temel hak ve hürriyetlerden hiçbiriEgemenlikle
iradeye itibar etmemiş, böylece kalıbı
nin “din ve mezhep ayırımı veya sair
devletin hukuk
olduğu Türk toplumuna teokratik devherhangi bir yoldan bu kavram ve
düzeni bağıntılıysa,
let ve toplum düzenini kapamış, onu
görüşlere dayanan bir devlet düzeegemenliğin
devletin
hukuk dışı, yani gayri meşru kılmıştır.
ni kurmak amacıyla kullanılamayahukuk düzeninde
Bu demektir ki, Türk toplumunun sicaklarını” emretmektedir. Anayasa,
yasal, ekonomik, toplumsal ve hukukî
gene, 24. maddesinde “kimse devledevletten başka bir
yapısını kurmada yegâne ve mutlak
tin sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî
organa veya kuruma
muteber irade, beşerî iradedir. O haltemel düzenini kısmen de olsa din
izafesi mümkün
de, Türk hukukunda lâikliğin, gerek
kurallarına dayandırma veya siyasî
değildir.
siyasî gerekse hukukî bakımdan bir
veya kişisel çıkar veya nüfuz sağlama
tek tanımı, bir tek anlayışı vardır.
amacıyla her ne surette olursa
O da, devleti ve devletin toplumsal,
olsun, din veya din duygularını yahut
ekonomik, siyasal ve hukukî temel
dince kutsal sayılan şeyleri istismar
edemez ve kötüye kullanamaz“ demektedir. O halde, tüm düzenlerini kuran iradenin, mutlak suretle beşerî irade olbu hükümler, Anayasa›da, Türk hukuk düzeninin, bunun ması esasıdır.
ifadesi olan Türk devletinin ve hukukuyla modellenen Türk
Egemenliğin kaynağının beşeriliğinin zorunlu bir
toplumunun vazgeçilmez temel niteliğinin lâiklik olmasının sonucu, kanun önünde eşitliktir. Egemenliği kullanan halk
istendiğini göstermektedir.
milletse, devlet iktidarının kullanımında herkes dil, ırk, cinsi-
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Lâiklik, her biri bir yönünü ifade eden bu hükümlere rağmen, Anayasa’da tanımlanmış değildir. Hukuk düzeni
içinde kalarak lâikliği tanımlayabilmek, kapsam ve sınırlarını tayin edebilmek, ancak bu
düzende egemenliğin kaynağının nasıl düzenlenmiş olduğunu bil mek le
mümkündür. Egemenlikle
devletin hukuk düzeni bağıntılıysa, egemenliğin
devletin hukuk düzeninde devletten
başka bir organa
veya kuruma izafesi
mümkün değildir.

yet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kanun
önünde eşitlikse, her şeyden önce din ve vicdan hürriyetini
zorunlu kılmaktadır. Anayasa, bunu, 24. maddesinde düzenlemiştir. 24. madde, herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir demektedir. Bir dine inanmak,
kuşkusuz, ibadet ve dinî ayinlerde bulunmak hakkını da
birlikte getirir. Ancak, ne bir dine inanmak, ne de ibadet
ve dinî ayinlerde bulunmak hakkı, egemenliğin kaynağının beşeriliği esasını gidermeye, dolayısiyle eşitlik ilkesini, din ve vicdan hürriyetini tahribe, kamu düzenini bozmaya matuf olmaz.
Gerçekten, Anayasa, 24. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı ilkesi ve kamu düzeni kuralıyla
kayıtlı olarak, ibadet ve dinî ayinlerde bulunma hakkını bahşetmekte, ancak, hukuki-toplumsal düzen kuralları anlamıÇANAKKALE BAROSU
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na gelen muamelâtı, “kimse devletin
sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî
temel düzenlerini kısmen de olsa din
kurallarına dayandıramaz” demek suretiyle açıkça yasaklamaktadır.

B
Lâiklik, Türk hukuk
devriminin özü,
tüm kurum ve
kuruluşlarıyla Türk
toplumunun bir
görünümüdür; akılcı,
birleştirici, çağdaşve
dinamik bir yaşama
biçimidir.

Bu demektir ki, Türk hukuk düzeninde din hukukun kaynağı olamaz. Hukukun kaynağından hukuka vücut veren
iradenin çıktığı yer anlaşılırsa, bu anlamda, Türk hukukunun kaynağı, Türk
ulusunun vicdanıdır. Gerçekten, hukuk,
temel çizgilerinde, sanat, ifade biçimleri,
töreler gibi halkın ruhunun bir ürünüdür.
Böyle olunca, dinin Türk hukuk düzeninde bir kaynaklık değerinin bulunmaması
gerekmektedir, çünkü din, mahiyetinin
bir gereği olarak ulusun iradesiyle yarattığı bir ürün değildir.
Öte yandan din, örf ve âdet olarak da hukukun kaynağı olmaz.
Din, örf ve âdet değildir, çünkü örf ve âdeti vurgulayan özellik
bunun beşerî iradenin bir ürünü olmasıdır. Din kuralları bu nitelikten yoksundur. Bunların temel niteliği, ilâhî bir kaynaktan
doğmuş olmaları, dolayısiyle beşerî bir tasvibe ihtiyaç duymamalarıdır. O halde, lâiklik düşüncesi içinde, Türk hukuk
düzeninde din nedir?
Bir kere din insana vergidir.
İnsan dışındaki varlıkların dininden söz edilemez.
Bundan dolayıdır ki, toplumda din olur, çünkü
bünyesinde din olmayan topluma rastlanmamaktadır;
ancak toplumun ve bunun egemen ifadesi olan devletin
dini olmaz 3. Bundan çıkan sonuç şu olmaktadır. Ya devlet
veya toplum düzenlerinde din olur, ya da dinsel devlet veya
toplum düzenleri olur. Dinsel devlet veya toplum düzenleri
egemenliğin, dolayısiyle hukukun kaynağının ilâhî olduğu
düzenlerdir ki, böyle bir düzenin Türk devlet, hukuk ve toplum düzeninde yeri yoktur.
Böyle olunca, din, Türk hukuk düzeninde toplumsal
bir gerçeklik olarak tanınmakta, dolayısiyle sadece ferdî/
toplumsal bir kurum olmaktadır. Bu düşüncenin bir sonucu olarak, Türk hukuk düzeninde din, bir yandan, tıpkı
ulaşım, sağlık, eğitim vs. gibi görülerek, tüm Anayasalarımızda ve 1982 Anayasasının 136. maddesinde kendine özgü bir
“kamu hizmeti” alanı sayılmış4, öte yandan egemenliğin
kaynağının beşeriliği esası, bunun sonucu olarak eşitlik ilkesi, din ve vicdan hürriyeti inkılâp kanunlarıyla ve T.C.K’nun
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1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile kaldırılan 163. maddesi ile cezaî teminata kavuşturularak5, ferdî/toplumsal bir kurum olarak
dinin korunmasına özen gösterilmiş,
TCK’nun muhtelif hükümlerinde (m.
175 vd., 241 vd., 312 vs.) din ve dinî
hissiyat saldırılardan masun kılınmak
istenmiştir.

Sonuç olarak, lâiklik, Türk hukuk
devriminin özü, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk toplumunun bir görünümüdür; akılcı, birleştirici, çağdaşve
dinamik bir yaşama biçimidir. Lâiklik
Türk hukuk devrimini teşkil eden unsurların değil, bu unsurlar, lâikliğin sonucudur. Lâikliğin Türk hukuk düzeninde tek bir tanımı, tek bir
anlamı vardır. Bu, ne din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır, ne de devletin ülkede mevcut maruf ve müesses
dinlere karşı tarafsızlığı, her hangi bir dinin iç düzenine, ibadet
ahkâm ve erkânına müdahale etmemesidir. Bu, egemenliğin kaynağının ilâhî olmayıp beşerî olmasıdır; dolayısiyle,
dinin, Türk hukukunda kaynaklık değerinin bulunmamasıdır.
Bundan çıkan sonuç kutsal dinin Türk hukuk düzeninde, Türk
toplumunda, toplumun bir yapısı, bir görünümü olarak değil de, sadece, toplumda mevcut ferdî/toplumsal bir kurum
olarak göz önüne alınabileceğidir.
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Dipnotlar
1

Ancak, burada, hukukun maddi kaynağını beşeri irade kabul eden
cumhurî toplum/hukuk/devlet düzenlerinde egemen laiklik düşüncesinden sekularizm ( secularism ) düşüncesini de ayırmak
gerekmektedir. Gerçekten, Sekularizim hukukun maddi kaynağı-

nın beşeri irade olduğu “ kralcı “ hukuk/toplum/devlet düzenlerinde oluşmuş toplumsal/siyasi bir yaşama biçimidir. Bu toplum
düzenlerinde kral “ erkini “ milletten değil Tanrıdan almaktadır.
2

Gerçekten, Türk Medeni Kanunu, 1. maddesinde, Türk Hukukunun şekli kaynağının Kanun, örf ve adet, hakimin yarattığı hukuk
olduğunu açıkça ifade etmiştir. Türk Ceza Kanunu, 1. maddesinde Türk Ceza Hukukunun şekli kaynağının sadece Kanun olduğuna işaret etmiştir.

3

Devlet bir kamu tüzel kişisidir. Madem din “kişiye” değil sadece
insana vergidir, insan olmayan tüzel kişinin dini olmaz. Tüzel kişi
beşeri iradenin ürünüdür. Devlet tüzel kişidir, öyleyse beşeri iradenin ürünüdür, bir dini olmaz. Tarihte “köle “ insandır, ama kişi
değildir. Kölelerin dini olmuştur. İnsan ile kişinin aynı sayılması
yenidir, bu köleliğin kaldırılmasından sonra olmuştur.

4

Gerçekten, 431 sayılı Hilafeti Kaldıran ve Osmanlı Hanedanını
Türkiye Devletinin topraklarının haricine çıkarılmasını düzenleyen Kanun, 1. maddesinde, “ Halife hal’ edilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır “ hükmüne yer vermiştir.429
sayılı Şer’ iye ve Efkâf veErkâni Harbiye Umumiye Vekaletinin
İlgasına Dair Kanun, 1. maddesinde, “ Türkiye Cumhuriyetinde
muamelâtı nasa dair olan ahkâmın Büyük Millet Meclisi ve onun
teşkil ettiği hükümete aittir” demektedir. 1924 Anayasasının 1.
ve 26. maddelerini kaldıran/değiştiren 1928 tarih ve 1222 sayılı
Kanun, çok doğru olarak, “ Türkiye Devletinin dini İslamdır “ ve
“ ahkami şer’ iyenin tenfizi “ hükümlerini Türk Hukuk Düzeninden çıkarmıştır. 1340 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu,
Devletin “ dinî eğitim “ yapmasını tamamen yasaklamış, Devletin
sadece “ din eğitimi “ yapmasına veya “ din eğitimi “ yapılabilmesine izin vermiştir.

5

Kuşkusuz TCK’nun kaldırılan 163. maddesi düzenlenişi biçimiyle
inanç ve ifade hürriyetini kısıtlayan, Anayasanın 2. maddesinin
içeriğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9 ve 10.
maddeleriyle çelişen bir hükümdü. Esasen TCK’nun kaldırılan
163. maddesi o günün siyasi iktidarlarınca Türk Halkına atılmış
tabiri caizse “ en büyük kazık “ olmuştur. Ancak, TCK’nun 141. ve
142.maddeleriyle karşılaştırılarak kaldırılmış olması bugün giderilmesi mümkün olmayan bir yanlışlığı da beraberinde getirmiştir. Gerçekten, bu değişiklikle, devletin “ maddi düzeni “ şiddete
dayalı olarak değiştirmek isteyen teokratik devlet kurmak yanlısı
kökten dinci hareketler yüreklendirilmiş, böylece Anayasanın 14.
maddesine aykırı olarak “demokratik toplum düzeni” savunmasız bırakılmıştır. Devletin terörde tercihe hakkı yoktur. Terörle
Mücadele Kanununda, tartışılan hususlar olmakla birlikte, “ ırkçı
terör “ yasaklanmış, ancak “ dinci terör “ düzenleme dışında bırakılmıştır. Biz öyle sanıyoruz ki, inanç, düşünce ve ifade hürriyeti
tüm boyutları ile en “ kâmil anlamında “ gerçekleştirerek, demokratik toplum/hukuk/devlet düzeninin artık “ yakın tehlike “
doğurduğunda kuşku bulunmayan “dinci terörün “ tüm tezahürlerine karşı toplumun korunması bir zorunluluktur. Bu konuda,
doğru, kalıcı, ihtiyaca uygun bir düzenleme yapmak yerine, TCK’
nun 312. maddesi hükmüne sığınmaya kalkışmak, ne uygun ne
de yeterli bir çözümdür.
ÇANAKKALE BAROSU
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 90. YILI

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI COŞKUYLA
KUTLANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 13:00’da Cumhuriyet meydanındaki Atatürk
anıtına; Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve
Çanakkale Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı.
Kutlamalara Boğazda tekne, bot ve gemilerin gösterileri beğeni
topladı. Kordonboyu’ndaki kutlamalara Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN’ında katıldığı törenle devam edildi.. Öğrencilerin
şiirler okuyup, halk oyunu gösterisi sundukları tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi.
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HABER

MADEN ÇALIŞMALARI BAYRAMİÇ KURŞUNLU KÖYÜ’NÜ TEHDİT EDİYOR

Kurşunlu Köyü’ne Ziyaret
6 Kasım 2013 Çarşamba gecesi Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu Avukatları Ali Furkan OĞUZ, Şebnem ÇITAK, Bihter BİLİR, Güneş PEHLİVAN, Gül
ÖZERDEN, Hande KESKİN TOPRAK olarak Bayramiç Kurşunlu Köyü’ndeki yapılan Feldspat Madeni çalışmasını yerinde
tespit ve açlık grevine devam eden Bülent
ÖZEREN’e destek, gelişmeler hakkında
bilgi edinme amaçlı olarak
köye gidilmiştir.
Yaptığımız
incelemelerde ve köy halkı ile görüşmelerimizde köydeki maden
çalışmasının köy halkının
yaşam hakkını ciddi bir şekilde engellediğini, daha önce
yaşanmış bir sel baskını ile
evlerinde sıkıntı yaşanan ve
yer yer göçüklerin da meydana geldiği köyde maden

çalışmalarının ne zaman ne etkiler bırakabileceği konusunda kaygılı olunduğu
gözlemlenmiştir.
Maden çalışmasının köye sadece 60
metre yakınlıkta yapıldığı ve çalışmaların
hem yüksek derecede ses kirliliği hem de
titreşimler yaydığı köy halkı tarafından
ifade edilirken köy sakinlerinden Kaan

BARAŞ ile yaptığımız görüşmede ise halihazırda 3 dava olduğu belirtilmiştir. Skepsis antik kentinin de hemen yakınında
olan köyde sit alanı ile ve köy ile sınır bir
maden çalışmasının köyü ciddi bir şekilde
tehdit ettiği ortadadır. Kurşunlu Köyü’nde
yaşayan halk can ve mal varlığı konusunda endişelidir. Can ve mal kaygısına ek
olarak yüzlerce ağacın kesilmesi, doğanın
talanı ve devamının da gelecek olması köy halkını ve
bizi derinden üzmektedir.
Kaz Dağları’ndaki talana yönelik son dönemde yapılan
termik santraller ve altın
madeni aramalarına bir yenisi olarak eklenen Kurşunlu
Köyü’ndeki Feldspat Madeni çalışmalarında her türlü
hukuki mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna bildiririz.
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ETKİNLİKLER

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Baro’dan Kadına Yönelik Şiddet Duyarlılığı

B

aromuz, Kadın Yönelik
Şiddet, Mücadele ve
Dayanışma Günü’nde
duyarlılığını birkez daha
gösterdi.
Kadın Hakları Komisyonuyla kadınlara yönelik etkin çabalarda bulunan Baromuz, kadına şiddetin dikkat çekildiği 25
Kasım’da konuya ilişkin hassasiyetini bir
kez daha kamuoyuyla paylaştı. İlk olarak
bu önemli güne ilişkin basın toplantısı
düzenledi. Hazırlanan basın bildirisi komisyon başkanı Av. Güneş Pehlivan tarafından okundu. Av. Pehlivan, yaptığı
açıklamada günün önemi ve yapılması
gerekenleri aktardı. Açıklamada Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’da hazır
bulundu. Basın toplantısına komisyon
üyeleri Av. Dilek Gül Sağır ve Av. Şennur
Tarak’da katıldı.
Baromuz, sonrasında ise cumhuriyet meydanında düzenlenen günle ilgili
törene katıldı. Baro Başkanımız başta
olmak üzere Baro yöneticileri burada da
kadınları yalnız bırakmadı. Törenin aka-
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binde Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde düzenlenen panele geçildi. Panelde
çocuk gelinler ve çocuk anneler konusu
masaya yatırıldı. Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güneş Pehlivan’ın
da konuşmacı olarak katıldığı panelde
çocuk gelinlerin ve çocuk annelerin du-

rumu irdelendi. Av. Pehlivan burada yaptığı konuşmada ise belirtilen kesimlerin
hukuksal durumları ve haklarını paylaştı.
Gerçekleşen panelin ardından Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.

ETKİNLİKLER

İl Jandarma Komutanlığında Seminer

B

aromuza bağlı avukatlar,
Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığı’nda çocuk
ve kadına ilişkin konularda
komutanlarla bilgi paylaşımında
bulundular.
İl Jandarma Komutanlığı’nın daveti
üzerine gerçekleşen program komutanlığın seminer salonunda yapıldı. Çok sayıda
subay ve astsubayın katıldığı organizasyonda Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizden Avukat Şennur Tarak ile Baroya bağlı
meslektaşımız Av. Ertuğrul Şahinkaya’da
hazır bulundu.

Seminerde Baro Çocuk Hakları Komisyon Başkanımız Av. Didem Okuk, mağdur
ve suça sürüklenen çocuğun soruşturma
aşamasındaki yeri hakkında bilgiler aktardı.
Sonrasında söz alan Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Güneş Pehlivan ise

Çocuk Koruma Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun hakkında sunum
yaptı. Program, konuya ilişkin soruların
uzman avukatlar tarafından cevaplanması ile son buldu.

II. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI ESKİŞEHİR’DE YAPILDI:

“Hukuki Güvenliğin Bulunmaması,
Doğrudan Doğruya Meslek Sorunudur”
Mesleğe yeni başlayan avukatların yaşadıkları sorunların tartışılarak
çözüm yolarının bulunmasında Türkiye genelindeki genç avukatların ortak iradelerini bir araya getirmeyi amaçlayan 2. Genç Avukatlar Kurultayı
Eskişehir’de yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği ve Eskişehir Barosu’nun işbirliğiyle düzenlenen kurultay, 16 - 17 Kasım 2013 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof.
Dr. Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Baromuzu temsilen kurultayda Av. Ercan Şişek konuşma yaptı. Av.Murat
Günay ve Av.Cemal Yiğit de programa katılanlar arasında yer aldı.
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Staj Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

B

aromuz, stajyer
avukatlara yönelik
ilgi ve katkılarını
sürdürüyor. Staj Eğitim
Kurulu tarafından
düzenlenen yemekte
biraraya gelen stajyer
avukatlar, deneyimli
avukatların aktarımları
sayesinde mesleğe
yönelik bilgilerini
artırdılar.
Baromuz; bir yandan sosyal, kültürel, sportif ve mesleki etkinlikleri sürdürürken bir
yandan da gelecekteki meslektaşları olan stajyer avukatlara yönelik katkı sunmaya
devam ediyor. Bu kapsamda
Staj Eğitim Kurulu, önceki
gün, öğlen yemeğinde stajyer
avukatları ağırladı.
Baro Başkanımız Av. Bü-
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Yönetim Kurulu üyesi ve Staj
Eğitim Kurulu üyesi Av. Fuat
Sağır ve Staj Eğitim Kurlu
üyelerimizden Av. Şemsettin
Tutar, stajyer avukatlar için
Cafeka restoranda öğle yemeği düzenlediler.

lent Şarlan, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Staj
Eğitim Kurulu üyelerinden

Av. Ergin Sezen, önceki baro
başkanlarından ve Staj Eğitim
Kurulu üyesi Av. Adnan Güler,

Stajyer avukatlarla kaynaşmak amacıyla gerçekleşen
toplantıda mesleki paylaşımlarda da bulunuldu. Deneyimli avukatlar, toplantıda,
genç meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı. Yemekli
toplantıda stajyer avukatlara
yönelik çalışmaların yanısıra
gelecek zamanda iyi bir avukat olabilmek için yapılması
gerekenler konusunda görüş ve önerilerde bulunuldu.
Buluşmada yakın günlerde
stajyerlerle birlikte daha aktif
olmak konusunda görüş birliğine varıldı. (30.11.2013)

MESLEKİ TOPLANTILAR

Gelibolu Adliyesi’nde ‘Hukuk ve Hitabet’ Programı

B

aromuz Organizasyonuyla
Gelibolu Adliyesi’nde Topluluk
Önünde Konuşma Konusunda
Program Düzenlendi.
Baromuz tarafından Gelibolu’da görev
yapan avukatlara yönelik topluluk önünde
konuşma konusunun ele alındığı bir program düzenlendi. Meslektaşlarımız yanısıra
Gelibolu Adliyesinden hakimler, memurlar
ve uzmanların da katıldığı konferans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Gökhan Bayram tarafından
verildi.
Hitabet alanında çalışmalar da yapan
Gökhan Bayram, hitabet konusunda yaptığı sunuma bu olanağı kendisine tanıyan
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro
Yönetim kuruluna teşekkür ederek başladı.

Program kişiler için ve özellikle hukukçular
için hitabetin önemine ilişkin değerlendirmelerle devam etti. Gökhan Bayram,
verdiği bilgilerde aşama aşama nasıl etkili
konuşulabileceği, konuşmada neler yapılabileceği, insanların konuşmalarda en çok

nelerden etkilendiği konularında örnekler
sundu. Verilen örneklerle keyifli geçen,
uygulamalarla heyecanlı anlar yaşanan
program yaklaşık 2 saat sürdü. Programın
sonunda sorulan soruların yanıtlanması ile
düzenlenen etkinlik sona erdi. (26.11.2013)

Biga’da Avukatlara ‘Hukuk ve Hitabet’ Semineri

B

aromuz, Biga’da çalışan
meslektaşlarımıza yönelik
“Hukuk ve Hitabet” Semineri
Düzenledi. Seminerde Gökhan
Bayram meslektaşlarımıza güzel
konuşmaya ilişkin bilgiler aktardı.
Baromuz bünyesindeki meslektaşlarımızın kişisel gelişime yönelik olarak düzenlediği “Hukuk ve Hitabet”semineri, Biga
Adliye Sarayı Avukatlar Odası’nda, bölgede çalışan meslektaşlarımızın katılımıyla
gerçekleşti. Seminerde hukuk ve hitabetin
önemine dikkat çekildi ve avukatların güzel
konuşmasının gerekliliği vurgulandı. Tarihten ve günümüzden etkileyici konuşan, kit-

leleri hitabetiyle büyüleyen avukatlardan
örnekler verilen seminerde, bir avukatın
nasıl konuşması gerektiğine ilişkin pratik
bilgiler paylaşıldı. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi öğretim elemanı ve hitabet
uzmanı Gökhan Bayram tarafından düzenlenen seminer 3 saat sürdü. Seminerde
avukatların nasıl konuşması gerektiği, müvekkilleri ile konuşurken neler yapacakları,
kitlelere konuşurken nasıl davranacakları
örneklerle, videolarla ve uygulamalarla
paylaşıldı. Avukatların meslekte yaşadıkları
konuşma ile ilgili sorunların da konuşulduğu program sonrasında Biga’daki meslektaşlarımız adına Gökhan Bayram’a çiçek
takdim edildi.

Gökhan Bayram, seminer ile ilgili verdiği bilgide avukatların konuşma tarzlarıyla
ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram
şunları söyledi: “Avukat, güzel konuşan kişi
demektir. Maalesef hukuk fakülteleri müfredatında konuşmaya ilişkin ders yoktur.
Oysa tarihimizde ve günümüzde avukatlar
aldıkları görevlerle, bulundukları pozisyonla iyi konuşmayı önemsemelidirler. Çanakkale Barosu’nun organizasyonuyla bugün
Bigalı avukatlarımızla birlikte olduk. Onlarla özellikle kitleler karşısında ve birebirde
nasıl etkili konuşabileceklerini aktardık.”
dedi.
ÇANAKKALE BAROSU
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
PROF. DR. AV. METİN FEYZİOĞLU’NUN ‘DEVLET KRİZİ’ KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

NELER OLUYOR ? NE YAPIYORUZ ?
Neler oluyor? Ne yapıyoruz?
Gelin dostlarım bazı hususları açıklığa kavuşturalım.
Hukuk devletinden, demokrasiden, insan haklarından,
yurttaşlarımın üstün menfaatlerinden yana tarafım.
Özetin özeti:
■■ Hukuk devletinde ve demokraside;
■■ Yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele edilir.
■■ Paralel devlete, derin devlete izin verilmez.
■■ Bu iki zorunluluktan birini görüp, diğerini görmemek
olmaz.
■■ Adil yargılanmak her yurttaşın hakkıdır. Çözüm önerimiz de birkaç davayı değil, geneli kapsamaktadır.
■■ Adil yargılama istemek, darbelere destek vermek
veya yolsuzluk soruşturmasını gölgelemek değildir.
Vakit ayırır, devamını okursanız ne yaptığımızı daha iyi anlatabilirim:
1. Ben Türkiye’ye, Türkiye’nin kurumlarına, hukuk
devletine ve demokrasiye sahip çıkıyorum. Söylenmek,
sızlanmak, “ne yaparsak yapalım boş, hiçbir şey değişmez” demek yerine, hem sözümü sakınmıyor hem çözüm üretiyorum.
2. Cumhurbaşkanı ve ardından Başbakanla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden sonra yapılan yorumları okudum. Desteklerini ifade edenlere teşekkür ederim. Kaygılarını
ifade edenlerin bu kaygılarına dair açıklama yapmayı ise gerekli görüyorum.
3. Bazı yorumlarda, Cumhurbaşkanı ve Başbakanla
niçin görüştüğüm sorgulanıyor. Cevap vereyim: Ben yargı
erkinin en başındaki kişilerden biriyim. 79 baroyu, 82.000 avukatı temsil ediyorum. Şu anda milyonlarca yurttaşımız Türkiye
Barolar Birliği’nin ne diyeceğini, ne yapacağını yakından izliyor,
umutla bekliyor. Yaşanan devlet krizinin, özünde bir adalet
krizi olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda, kuşkusuz, yargının
kurucu unsuru olan avukatlar ve barolar çözüm üretmeli, çözümün bir parçası olmalı.
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Peki, devletin ve yürütme organının başlarıyla, siyaset
mekanizmasıyla görüşmeden nasıl çözüm üretebiliriz? Sırada
Meclis Başkanı ve TBMM’de Grubu olan siyasi partilerin genel
başkanları var.
4. Niçin görüşüyor diye yorum yapanların, kiminle görüşmemi beklediklerini gerçekten çok merak ediyorum. Meksika Cumhurbaşkanıyla mı yoksa Yeni Zelanda
Parlamentosuyla mı? Dostlarım, elbette devlet kurumlarının
başlarıyla ve siyasi partilerle görüşecek, çözümlerimizi sunacak,
eleştirilerimizi doğrudan yapacağız. Zaten yeteri kadar söz üreten var; bizim çözüm üretmemiz lazım.
5. Evet, görüşmelerimde bugüne kadar ne dediysem
onları söylüyorum, çözüm öneriyorum, eleştirilerimi yapıyorum, dinliyorum ve cevap veriyorum. Merak etmeyin,
ben Türkiye Barolar Birliği’nin Başkanıyım. Milletimden başka
kimseden bir beklentim, hukuk devleti ve demokrasiden başka
bir talebim yok. Kimseden de çekinmiyorum. Niçin çekineyim
ki? Yıllardır konuşması gerekenler sus pus dururken benim ne
söylediğim, nasıl söylediğim ortada değil mi?
6. Ne dediğini ve kim olduğunu bilen insanlar, başka
insanlarla görüşmekle birilerinin korktuğu gibi “taraf”
değiştirmezler. Benim tarafım belli: Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, hukukun üstünlüğü.
7. Demokrasi ve hukuk devleti böyle bir şey işte; konuşmak ve iletişim kurmak gerekiyor. Alışacağız. Bir yerden
başlamak lazım. Benim tarafım belli: Daima hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükten yana tarafım. Bu düşüncelerimi doğrudan devlet kurumlarının başlarına söylememden rahatsızlık
duyanlar, lütfen derin bir nefes alsın. Ben düşüncemi söylerim,
gerekçelerini anlatırım, yurttaşlarımızla da paylaşırım. Sonra
herkes kendi değerlendirmesini yapar.
8. Bugüne kadar yanlışa yanlış, doğruya doğru demeyi ilke edindim. Siyasi iktidarı seviyeli, fakat en ağır, en etkili
şekilde eleştirdim. Eleştirmekle kalmadım, yapılması gerekenleri de ortaya koydum. Sadece siyasi iktidarı değil, yanlış
yaptıklarını düşündüğümde bütün siyasi partileri ve yargı or-
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ganlarını da eleştirdim. Dava açmamız gerektiğinde dava açtık,
suç duyurusunda bulunmamız gerektiğinde suç duyurusunda
bulunduk.
9. Karış karış Türkiye’yi gezdim defalarca. Halkımla
kucaklaştım; güzel ülkemin candan insanlarından çok şey
öğrendim, aynı zamanda düşüncelerimi paylaştım. Vatanım
ve Milletim adına vermem gerektiğine inandığım hiçbir mücadeleden kaçmadım; şık ofislerde, lüks makam araçlarında rahata ermeyi değil, mücadele etmeyi seçtim. Gelip geçici siyasi
menfaatlerin peşinde koşmadım; hava ve su kadar ihtiyacımız
olduğunu düşündüğüm hukuk devletinin ve demokrasinin mücadelesini vermenin vatan borcu olduğunu düşündüm. İlkeli
duruşun Milletim tarafından takdir edileceğine ve destekleneceğine inandım. Bu inancımın yerinde olduğunu gördüğüm
için çok mutluyum. Bugün, her zamankinden bile daha azimli
ve kararlı olduğumu bilmenizi istiyorum.
10. Dostlarım, yolsuzluk soruşturmasında ilk günden itibaren tavrımı koydum: Soruşturma, gittiği yere kadar gitmeli, siyasi iktidar tarafından asla engellenmemeli dedim. Sadece oturduğum yerde
konuşmakla kalmadım,
yurttaşlarımızı bilgilendirmek için şehir şehir konferanslar verdim.
Yargı üzerinde
idarenin denetimini getiren
Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği cumartesi günü Resmi
Gazete’de yayımlandı, Pazartesi sabah 9.00’da
iptal davamızı açmıştık bile. Danıştay,
yürütmeyi durdurma
kararını Türkiye Barolar Birliği’nin ve Ankara
Barosu’nun bu davaları
üzerinden verdi. Böylece
yolsuzluk
soruşturmasının

engellenmesine neden olabilecek önemli bir düzenleme ortadan kaldırıldı. Yani dostlar, biz daima iş yaptık ve çözüm ürettik. İş yapanlar elbette eleştirilir. Eleştirilerden ders çıkarabilmek gerekir. Bu sebeple lütfen doğru bildiğinizi hep söyleyin ki
biz de doğru işler yapmaya devam edebilelim.
11. Bugün ülkemizde çok vahim bir devlet krizi yaşanıyor. Siyasi iktidar, devlet içinde paralel devlet kurulduğunu
iddia ediyor. Devletin kurumları birbirleriyle ve kendi içlerinde
ağır bir hesaplaşmanın içinde. Biz, bir yandan bu iddianın delillerinin ortaya konulmasını istiyoruz, diğer yandan “madem
paralel devlet var diyorsunuz, bugüne kadar niçin buna izin
verdiniz” diye soruyor, sözümüzü sakınmıyoruz. Yalnız dikkat
edin lütfen, “niçin izin verdiniz” diye sormak, iddianın ciddiye alınmasına ve delilleriyle ortaya konulmasını talep etmeye
engel değil.
12. Dostlarım, ortada en yetkili ağızlardan dile getirilen büyük bir iddia var: Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve
Poyrazköy davalarında Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas
kurulduğu. Biz yıllardır, bıkmadan usanmadan, sadece bu davalarda yargılananlar için değil, bu ülkenin tüm
yurttaşları için adil yargılanma hakkını
istedik. Adil yargılama olmadan
sap ile saman, doğruyla yanlış,
suçluyla suçsuz birbirinden
ayrılamaz dedik. Esasen
suçsuzluklarını haykıran
insanlar da af değil, adil
yargılama istiyorlar.
Zaten biliyorsunuz
af, yakın gelecekte mümkün görülmüyor.
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13. Şimdi kendinizi sahteliği sabit delillerle, PKK’lı gizli tanıkların ifadeleriyle mahkum edilmiş gazetecilerin,
avukatların, subayların, akademisyenlerin, milletvekillerinin, yerel yöneticilerinin yerine koyun. Ne isterdiniz?
Adil yargılama, özgürlük ve iade-i itibar, değil mi? İşte bunun
yolunu anlatıyoruz biz de. Şu anda cezaevlerinde özgürlük bekleyen yurttaşlarımız için adalet istemek, nasıl olur da yolsuzluk
soruşturmasını gölgelemek olarak takdim edilebilir!

mahkumiyet hükümlerinin başka hiçbir değerlendirme yapılmaksızın görev yönünden Yargıtayca bozulacağına dair
mutlak bir düzenleme yapılması.

14. Üstelik bizim çözümümüzün kapsamına sadece
kamuoyunda çok konuşulan bir kaç dava girmiyor. Antidemokratik olduğu doğrudan TBMM tarafından kabul edilmiş
Özel Görevli Mahkemelerde görülen her dava ve yargılanan
her yurttaşımız giriyor. Soranlar için söylemiş olayım, Şike Davası dahil.

- Özel görevli mahkemelerin 5 Temmuz 2012’den sonra
verdikleri ve Yargıtay’dan onanarak kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin başka hiçbir değerlendirme yapılmaksızın
yeniden yargılamaya tabi olacağına dair mutlak bir düzenleme yapılması.

15. Adım adım çözüm önerimiz şu:
- Özel görevli mahkemeleri antidemokratik olduğu için
kaldıran kanun (6352 sayılı kanun) 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi.
- Peki, gerçekten özel görevli mahkemeler kaldırıldı mı?
Hayır. Kanuna bir geçici 2. madde konuldu ve denildi ki, bu
mahkemeler ellerindeki işler kesin hükümle sonuçlanıncaya
kadar bunlara bakmaya devam edecekler. Benzetme yapayım:
Şu ilacın öldürücü yan etkisi vardır, üretimini durduruyoruz
dedikten sonra, stoklar bitinceye kadar eczanelerde satılmaya devam edilsin denilmesinden hiçbir farkı yok bu yapılanın.
Yani, çok ama çok yanlış oldu. Bu geçici 2. madde olmasaydı,
söz konusu davaların hiçbiri özel görevli mahkemelerde görülmeye devam edilmeyecekti.
Öyleyse ilk yapılması gerekenler neler?
İki ayrı kanuni düzenleme yapılmalı.
A- Birinci kanuni düzenleme şunları içermeli:
Madde 1’in içeriği:
Hukukla ve mantıkla çelişen geçici 2. maddenin kaldırılarak özel görevli mahkemelerin gerçekten kapatılması,
ellerindeki işleri devretmelerinin hükme bağlanması.
Böylece Poyrazköy ve Casusluk davası gibi henüz ilk derecede özel görevli mahkemelerde görülmekte olan davaların,
genel görevli mahkemelere aktarılmasının sağlanması.
Madde 2’nin içeriği:
- Özel görevli mahkemelerin 5 Temmuz 2012’den sonra verdikleri ve halen Yargıtay’da bekleyen kesinleşmemiş
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Böylece bir gün içerisinde, Yargıtay’ın Ergenekon ve Şike
davası gibi davalarda verilen hükümleri, hiçbir takdir yetkisi
kullanmaksızın bozmasının sağlanması.
Madde 3’ün içeriği:

Böylece Balyoz davası gibi davalarda yeniden ilk derece
yargılaması yapılmasının sağlanması. Özel görevli mahkemeleri açık tutan Geçici 2. madde kaldırılacağı için, yeniden yargılamayı artık özel görevli mahkemeler yapmayacaktır. Çünkü
Geçici 2. Maddenin kaldırılmasıyla, özel görevli mahkemeler
kapatılmış olacaktır.
B - İkinci kanuni düzenleme şunu içermeli:
- Özel görevli mahkemelerin yerine Terörle Mücadele
Kanunu’nun 10. maddesiyle kurulmuş terörle mücadele
mahkemelerinin kaldırılması.
Böylece Ergenekon ve Şike davası gibi davalarda Yargıtay’ın
bozma kararından sonra yapılacak yargılamaların ve Balyoz davası gibi kesin hükümle bitmiş davalarda yeniden yargılamanın
genel görevli mahkemelerde, yani bildiğiniz ağır ceza mahkemelerinde yapılmasının sağlanması.
16. Şimdi denilebilir ki, davalar yeniden görülmeye
başlandığında, özel görevli mahkemelerin yerine işe bakan genel görevli mahkemelerin nasıl karar vereceğini
nereden bilelim?
- Bilemeyiz.
- Zaten bilmemize de gerek yok. Çünkü talebimiz sadece
adil yargılama.
17. O zaman şu sorulabilir; genel görevli mahkemeler
adil yargılama yapacaklar mı? Nasıl emin olabiliriz?
- Olamayız.
- Ancak genel hükümlere göre yargılama yapmak zorunda
olan bu genel görevli mahkemelerin savunma hakkını isteseler
de özel görevli mahkemeler gibi yok sayma imkanları yok.
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- Kaldı ki yargının kendine karşı duyulan haklı güvensizliği,
adil yargılamalar yapıp gidereceğini beklemek hiç de mantıksız
değil. Bu ülkenin binlerce bilgili, namuslu avukatı, hakimi ve
savcısı var.
18. İyi de daha kestirme bir yol yok mu?
- Yok.
- Önümüzde üç büyük seçim varken af söz konusu olmadığına göre, bu işi yine yargı çözecek.
Özel görevli mahkemeler ve terörle mücadele mahkemeleri kapatılacak; çift başlı ceza yargısına son verilecek ve
bu defa yargının hem adalet dağıtması hem kendini aklaması beklenecek. Yalnızca beklenmeyecek, takip edilecek, ısrar
edilecek. Böylece yıllardır bıkmadan usanmadan söylediklerimiz gerçekleşmeye başladığında demokrasi kazanacak,
Türkiye kazanacak.
Kimse kusura bakmasın, ben adalet bekleyen yurttaşlarımız
zindanlara terk edilmişken ellerimi ovuşturup bekleyemem.
Hele hele onlara bu zulmü reva görenlerin birine ya da diğerine
güvenemem. Tek güvencemiz, Milletimiz olmalıdır.
19. Acilen başka ne yapılmalı?
Gerekçesiz verilen mahkumiyet kararları ve tutuklama
kararları sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince ve
Anayasa Mahkemesince devlet aleyhine hükmedilecek tazminatların, bu keyfi kararları veren hakimlerden tahsil edilmesini sağlayacak kanuni bir düzenleme gerçekleştirilmeli.
Bu yapıldığı takdirde, göreceksiniz hakimler süratle insan
hak ve özgürlüklerini ve savunma hakkının vazgeçilmezliğini
benimsemeye başlayacaklardır.
20. Hemen ardından ne yapılmalı?
Savcılara bağlı bir adli kolluk teşkilatı kurulmalı.
Böylece savcının emrini dinlemeyen, soruşturmaları fiilen
bağımsız yürüten yapı değiştirilmeli. Bu yapının ne kadar yanlış
olduğu, yolsuzluk soruşturması sırasında savcıların emirlerinin
dinlenmediği örneklerle artık iyice görüldü.
- İşte dostlarım konu bu.
Belki biraz uzun oldu ama hukuk devleti ve demokrasi mücadelesini birlikte verdiğim siz değerli dava arkadaşlarıma anlatmak istedim.
İnanın sadece konuşmak ve birileri bir şeyler yapsın ben de
oturduğum yerden söz söyleyeyim diye beklemek çok daha

kolay. Tabii yapılanlar eleştirilecek, eleştirilenler de bundan
ders alacak. Ancak eleştiri olur diye iş yapmamak, biliniz ki yapılabilecek en büyük yanlışlık olur.
Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu, yurttaşlarımızın hukuki güvenlik içinde yaşadığı, özgürleşmiş, emeğin hakkının
verildiği, sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlandığı bir
Türkiye’yi hep birlikte kuracağımızı biliyorum.
Bu yolda hiç kimseden beklenti içinde değilim. Türk
Milleti’nin azim ve kararlılığına, toplumun sağ duyusuna güveniyorum.
Göreceksiniz Milletimizin kararlılığı karşısında siyaset mekanizması hukuk devletinin evrensel ölçütlerine uygun çözümler üretmek zorunda kalacak, aksi takdirde bunun demokratik
sonuçlarına katlanacaktır.
Var mısınız?
Ben varım.
En içten sevgi ve selamlarımla. 5 Ocak 2014
Metin Feyzioğlu
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2. İCRA MÜDÜR
YARDIMCISINA
VEDA YEMEĞİ
Çanakkale Adliyesinin sevilen isimlerinden Çanakkale
2.İcra Müdür Yardımcısı Gökmen Özcan’ın Çanakkale’deki
görevi sona ermiş ve Adana Adliyesine tayin oldu. Tayin nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi. Çanakkale Baro Başkanlığı
olarak yeni çalışma yerinde ve
bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
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AV.BAHAR AKAY RUHSAT TÖRENİ

ahar Akay, Baro İdari Binamızda düzenlenen törenle
yemin ederek avukatlığa başladı.

Bahar Akay’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Akay’ın başarılı bir staj dönemi
geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. Ruhsatını Baro

Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Bahar Akay, sonrasında ise avukatlık yemini etti. Avukatlık cübbesi Avukatlar
Pelin Turhan, Gonca Aydın ve Özüm Türker tarafından giydirildi. Törende yeni avukata kimliği önceki Baro Başkanlarından
Av. Işık İşgüden , hazırlanan hediye ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Soner Aydın tarafından sunuldu. (21.11.2013)

AYVACIK AVUKATLAR ODASI HİZMETE GİRDİ
Uzun zamandır yer sıkıntısı çeken Ayvacıklı meslektaşlarımızın için Ayvacık Adliyesi Avukatlar Odası 05 Kasım 2013 tarihinde törenle hizmete girdi.
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MEVZUAT BÜLTENİ

BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA
AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI
BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR YÖNERGESİ
Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık
bürosunda,Avukatlık Kanunu m.12/c gereğince, İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek üzere iş bu Yönerge hazırlanarak kabul edilmiştir. Taraflar, hazırlayacakları sözleşmelerde
bu yönerge koşullarına uymakla yükümlüdürler.
1. TANIMLAR:
Bu Yönergede geçen;
İŞVEREN AVUKAT: Taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile verilmesi kararlaştırılan hizmetten yararlanan ve hizmet
karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü başta olmak üzere ilgili
mevzuattaki diğer yükümlülükleri üstlenmiş avukat, avukatlık
ortaklığı veya avukatlık bürosunu ifade etmektedir.
İŞGÖREN AVUKAT: Bağımsız avukat niteliğini taşımakla
birlikte, Avukatlık Kanunu 12/c maddesi çerçevesinde, İşverenle akdettiği sözleşme ile üstlendiği ve aşağıda tanımı yapılan işi
yerine getiren avukatı ifade etmektedir.
İŞ : İşveren Avukatın, İş gören Avukat tarafından yerine getirilmesini istediği görevleri ifade eder. İşveren Avukat tarafından yerine getirilmesi istenilen iş; bu sözleşme ile belirlenen
ilkeler, vekâlet akdi ile ilişkili hükümler, ilgili mevzuat ve Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi ile belirlenmiş amaçlar çerçevesinde yerine getirilir.
İŞYERİ : İşgören Avukatın çalıştığı, İşveren Avukata ait, Baroda kayıtlı büro ve eklentilerini ihtiva eder.
TARAFLAR : İşveren Avukat ve İşgören Avukat birlikte taraflar olarak adlandırılır.
TİP SÖZLEŞME : Çalışma süresine ve şekline göre bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanmış, Yönergenin eki niteliğindeki ve taraflarca birisi tercih edilerek imzalanacak sözleşmeyi
ifade eder.
2. YÖNERGENİN AMAÇ VE KAPSAMI
İş bu Yönerge, mesleki faaliyetini Avukatlık Kanunu, İş Kanunu, Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları, Türkiye Barolar Birliği
Mevzuatı ile uluslararası mesleki düzenlemelere uygun olarak
yürütmekte olan İşveren Avukat ile İşgörenAvukat’ın birlikte
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çalışmasının kapsam ve koşullarını saptamak üzere kabul edilmiş olup, uyulması taraflarca zorunlu kuralları belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.
3. DENEME SÜRESİNİN DÜZENLENMESİ
Bu yönerge kapsamında imzalanacak sözleşmelerde deneme süresi bir aydır. Bir aylık deneme süresi uzatılamaz veya
kısaltılamaz. Bu süre içerisinde taraflar sözleşmeyi cezai şart
olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir. Deneme süresi
içerisinde veyahut sonunda, feshin gerçekleşmesi durumunda
İşveren Avukat tarafından İşgören Avukata çalışılan günler için
ücret ve varsa diğer hakları yasal süresinde ödenir.
4. TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÇALIŞMA SEKLİ
Taraflar, bu Yönerge kapsamında yapacakları çalışma şekline ilişkin olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden birisini seçebilirler.
A) AVUKATLAR ARASI BELİRLİ SÜRELİ ÇALIŞMA
Belirli süreli çalışma iki şekilde olabilir:
(1) Belirli süreli ve tam zamanlı çalışma
(2) Belirli süreli ve kısmi zamanlı çalışma
B) AVUKATLAR ARASI BELİRSİZ SÜRELİ ÇALIŞMA
Belirsiz süreli çalışma iki şekilde olabilir:
(1) Belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışma
(2) Belirsiz süreli ve kısmi zamanlı çalışma
Seçilen çalışma türüne ilişkin koşul ve ayrıntılar tip sözleşmelerde gösterilir.
5. ÜCRET HAKKININ DÜZENLENMESİ
a) İşveren Avukat, İşgören Avukata, tarafların bağlı olduğu
baro tarafından,tavsiye niteliğinde belirlenen ücretten az olmayan ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder. Ücrete ait SSK
primi, gelir, damga, muhtasar vb. vergiler ile diğer yasal kesintiler ve Baro aidatı İşveren Avukat tarafından ayrıca ilgili yerlere
ödenir.
b) İşveren Avukat, işe başlama tarihinden en geç bir yıl son-
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ra, İşgören Avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan TEFE/
ÜFE ortalaması oranından az olmamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapmakla yükümlüdür.
c) İşveren Avukat, İşgören Avukatın sigorta primlerini, sözleşmede kararlaştırılan gerçek ücret miktarı üzerinden ilgili
yerlere yatırmakla yükümlüdür.
d) İşveren Avukat, İşgören Avukatın bizzat yürüttüğü davalar ve icra takipleri sonucunda elde edilen net ücretin belli bir
yüzdesini prim olarak İşgören Avukata ödemekle yükümlüdür.
Bu ödeme, İşverenin vekalet ücretini tahsil ettiği ayı takip eden
ay ödenecek olan aylık ücrete eklenerek ödenir.
e) İşveren Avukat, İşgören Avukata yol ve yemek için ayrıca
ödeme yapar. Günlük yemek ücreti miktarı,Gelir Vergisi Kanunu 23/8 maddesinde o yıl için belirlenen miktardan az olamaz.
f) CMK ve adli yardım vb. gibi yetkili mercilerden görev üstlenerek ve bilirkişilik yaparak kazanılan ücretler İşgörenAvukat’a
aittir. Bu gibi işlerin vergi yükümlülükleri,ödeme sorumluluğu
İşgören Avukata ait olmak üzere, İşveren Avukat tarafından yerine getirilir.
g) Her nevi ücret ödemesi İşgören Avukatın banka hesabına yapılır.
6. İZİN HAKKININ DÜZENLENMESİ
a) İşgören Avukat, çalışma dönemi süresince, her takvim
yılı için, yıl sonundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin
kullanır. Bu süre İş Kanununda belirlenen sürelerden az olamaz.
Bu iznin en az 10 günü Adli Tatil içerisinde kullandırılır.
b) İşveren Avukat, İşgören Avukatın talebi halinde kendisine topluca veya farklı günlerde kullanabilecek şekilde bir yıl
içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul eder.
c) İşveren Avukat, İşgören Avukatı onun talebi dışında ücretsiz izne çıkaramaz.
d) İşgören Avukat, İş Kanununda tanınan mazeret izinlerini
yukarıda belirtilen ücretsiz izin sürelerinin dışında ayrıca kullanabilir.
e) İşgören Kadın Avukat, İş Kanunundan doğan haklarını
kullanabilir. İşgören Hamile Kadın Avukatın talep etmesi halinde İşveren Avukat en az 30 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
f) İşveren Avukat, İşgören Erkek Avukata eşinin doğum yapması halinde, İş Kanununda doğum yapan kadın işçinin eşi için
tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve İşgören Erkek Avukatın

talep etmesi halinde en az 20 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
g) İşveren Avukat, İşgören Avukatın evlenmesi halinde İşgören Avukata 5 gün ücretli izin vermekle yükümlüdür.
7. ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA
KONUSUNUN DÜZENLENMESİ
a) İşgören Avukatın haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz.
Söz konusu çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı, aksi kararlaştırılmamış ise eşit olarak yapılır. Hiçbir halde
bir günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi
aksatmayacak şekilde ve işin gereklerine göre,İşgören Avukat
tarafından günde bir saat ile sınırlı olmak koşuluyla, istenildiği
zaman kullanılabilir.
b) Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş
görüşmeleri, elektronik ortamda yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren İşgören Avukatın İş Kanunu uyarınca çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler, çalışma süresinden
sayılır. Bunun dışındaki çalışmalar fazla çalışma kapsamındadır.
c) Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışında İşgören
Avukat ile İşveren Avukat arasında ya da İşgören Avukat ile
müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan
mahiyetteki iş görüşmeleri (telefon vb görüşmeler dahil) fazla
çalışma kapsamındadır.
d) Kural olarak Pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil
günlerinde çalışılmaz. Ancak İşveren Avukat, İşgören Avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir.
Bu tür çalışmalar mesleki zorunluluğunun gerektirdiği süreyi,
herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür çalışmalarda gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin 2
katı olarak İşgören Avukata ödenir.
e) Fazla çalışma, bir yıl içinde 270 saati aşmamak koşuluyla yapılabilir.
f) İşveren Avukat, çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması durumunda, İşgören Avukatın her bir saat fazla çalışması
için, günlük ücretin saat başına düşen miktarın %50 oranında
arttırılmış halini İşgören Avukata öder.
g) İşyerine giriş ve çıkışlarda ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve çıkışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen uygulanır.
Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde İşgören Avukatın beyanı esas alınır.
ÇANAKKALE BAROSU
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8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) İŞVEREN AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. İşveren Avukat, İşgören Avukata imzalanacak sözleşme
kapsamındaki görevini yürütebilmesi için gerekli iş ortamını
hazırlar.
2. İşveren Avukat ve İşgören Avukat, sözleşme konusu işlerin yapılmasını Avukatlık Kanununun 2nci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yürütürler ve avukatlığın bağımsızlığını koruyacak şekilde davranırlar.
3. İşveren Avukat, işyerinde başka Avukatların da olması
halinde, Avukatlar arasında bir hiyerarşinin olmamasını sağlar.
Ancak, İşgören Avukat kendisinden kıdemli diğer avukatlara
saygı göstermek ve işyeri kurallarına uymak zorundadır.
4. İşveren Avukat, kendi işlerinin aksamaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla İşgören Avukatın kendi adına dava
üstlenmesini kabul eder. Bu durumda tahsil edilecek ücretin
nasıl paylaştırılacağı ve ilişkilerin nasıl yürütüleceği taraflarca
kararlaştırılır.
5. İşveren Avukat, kıdemi bir yılın altında olan İşgören Avukatın iş sözleşmesini haklı nedenler dışında fesh ettiği taktirde,
İşgören Avukatın son ay aldığı ücret kadar bir miktarı tazminat
olarak öder.
6. İşveren Avukat, İşgören Avukatın faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli nitelikte Avukatlık Mesleki Sorumluluk
Sigortası yaptırır.
7. İşveren Avukat, işyerindeki işleri aksatmayacak şekilde,
İşgören Avukata mesleki gelişimi için gerekli olan seminer ve
eğitimlere katılma izni verir. İşgören Avukatın mesleki eğitim
ve seminerler için ayırdığı süreler çalışma süresinden sayılır.
8. İşveren Avukat, yapılan iş ile ilgili her türlü masrafı (yol,
yemek, konaklama ve işlem masraflarının tamamını) karşılamakla yükümlüdür. Yapılacak masraflar için uygun miktarda
avans peşin ödenir. İşgören Avukat, masraf avansını peşin olarak almadığı bir işi yapmak zorunda değildir.
9. İşveren Avukat, İşgören Avukata, iş kapsamında kullanılmak üzere bir GSM hattı tahsis etmek ve bu cep telefonunun
faturalarını ödemekle ya da İşgören Avukatın işle ilgili iletişim
giderlerini karşılamakla yükümlüdür. İşgören Avukat, kendisine
tahsis edilen GSM hattını sadece İşveren Avukatla ve iş ile ilişkili olarak kullanmakla yükümlüdür.
10. Taraflar arasında imzalanacak sözleşmeden doğan
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damga vergisi İşveren Avukat tarafından ödenir.
B) İŞGÖREN AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. İşgören Avukat, mesleki faaliyetlerini İşveren Avukat
tarafından verilen iş temelinde gerçekleştirir. İşveren Avukat,
İşgören Avukattan görevini bir başka Avukata devretmesini isteyebilir. İşveren Avukat, İşgören Avukata tevdi ettiği işler hakkında her zaman bilgi talep edebilir.
2. İşgören Avukat, İşveren Avukat tarafından kendisine tevdi edilen tüm dosya ve işler üzerinde; İşveren Avukat ile birlikte, müvekkilin talepleriyle bağlı olarak, savunma, hukuki temellendirme, nitelendirme yapma ve yapılacak iş ve işlemleri
belirlemede söz sahibidir. Görüş ayrılığı durumunda, İşgören
Avukat, İşveren Avukatın yazılı talimatına göre hareket eder.
İşgören Avukat, hayatın olağan akışı dikkate alınarak, kendisinden mevcut işin yürütülmesinin beklenemeyeceği durumlarda
işi reddetme hakkına sahiptir.
3. İşveren Avukat, İşgören Avukata devrettiği işler ile ilgili
her türlü bilgi ve belgeyi, araç-gereci, çalışma ve iletişim ortamını süresi içinde sağlar.
4. İşgören Avukat, tek başına veya diğer çalışanlarla birlikte
oluşturduğu, katkısının bulunduğu eser niteliği taşıyan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklarına İşveren
Avukat ile ortaklaşa maliktir.
5.İşgören Avukat; imzaladığı iş sözleşmesi sona erdikten
sonra, en az iki yıl süre ile İşveren Avukatın tüm müvekkillerine karşı, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak herhangi
bir hizmet veremez, üçüncü şahıslarla vekalet ilişkisi kuramaz,
İşveren Avukatın müvekkillerinin vekaletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz. İşgören Avukat, iş sözleşmenin sona
ermesinden sonra sadece İşveren Avukatın vekâlet ilişkisinin
sona erdiği müvekkillerinin vekillik görevini üstlenebilir. Ancak
onlara karşı herhangi bir görev veya hizmet üstlenemez.
6.İşgören Avukat, kendisine tevdi edilen veya avukatlık
görevi nedeniyle öğrendiği Avukatlık Kanununun 36. maddesinde belirtilen meslek sırrı kapsamındaki hususları gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten sonra süresiz
olarak açıklayamaz.
7. İşgörenAvukatın,iş sırasında işyeriyle ilgili öğrendiği alenileşmemiş her türlü bilgi gizli bilgidir. İşgören Avukata ait her
türlü şahsi bilgi de gizli bilgi olup, taraflar gizli bilgiyi sözleşme
süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamazlar.
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8. İşveren Avukatın tevdi ettiği iş, kanunen yasaklanmış ve
suç unsuru taşıyan bir içeriğe sahip ise, İşgören Avukat işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir. İşveren Avukat bu sebeple iş
sözleşmesini sonlandıramaz.
9. İşgören Avukat, İşveren Avukatın sözleşme kapsamındaki
işlerini yapmak için zamanını, dikkat ve becerisini en iyi şekilde
kullanır.
9. ÖZEL HÜKÜMLER
a) İşgören Avukata, işyerinde, kendine ait bir masa, sandalye, bilgisayar ve işini yapabilmesi için gerekli teknik donanım
ile sağlıklı bir çalışma ortamı İşveren Avukat tarafından sağlanır.
b) İşgören Avukat, yapılacak işlerin gereği olarak, seyahat
etmeyi kabul eder. Yurtdışına yapılacak seyahatlerde İşgören
Avukatın kabulü aranır. İş gereği yapılacak tüm seyahat ve konaklama masrafları ile iş için yapılacak giderler İşveren Avukat
tarafından önceden karşılanır.
c) Hastalık, gebelik, doğum, askerlik, iş sağlığı ve güvenliği,
analık halinde çalışma ve süt izni ve bu sözleşmede düzenlenmeyen hallerde İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
d) Yukarıda 4. maddede öngörülen seçeneklerin belirlenmesi sırasında, bu yönergenin belirtilen seçeneğe uyumsuz
hükümlerinde taraflar gerekli değişiklikleri yapabilirler. Sözleşmeye temel hükümlere aykırı olmamak üzere ek hükümler
koyabilirler.
10. SÖZLEŞMENİN FESHİ
a) Taraflar, aralarındaki iş ilişkisini düzenlerken, yapacakları
sözleşmenin feshine ilişkin hükümler koyabilirler.
b) Tarafların sözleşmede belirtilen süre dolmadan önce
sözleşmeyi feshetmesi halinde İş Kanununun ilgili hükümleri
uygulanır.
11. SON HÜKÜMLER
a) Bu Yönergede açık bir hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları, İş Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
b) İş sözleşmesi hükümleri ile ilgili kanunlar arasında bir
çelişkinin ortaya çıkması halinde İşgören Avukat lehine olan
kanun hükümleri uygulanır ve sözleşme İşgören Avukat lehine
yorumlanır.
c) İşveren Avukat ve İşgören Avukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek
zorundadır.

d) İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlanır. Sözleşmenin bir
nüshası İşgören Avukata, bir nüshası İşveren Avukata, bir nüshası da tarafların bağlı bulunduğu Baroya sunulur. Sözleşmeler
arasında çelişki bulunması halinde Baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul edilir. Bu sözleşmeler Baroda özel bir dosyada
gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır.
e) Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ahde vefa ilkesi gereğince imzaladıkları sözleşme hükümlerine bağlı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulundukları Baronun yetkili
organlarınca, imzaladıkları iş sözleşmesine aykırılıktan doğan
şikayetlerin, sözleşme Baroya sunulmuş olsun veya olmasın,
inceleneceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ve sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin Avukatlık
Yasasının 95/5. Maddesi gereğince Baro Yönetim Kurulları
olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme imzalanmamış olsa dahi, İşveren ve İşgören Avukat arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ilgisi oranında işbu Yönerge hükümleri
Baro organlarınca dikkate alınır.
f) Bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir. Ancak yapılacak eklemeler bu Yönergeye ve yasal mevzuata aykırı olamaz.
g) Tarafların imzaladıkları sözleşmeye açıkça aykırı davranmaları hali, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına da aykırı
davranış olarak değerlendirilir.
İş bu yönerge ………Tarihinde TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 01 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir.
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BASIN AÇIKLAMALARI

CUMHURİYETİN 90. YILDÖNÜMÜ MESAJI
Çanakkale Barosu olarak, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı
bölgede hizmet etmenin en derin
heyecanı içerisinde Cumhuriyetimizin 90. Yıldönümü kutluyoruz.
Cumhuriyet, modern hukuk devrimleriyle, hak aramanın
insana yakışır çağdaş yollarını açan yapısıyla her zaman tüm
yurttaşlarımız gibi biz avukatlarında gözbebeğidir.
29 Ekim 1923, bu yönetimin adının hukuksal olarak açıklandığı ve cumhuriyet denildiği gündür. Cumhuriyet devleti tanımında demokratik ve laik sistemle birlikte hukuk sistemine
vurgu yapılması biz hukukçuların büyük kıvancıdır. Bizler için

10 KASIM MESAJI
Ülkemizin bağımsızlığının kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük pay sahibi olan, modern hukuk devrimlerinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete
intikal edişinin 75.yılında rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz.
Çanakkale; Mustafa Kemal’in Anafartalar’daki zaferi ile
ikinci kez doğduğu yerdir. Yine bir 10 Kasım nedeniyle doğduğu yerde büyük önderi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü Atatürk, bu ülkenin ve halkının en büyük hak arayıcısıdır. Hak arayan bir mesleğin mensubu olarak onu bugün
çok daha fazla özlüyoruz. Çünkü Atatürk, bu ülkenin insanın
özgürlüğünü ve modernleşmesini en fazla savunandır.
Bu ülkede avukatlar Atatürk’ü de savunmanın ve sevmenin onurunu yaşamaktadır.Çanakkale’deki avukatlar olarak
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Cumhuriyet vazgeçilemez bir nitelik taşımaktadır. Çünkü biliriz
ki, demokratik cumhuriyette halkın son sığınağı hukuktur.
Cumhuriyetimizin gelecekte daha güçlü olması için hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerinin daha da
iyileştirilmesine ve daha fazla demokrasiye ihtiyaç vardır. Bu
sebeple Baromuza bağlı avukatlar, dün olduğu gibi bugünde
Cumhuriyetin temel değerlerine sımsıkı bağlıdır. Bu vesileyle
başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet Türkiye’sine giden yolda canlarını veren şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetin ebediyen sürmesini diliyoruz.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

bizler, Atatürk’ün,eserlerinden bazıları olan başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere pek çok yasa ve hukuki düzenleme ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olmasının temellerini attığının bilincindeyiz. Ülkemizin çağdaş hukuk normları ile idare edildiği, hukukun üstünlüğünün benimsendiği ve
yaşandığı, Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti özelliği ile
sonsuza kadar yaşaması için önderimiz gibi bizlerde çabalayacağız. Bu sebeple Çanakkale Barosu’nun Atatürk’ü anması 10
Kasım’a sığdırılamayacak kadar büyüktür.
Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyete, sonsuza kadar
bağlı kalmak ve geliştirmek sorumluluğumuzdur. Geçen 75
Yıl içinde ülkemizde çok şey değişse de değişmeyen tek şey
Atatürk’e bağlılığımızdır. Bu vesileyle Atatürk’ü kaybetmenin
75. Yılında özlemle ve şükranla anıyoruz.
AV. BÜLENT ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN MÜCADELE GÜNÜ

KADIN HAKLARI KOMİSYONUMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

Yıl 25 Kasım 1960. Dominik Cumhuriyeti’nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele veren üç kız kardeş; Patria, Minerva ve Maria
Mirabel’in sistem tarafından katledilişinin günü. Mirabel kardeşleri
anma ile başlayan, tüm dünyada “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan edilen gün.
Tarihin en eski çağlarından itibaren her toplumsal kategoride,
sınıfta, yönetim ve iktidar biçiminde kadına yönelik şiddetin, kadına
yönelik ayrımcılığın yansıması ve sonucu olduğu ve değişik boyutlarda
var olduğu bir gerçektir.
Kadına yönelik her tür şiddet insan hakları temel ilkeleri bağlamında suçtur. Ülkemizin temel gerçekleri esas alındığında kadına yönelik
şiddetle mücadelede başarı sağlanamadığı ortadadır. Her geçen gün
kadına karşı şiddet oranı önemli ölçüde artmaktadır.
Bu nedenle yaşamın her alanında var olan kadına yönelik şiddetin
önlenebilmesi için özellikle tüm Devlet mekanizmalarının AYRIMCILIK
ile mücadeleyi etkin bir biçimde sürdürmesi zorunludur.
Ayrımcılıkla mücadele için kullanılan araçların ise işin özüne uygun bir felsefe ve pratikle derhal düzenlenmesi gereklidir;
* İç hukukumuzun uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
* Kadına yönelik şiddetin temel nedenlerinden biri olan; kadına
tek başına bir değer atfetmeyen ve yalnızca aile içinde –ana, eş, kardeş
rolleriyle- bir anlam yükleyen anlayış derhal terk edilmelidir.
* İlköğretim yıllarından başlayarak kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bir bakış açısı oluşturulması, örgün eğitimin önde gelen
görevleri arasında yer almalıdır.
* Kadınların aşağı bir cins olduğu veya erkekler ile kadınlar için
alışılagelmiş rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan önyargıların,
örf ve adetlerin, geleneklerin ve her türlü uygulamaların yok edilmesi
amacı; resmi müfredat içerisinde ve eğitim sürecinin her düzeyinde
yer almalı; ayrıca spor, kültür ve medya faaliyetlerinde de aynı esaslara uygunluk prensibi, devlet mekanizmaları tarafından, ikaz ve teşvik
edilmelidir.
*Siyasal iktidar ve siyasal iktidarın tüm temsilcileri başta olmak
üzere Devletin tüm kurumlarının şiddet dilini derhal bırakması gerek-

liliği bir yana, son günlerde üzülerek arttığını gözlemlediğimiz cinsiyet
ayrımcılığını teşvik eder nitelikteki söylemlerden vazgeçilmelidir.
*Kadın sığınma evlerinin nitelik ve niceliklerinin iyileştirilmesi ve
sayılarının arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
* İstihdam edilen kadın sayısının her geçen gün azaldığı ve şiddetin iş yerlerinde kendini mobbing olarak gösterdiği ülkemizde, kadınların istihdama eşit biçimde katılımı sağlanarak; mobbinge etkin surette
karşı koyacak düzenlemeler yapılmalıdır.
*Kolluk, idari ve adli görevlilerin periyodik ve sürekli eğitimleri; kadına yönelik şiddetle mücadelede, her birinin uygulayıcı birim olması
nedeni ile bir zorunluluktur.
Bugün Mirabel kardeşler ile birlikte, Hindistan’da iş eylemi sırasında sokaklarda sürüklenen aktivist öğretmen Virender Kaur’u;
Afganistan’da aile içi tecavüze uğradıktan sonra zina ile suçlanıp hapse
atılan Gülnaz’ı; Bangladeş’te üniversiteye kaydolduğu için eşi tarafından parmakları kesilen Havva Akter’i; Kenya’da kendisine tecavüz ve
işkence ederek baygın bedenini 6 metrelik bir tuvalet çukuruna terk
eden tecavüzcülerine karakolun çimlerini biçme cezası verilen 16 yaşındaki cinsel istismar mağduru Liz’i; gündüz vakti sokak ortasında,
hiçbir engelleme olmaksızın, eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanan
Emine’yi; çocuklarının gözü önünde, eşinin, kendisini aldattığı ‘şüphesi’ üzerine pompalı tüfekle katlettiği Hayriye’yi ve sırf ‘kadın’ olduğu
için sayısız şiddet eylemine maruz kalan tüm kadınlarımızı anıyor ve
kadına karşı şiddeti bir kez daha kınıyoruz.
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, bizler, kadının
cinsel, fiziksel, psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu; kadının
insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor;
kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi yüksek sesle ifade ediyoruz.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin takipçisi olarak, her konuda olduğu gibi kadın hakları reformları yönünden de; açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümek, andımızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Güneş PEHLİVAN
ÇANAKKALE BAROSU
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20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI

ocuk Hakları Sözleşmesinin BM Genel
Kurulunda 20/Kasım/1989 tarihinde oybirliği
ile kabul edildiği gün, tüm dünya çocukları
için Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık
sınırında hayatını sürdürüyor. Bu kötü şartları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir hayat sağlamak
amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.
Dünyada üzerinde anlaşılan tek belge olma
özelliği taşıyan çocuk hakları sözleşmesi, ülkemiz tarafından da 14 Eylül 1990 tarihinde
imzalanmış, 17 Ocak 1995’te de yürürlüğe
girmiştir.
Bu sözleşme “dünya çocuklarının insan
hakları anayasası” sayılmaktadır.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede
doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların yaşama ,gelişme,korunma ve katılıma
ilişkin haklarını tanımlamaktadır.Bu haklar yaşama hakkı; eksiksiz
biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden
korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları
çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşme ile özel gereksinimleri olan engelli çocukların hakları, bir isme ve vatandaşlığa
sahip olma ,Sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim ,İnsana yakışır
bir yaşam standardına erişim ;Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma ,İstismar ve ihmalden korunma
,Uyuşturucu bağımlılığından korunma;ekonomik sömürüden korunma, ;Düşünce ve ifade özgürlüğü,çocukların kendileriyle ilgili
konularda görüşlerini dile getirme hakkı, ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve
sorumluluğu düzenlenmiştir.
Ancak, sözleşmede yer alan bu ilkelere rağmen, dünyanın değişik yerlerinde süren savaşlarda çocuklar hayatlarını kaybetmekte, engelli hale gelmekte veya ailelerini ve evlerini kaybetmekte,
mülteci olarak farklı ülkelere yerleşmek zorunda kalmakta, zorunlu olarak savaşın süjesi olmaktadırlar. Savaş koşullarında sağlık ve
güvenlik sorunu yaşayan çocukların sorunları artarak büyümektedir.

50

ÇANAKKALE BAROSU

Ailelerinden kötü emellerle değişik şekillerde koparılan çocuklar, sokağa terk edilen çocuklar, her tür istismara uğrayarak,
suç çetelerinin elinde çirkin emellere alet edilmekte, kötü alışkanlıklar edinmektedirler.
Dünya çocukları bugünü çeşitli etkinliklerle kutlarken,
Türkiye’de yaşayan çocukların büyük bir kısmı ya ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışıyor ya da aldıkları yaşlarından büyük cezaların
bitmesini bekliyor. Çocuklarla ilgili olarak yapılan araştırmalar ve istatistikler de çocukların
yaşadığı bu sıkıntıların boyutunu gözler önüne
seriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013
Nisan ayında çocuk işgücüne ilişkin yayınladığı
raporda, Türkiye’deki çocuk nüfusunun Aralık
2012 itibariyle 15 milyon 247 bin olduğuna
yer verilirken, çalışan çocuk sayısının ise 893
bin olduğu bilgisine yer verildi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
Günü nedeniyle yayımlanan raporda dünyada
10 milyon çocuğun tehlikeli ve kimi zaman
köleliğe varan şartlarda hizmetçi olarak çalıştırıldığı açıklanmıştır.
Yılda 150 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı, bunun ancak yüzde 20 civarındaki kısmının mahkemelere yansıdığı görülmektedir.
Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2011’de tam 40 bin çocuk
taciz, tecavüz ve istismara uğramış. Çocuk istismarına karşı diğer
ülke yasalarının düzenlediği cezalarla karşılaştırınca, Türkiye’deki ceza sürelerinin, standardın çok altında olduğu gözüküyor. Bu
gerçekten insanı dehşete düşüren bir durum. Bunu önlemek için
herkese görev düşmektedir.
Ülkemizde, çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yetişebilmeleri için eğitime bütçeden ayrılan payın daha da artırılması, 4+4+4
olarak bilinen okula başlama olgunluğuna erişmeden ilköğretime
başlatılması yönündeki eğitim anlayışından da mutlaka vazgeçilmesi gerekmektedir.
Çocuk işçiliğinin önüne geçilmeli, çocuğun emeğinin, bedenin
sömürülmesine engel olunacak her türlü yasal düzenleme uygulamaya geçirilmelidir.
Her geçen gün daha fazla çocuğumuzun suça sürüklenmekte
olduğu, Çanakkale de, Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan hükümlere işlerlik kazandırmak amacı ile çocukların yetişkinlerin
yargılandığı Genel Mahkemelerde yargılanması uygulamasına da
derhal son verilerek ilimizde Çocuk Mahkemesi’nin kurulması gerekmektedir.
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Artan çocuk istismarı suçları sebebi
ile bir başka önemli husus, ceza yargılamasında ‘rıza’ kavramının tekrar değerlendirilmesi gereğidir.Özellikle cinsel
istismar suçunda mağdur olan çocuğun
rızasının hiçbir şekilde var kabul edilemez.Mağdur rızasının bir takdiri indirim
nedeni olarak değerlendirilmesine son
verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
Çocuğun tutuksuz yargılanması esas
olmalıdır. Tutukluluk veya hükümlülük
hallerinde çocuk, yetişkinlerden ayrı olarak ve yaşına uygun kurumlarda bulundurulmalıdır.
Türkiye’de…1 milyon çocuk
gelin var!
Ülkemiz çocuklarının artarak büyüyen bir sorunu da kız çocuklarının çocuk
yaşta evlendirilmeleridir.
Çocuk Gelinler ve Anneler sorununun “Sağlık,Psikolojik ,Hukuksal,Sosyokültürel boyutlarının anlatılacağı,ÇOMÜ
Kadın Araştırma Merkezi ve Çanakkale
Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından
ÇOCUK GELİNLER VE ANNELER konulu panel yapılacaktır. Baro Kadın Hakları Komisyonumuz Başkanı Av. Güneş
PEHLİVAN konunun hukuksal boyutlarını hukukçu gözüyle değerlendirecektir. Panel Türkan Saylan Belediye Sosyal
Tesislerinde 25 KASIM 2013 PAZARTESİ
GÜNÜ Saat 13:30 -15:00 arasında yapılacak olup, tüm duyarlı Çanakkale halkını
panele davet ediyoruz.
Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak , çocuk haklarının gelişim
süreci ile ilgili her konuda çalışmalarımızı sürdürerek katkıda bulunmaya devam
edeceğiz.Bu düşüncelerle tüm dünya çocuklarının Dünya Çocuk Hakları Gününü
kutlarız.
Av. Şennur TARAK
Çanakkale Barosu
Çocuk Hakları Komisyonu

İ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

nsanlık tarihinin en anlamlı ve en değerli mesleğinin
sahibi bilge kişilerin, aydınlığın sembol isimleri olan
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü derin bir
saygı, şükran ve minnetle kutluyorum.

Öğretmenlerimiz; geleceğin emanet edildiği çocuklarımızı özveriyle,
sevgiyle yetiştirenlerdir. Onlar anlamlı, değerli ve kutsal bir mesleğin sahipleridir. Bu sebeple en büyük güzellikleri ve saygıyı hak etmektedirler. Öyle
ki Başöğretmen Atatürk, “Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en
özverili ve en saygıdeğer ögeleridir.”, “Milletleri kurtaracak olan yalnız ve
ancak öğretmenlerdir.” ve “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”
ifadeleriyle geleceğin mimarı olan öğretmenlere seslenir.
Öğretmenlerimizin çocuklarımızı dün olduğu gibi bugün ve yarında
Atatürk’ün izinde, aydınlık zihinli, sorumluluk duygusuna sahip, sorgulayan
ve araştıran bireyler olarak yetiştireceklerine inancım tamdır. Aynı inancımı
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirecekleri konusunda da taşımaktayım.
Bu anlamlı günde, öncelikle Başöğretmen Atatürk olmak üzere, hayatlarını insan yetiştirmeye adayan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi
rahmetle anıyor; eğitim ailesinin öğretmenler gününü en içten duygularla
kutluyor, sevgili öğretmenlerimize sağlık ve esenlik diliyorum.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

ÇANAKKALE BAROSU
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Avukat Olmak Zorlaşıyor

B

aro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, Avukatların Staj
Yönetmeliğinde yapılan
düzenlemelerle Hukuk Fakültelerini
bitirenlerin eskisi kadar kolay avukat
olamayacağını, yakın zamanda
“Staja Kabul Değerlendirmesi” ve
“Staj Yeterlilik Değerlendirilmesi”
adıyla sınavların yapılacağını belirtti.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
yönetmelik değişikliği uyarınca hukuk
fakültesini bitiren aday avukatların bundan sonra eskisi gibi hemen staja başlayamayacağını staja başlayabilmek için
“staj kabul değerlendirmesi” isimli sınavdan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtti. Başkanımız verdiği bilgide “Bu
sınavda Türkçe, Mantıksal Akıl Yürütme,
Genel Kültür konuları 30 puan değerinde
olacak. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü,
İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü,
Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve
Vergi Hukukunu kapsayan alan bilgisi

konuları ise 70 puan ağırlığında olacak.
Buradan alınacak yeterli puandan sonra
aday avukatın elde edeceği başarı belgesi iki yıl geçerliliğini koruyacak.”dedi.
Staj bitiminde uygulanacak olan
“Staj Yeterlilik Değerlendirmesi” hakkında da bilgi veren Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, bu sınavın da yazılı olarak
gerçekleşeceğini, sınavın Mantıksal Akıl
Yürütme, Avukatlık Hukuku ve Meslek
Kurallarını kapsayan alan bilgisinde yapılacağını belirtti. Başkanımız Av. Bülent

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
MESAJI
Türkiye Sosyal bir Hukuk Devletidir. Bir taraftan hukuk devleti niteliğinin pekişmesi için çabalayan biz avukatlar, devletin
sosyal vasfını da önemsemekteyiz. Bunun da en iyi göstergesinin
devletin engelli vatandaşlarımıza özen göstermesinden geçtiğine inanmaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu
hassasiyetimizi dile getirmek isteriz.
Engelli bireylerin hukuk eğitimleri de, diğer eğitim branşlarında olduğu gibi zorluklarla doludur. Engelli avukatlarımızda
birçok engelli meslek sahibi gibi zorluklar yaşamaktadır. Adalet saraylarımızın birçoğu, birçok kamu binası gibi engellilerin
beklentilerinden uzaktır. Engellilerin adalet hizmeti almasında
karşılaştıkları engeller ise oldukça çoktur. Bu özel gün vesilesiyle
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Şarlan, açıklamasında,“Bu sınavdan ise
en az 70 puan almak gerekiyor. Her iki
sınav yılda üç kez yapılacak. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasını
takiben 6 ay içerisinde staja başvuranlar
ile stajyer avukatlar değişiklik kapsamı dışında tutulacak.” dedi. Sınavların
ÖSYM ya da anlaşılacak bir üniversiteyle
yapılacağı bilgisi de verilirken, bu sayede avukatlık mesleğine girişte önemli bir
düzenlemeyle mesleki standartların yükseltilmesi öngörülüyor.

tüm engellerin
kaldırılması tek
dileğimizdir.
Çanakkale
Barosu, bünyesindeki engelli
meslektaşlarına
olduğu gibi tüm engelli vatandaşlarımıza yönelik duyarlılık taşımakta ve onları anlamaktadır. Bu vesileyle engelli vatandaşlarımıza yönelik özveriyle faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere engelli tüm bireylere iyi dileklerimizi ve
saygılarımızı sunar, engelsiz bir Türkiye ve Dünya dileklerimizi
paylaşırız.
Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI

KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİNİN YILDÖNÜMÜ
NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
Dünyanın en büyük ve en
asil devrimlerinden birini gerçekleştirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından dokuz ay önce, 1923’ün
Şubat ayında, “Bizim sosyal
toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı
gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri
gelmektedir. Yaşamak demek
faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer
bir organı işlemezse, o sosyal toplum felçlidir.” sözleriyle emsalleri
çok az olan, temelinde eşitlik ve hümanizm bulunan bir toplumsal
reform amacını ortaya koymuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1926 – 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimleri’nin büyük bir bölümü, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma
hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara
sahip olmasını hedeflemiştir.
Bu bağlamda, kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları
yönünde birçok değişiklik yapılarak; 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasa’da
yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları
tanınmıştır.
Genç Cumhuriyet, Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni kaleme alan Fransız kadın hakları savunucusu yazar Olympe de
Gouges’a ve tüm hak savunucularına, Fransa’dan, İtalya’dan,
İsviçre’den çok önce kulak vermiştir. Günümüzde gelinen noktada ise, kadınların karar mekanizmalarına katılım oranının, Dünya
sıralamalarının liste sonlarında yer almamıza neden olacak kadar
düşük olduğunu görmekteyiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 1935 yılında ilk kez seçilme hakkını kullanan 18 kadın milletvekiliile, Türkiye Cumhuriyeti,
kadının mecliste temsil oranı bakımından dünyada 2. sırada yer
almış iken, günümüzde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) İnsani Gelişim Raporuna göre Türkiye, kadınların politik
ve ekonomik hayatta yer almaları bakımından 186 ülke arasında
92. sırada bulunmaktadır.
23. Dönem kadın milletvekili oranı %9 iken, bu oran 24. dö-

nemde %14’e çıkmıştır. Böylece, önceki dönem 50 olan
kadın milletvekili sayısı 78’e
yükselmiştir. Artış umut verici
olsa dahi, Avrupa ülkelerinde
meclisteki en düşük kadın temsiliyeti oranından daha düşük
bir orana sahip olmamız ulusal
ayıbımızdır.
Kadınlarımızın kendi kaderi ile birlikte ülke kaderinde de
söz sahibi olabilmelerinin yolu siyaset yapabilmekten geçmektedir. Siyasette eşit temsil edilmek, yalnızca bir kadın-erkek eşitliği
sorunu değildir. Yüksek medeniyete, sosyo-ekonomik düzeye ve
yüksek demokrasiye erişmişlik sorunudur.
Bu nedenlerle;
* Kadınların iş ve siyaset alanlarında var olsalar bile karar mekanizmalarında ve üst düzey yöneticiliklerde yeterince yer alamaması, ekonomik gücün hala erkek elinde toplanması ve siyaset
yapmanın ekonomik bir rahatlık gerektirmesi gibi kadının sosyal
ve siyasal yaşama katılımındaki fiili engellerin önüne geçilmesi,
* Anayasa ve seçim yasalarında kadın ve erkeğin fiili eşitliğini
sağlayacak mekanizmaların yer alması,
* Karar alma mekanizmalarında yer almaları için, idealde
%50 kadın kotası hedeflenerek, en az yüzde 30 kadın kotası uygulaması,
* Kadın lehine benzer kota uygulamalarının, kamu ve özel işyerlerinde işe alımlarda, atama ve yükselmelerde de hayata geçirilmesi,
* Gerçek demokrasi için mecliste ve tüm karar mekanizmalarında eşit temsil ve eşit katılımın sağlanması taleplerimizdir.
Bu ülkede “Gelecek”, kadınlarla gelecektir.
Seçme ve seçilme hakkımızı elde etmenin 79. yılını kutluyor,
kadının sosyal, ekonomik ve siyasal platformlarda hak ettiği yere
ulaşması ile demokratik, çağdaş ve barışçıl bir Türkiye Cumhuriyeti hedefimizi bir kez daha dile getiriyoruz.
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çanakkale Barosu
Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Güneş PEHLİVAN
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10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
10 Aralık 1948
tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Maalesef Yer
küremizde halen insan hakları ihlalleri
devam etmektedir.
Irkçılık, açlık, gelir dağılımı dengesizlikleri,
İslamofobi, hoşgörüsüzlük, çoğulcu demokrasi anlayışının
yerleşmemesi gibi sorunlar halen dünyamızı kemirmektedir.

İnsanlık ailesi, tarihini ayrışmaya, ötekileştirmeye değil bilakis hoşgörüye ve adalete vesile yapmalıdır.

Hocalı Soykırımının Failleri Yargı Önüne Çıkarılmalıdır:

Şehrimiz ölçeğinde var olan sosyal ve ekonomik sorunlara
ek olarak ortaya çıkan çevre sorunları da kaygıyla izlenilmektedir. Özellikle deniz kıyılarına AVM inşası, Kaz Dağlarındaki altın
arama faaliyetleri yerel problemler olarak görülmektedir.

Bir buçuk milyon Azerbaycan Türk’ünün ülkelerinin işgali
sebebiyle sürgünde yaşaması, Ahıska Türklerinin Dünyanın 10
ülkesinde devam eden sürgünleri, üzücü ve çözülemeyen sorunlardır. Komisyonumuz, RatkoMladiç ve Slabodan Miloseviç
örneğinde olduğu gibi Hocalı soykırımı faillerinin de yargı önüne çıkarılması gerektiği kanaatindedir.
Arakan ve Gazze de yaşanan insanlık dramları halen
devam etmektedir.

54

ÇANAKKALE BAROSU

Demokrasi ve İnsan Hakları İhlalleri Ülkemizde Halen
Devam Ediyor:
Ülkemizde İnsan Hakları İhlallerinin önlenmesinde olumlu
gelişmeler görülmekteyse de anılan önlemler yeterli seviyede
değildir. Özellikle ülkemizde halen adil yargılama ve adaletin
sağlanmasında ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Uzayan tutukluluk süreleri, avukatların delil toplama yetkisinin bulunmaması,
mahkemelerin ağır iş yükü, yeterli nitelik ve nicelikte hukukçu
eksikliği bunlardan sadece bir kaçıdır. Özellikle hukuk felsefesi
eğitimine hukuk fakültelerinde önem verilmesi gerekmektedir.
Komisyonumuz Siyasi Partiler Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkında Kanunun bu hali ile negatif ve aktif
statü haklarını kısıtladığı kanaatindedir.

Bütün insanlığın, insan hakları gününü kutluyor, hak ihlallerinin olmadığı bir dünya için el ele vermeye davet ediyoruz.
ÇANAKKALE BAROSU
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

DUYURU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ
VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİ
2014 Yılı CMK Ücret Tarifesi 31 Aralık 2013 Salı günü 28868
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Detayları aşağıda sunulmaktadır.
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya
vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan
hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 188 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 291 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 320
TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 578 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 320 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için
578 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 320 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için
320 TL
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar
için 578 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 649 TL,
Ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – Bu tarife 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.
  

2014 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 - (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında
ve ayrıcakanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve
işbu tarife hükümleri uygulanır.
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması
halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden işbu
tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete
hükmedilemez.İşbu tarife akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar
Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.
(3) İşbu tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık
ücretleri, tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 - (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm
elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.
Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de
avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri
Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye
mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti
gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 - (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı
tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan
az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde
tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla
davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise
her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
ÇANAKKALE BAROSU
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Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 - (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası
yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 - (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini
kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına
hakkazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında
mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını
belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 - (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön
inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık
ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet
nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında
ücret
MADDE 7 - (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön
inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra
karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci
kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar
verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık
ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 - (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması,
başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 - (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira
tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı ge-
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reğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın
görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 - (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti,
hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre
belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına
Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine
belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda;
manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 - (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise
avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki
takip miktarı 2.083,33 TL›ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler
için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret takip miktarını geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu
durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve
davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına
göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında,
üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.
(4) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde
de bu hüküm uygulanır.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 - (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise
avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci
maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,)
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 13 - (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci
bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

belirlenen ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında işbu tarifede yer alan hükümler
uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini
oluşturur.
Tahkimde ücret

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre
yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek
avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

MADDE 16 - (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza
Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince
avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci
kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

MADDE 17 - (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi
veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan
iş ve işlemlerdir.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk
ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri
için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına
hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
(6) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya
ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü
şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para
cezasının miktarı Tarifenin İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için
öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık
ücretine hükmedilir.
Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 14 - (1) Danıştay›da ilk derecede veya duruşmalı olarak
temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel
kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın
feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle
davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya
dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de
yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 15 - (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında

İş takibinde ücret

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire,
kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 18 - (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19 - (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin
niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 20 - (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın
tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte
olan tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 21 - (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin her biri
için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine hükmedilir.
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 22 - (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle
aralarında kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahküm edilebilir. Vekalet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık
çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması halinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve işbu tarife esas alınarak
takdir olunur.
Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

210,00 TL

takip eden her saat için

110,00 TL

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

400,00 TL

takip eden her saat için

210,00 TL

3.

Yazılı danışma için

400,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

300,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

2.

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

400,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.200,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.200,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi
işlerin takibi için
300,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan
işler için
500,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların
alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
2.200,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

5.

Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

1.000,00 TL

a) Duruşmasız ise

4.300,00 TL

b) Duruşmalı ise

7.500,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı
olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık
ücretine hükmedilir.
250,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.

Yapı kooperatiflerinde

750,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

1.250,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde
olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık
Ücreti
1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde
olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
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İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bıra1.
kılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise
300,00 TL
b) Duruşmalı ise
400,00 TL
2.
Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için
550,00 TL
3.
Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
1.100,00 TL
4.
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise
750,00 TL
b) Duruşmalı ise
1.100,00 TL
5.
Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için
750,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek
Ücret
1.
İcra Dairelerinde yapılan takipler için
250,00 TL
2.
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için
300,00 TL
3.
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için
500,00 TL
4.
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için
300,00 TL
5.
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için
450,00 TL
6.
Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için
750,00 TL
7.
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.500,00 TL
8.
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
750,00 TL
9.
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
2.200,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.000,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.100,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.000,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için
1.100,00 TL
14. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,
900,00 TL
15. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise
750,00 TL
b) 4483 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurularda
400,00 TL
c) Duruşmalı ise
1.500,00 TL
16. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için
750,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için
1.500,00 TL
17. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için
3.000,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise
1.500,00 TL
b) 4483 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurularda
800,00 TL
c) Duruşmalı ise
3.000,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için
1.100,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
1.100,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar
5.000,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde
3.000,00 TL
Duruşmasız işlerde
1.500,00 TL
c) Diğer dava ve işler
3.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.
İlk 30.000,00 TL için
% 12,00
2.
Sonra gelen 40.000,00 TL için
% 11,00
3.
Sonra gelen 70.000,00 TL için
% 8,00
4.
Sonra gelen 250.000,00 TL için
% 6,00
5.
Sonra gelen 600.000,00 TL için
% 4,00
6.
Sonra gelen 750.000,00 TL için
% 3,00
7.
Sonra gelen 1.400.000,00 TL için
% 1,50
8.
3.000.000,00 TL’dan yukarısı için
% 1,00
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DEMET’E ‘İSTİKLAL MARŞI’ CEZASI
Demet Akalın, 19
Mayıs 2008 yılında
Bodrum’daki 5 yıldızlı
Rixos Otel’de verdiği
konserde
seyircileri
coşturmak için “Ağabey
Diyarbakır’dan
mı geldiniz hepiniz?
Dağdan mı? Nerden
geldiniz anlamadım
yani. Moronmoron bakıyorsunuz ağabey. İnsan bir tempo, bir alkış bir şey yapar yani.
Soğuk soğuk şurada şortla çıktık. Çok ruhsuz başladınız geceye” demişti. Bu sözleri nedeniyle tepki çeken Akalın hakkında
Diyarbakırlı 7 işadamı “Halkın bir kesimini sosyal sınıf mezhep,
cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Akalın hakkında Bodrum
2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasında karar
duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Akalın
ile ilgili hükmün açıklanmasının ertelenmesine ve tedbir cezası olarak da İstiklal Marşı’nın sözlerini 1 sayfaya yazması ve
marşımız hakkında 5 sayfa da yorum yapmasına karar verdi.
Akalın’ın avukatı Taştekin, bu kararı temyiz etti. (06.03.2010)

Cem Uzan’a 5 Kitap Okuma Cezası
Genç Parti lideri Cem Uzan’a Başbakan Erdoğan’a hakaret
ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece bir rehber eşliğinde
öfke kontrol sistemi programına katılma ve 5 yayın okuma cezası verildi. (08.09.2008)

Elektrik Sayacını Bozana Okuma-Yazma
Kursuna Katılma Cezası
Erzurum’da, elektrik sayacının mührünü bozduğu gerekçesiyle yargılanan kadına, ”Okuma yazmam yok. Cahil insanım.
Bilmeden yaptım” deyince okuma yazma ve meslek-sanat
kursuna katılma cezası verildi. G.G hakkında, Aras Elektik Dağıtım AŞ ekiplerince yapılan suç duyurusu üzerine Erzurum 2.
Asiyle Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan
G.G. mahkemede, üzerine atılan suçlamalarla ilgili ”Okuma
yazmam yok. Cahil insanım. Bilmeden yaptım” diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti bunun üzerine, G.G’ye, Denetimli
Serbestlik uygulaması kapsamında ”2 yıl süreyle okuma yazma
öğrenme” ve ”meslek veya sanat edinmesini sağlamak amacıyla eğitim programına katılma cezası” verdi.(15.07.2009)
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Eşine El Kaldıran Kocaya
El İlanıyla Özür Cezası
Dayakçı koca ‘eşime vurduğum için
eşimden ve tüm Araç
halkından özür diliyorum’ yazılı el ilanı dağıtarak cezasını çekti.
Kastamonu’nun Araç
ilçesinde, “eşe karşı basit yaralama ve hürriyetten yoksun bırakma” suçundan
yargılanan Mustafa Kadıncı adlı kişiye denetimli serbestlik
uygulaması kapsamında ilginç ceza verildi. Mahkeme, Mustafa Kadıncı’yı, “İri puntolarla yazılmış ’Eşime vurduğum için
eşimden ve tüm Araç halkından özür diliyorum. M. K.’ ibaresi
bulunan bin adet el ilanını tedarik ederek, ilçedeki tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile sokaktaki vatandaşlara birer adet olacak şekilde dağıtmakla ve 50 adet fidan dikerek 6 ay süreyle
bakımlarını yapmakla” cezalandırdı. (15.0.6.2009)

Maça Gitmeme Cezası
Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Kayseri
1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçu sabit görülen
Ü.D (26), eylemine uyan TCK’nın 179/2 maddesi gereğince 30
gün hapis cezasıyla cezalandırıldıktan sonra, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezası, TCK’nın 50/1-d maddesine göre “2 ay süre
ile Kayserispor maçlarına gitmekten yasaklanması” tedbirine
çevrildi. Mahkemenin verdiği ceza, yeni TCK ile birlikte tüm
ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde kurulan Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’ne iletilirken,
bu merkez, cezanın takibinin sağlanması için Kayseri Emniyet
Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bir
kararında ise 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na muhalefetten yargılanan M.Ç (57), “1 ay süreyle Kayserispor ve KayseriErciyesspor karşılaşmalarına gitmekten men edildi”. Suçlunun,
adı geçen takımların maçlarına gidip gitmediğinin kontrolü ise
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bırakıldı. (19.03.2006)

Ahıra Girmeme Cezası
Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesi hırsızlıktan yargılanan E.S’ye (18), 1 yıl süreyle ikamet
ettiği Felahiye İlçesi’nde “ahıra girmeme” cezası verirken, oto hırsızlığına karışan M.Ç’ye
(18) “20.00-08.00 saatleri arasında sokağa
çıkma yasağına” hükmetti.
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İçkili Yerlere Girmeme Cezası
Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ruhsatsız tabanca taşıyıp
yaralama olayına karışan M.A. da (35) Kayseri 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin kararı ile 10 ay süreyle içkili yerlere girmekten
men edildi.

Eşini Döven Kocaya Maça Gitmeme
Cezası
Sivas’ta, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan
bir çocuk babası 28 yaşındaki İsmail Toprak’a, 10 ay süreyle
Sivasspor’un maçlarına gitmeme cezası verildi.

Düğüne ve Güzellik Salonuna Gitmeme
Cezası
Edirne’de, kaçak elektrik kullanmaktan 4. Asliye’de yargılanan S.T. (27) ve M.S (53), TCK’nın 50’nci maddesinde yer
alan “Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” kapsamında cezalandırıldı. S.T. ve M.S’ye suçlarının karşılığı öngörülen
hapis süresi 1 yıldan az olduğundan 3’er ay 10’ar gün güzellik
salonuna ve düğüne gitmeme cezası verildi.

Konuttan Çıkmama Cezası
Karşılıksız çek vermek, mal beyanında bulunmamak ve borcunu yasal sürede ödememek suçundan Kocaeli Asliye Ceza
Mahkemesi ile İcra mahkemelerince,
65 yaşından büyük olduğu için 2’si kadın 4 kişiye, 10 gün
ile 15 gün arasında konuttan çıkmama cezası, 9 kişiye de adli
kontrol altında bulunma cezası verildi.

Sevk edildiği Şarköy Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Tamer
Soysal tarafından ifadesi alınan U.Y’ye mahkemece savcının
da talebi doğrultusunda üniversiteye hazırlık amacıyla ”günde
100 soru çözme” cezası verildi.

At Arabası Kullanmama Cezası
At arabasıyla gece hırsızlık yaptığı iddiasıyla Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.K’ya, mahkeme heyeti
tarafından 3 ay 26 gün süreyle atlı araba kullanmama cezası
verildi.

Kayak Yapmama Cezası
N.B. hakkında ise Palandöken Kış Turizm Merkezi’nde, Jandarmaya karşı görevi yaptırmamak için direnmesi nedeniyle
Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. N.B’ye, 3
ay “kayak etkinliğinden men” cezası verildi.

İnternet Kafeye Girmeme Cezası
Babasının arabasını alıp kaza yaptıktan sonra polise yanlış bilgi verdiği belirlenen M.E.A. hakkında ise çocuk koruma kanunu gereğince dava açıldı. Erzurum 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda M.E.A’ya, 5 yıl internet kafeye girmeme cezası verildi.

Komşuya Gitmeme Cezası
Aşkale ilçesinde, resmi nikâhı bulunmayan E.P. isimli kadına verilen 50 gün “evden çıkmama”, enerji hırsızlığı iddiasıyla
Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan N.E’ye ise
6 ay süreyle verilen “komşuya gitmeme” cezası dikkat çekiyor.

Asker Uğurlamasında Havaya Ateş
Edince...
M.Ş.D, Mayıs 2007’de, bir yakınının askere uğurlanması
sırasında silahla havaya ateş etti. Polis tarafından gözaltına alınan genç, mahkemece “1 yıl boyunca her ay en az 4 saat kitap
okuma” cezasına çarptırıldı.M.Ş.D adlı genç, “Nutuk” olmak
üzere Peyami Safa’nın “9’uncu Hariciye Koğuşu”, Reşat Nuri
Güntekin’in “Çalıkuşu”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak” ve “Yaban” adlı eserlerini okudu.

Günde 100 Soru Çözme Cezası
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde
bulunan lise öğrencisine, ”günde 100 soru çözme” cezası verildi. Şarköy Lisesindeki aramalar sırasında 11. sınıf öğrencisi
U.Y’nin (17) üzerinde içilmeye hazır vaziyette 1,25 gram Hint
Keneviri bulundu.

Kaçak Elektriğe Fidan Dikme Cezası
Bodrum’da, kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 1’i Kıbrıs gazisi 3 kişi, Bodrum 3. Asliye Ceza
Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda toplam 230 fidan
dikti.
ÇANAKKALE BAROSU
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ZİYA OSMAN SABA
1910 yılının Mart ayında, İstanbul’da doğdu. Babası askerdi. Sekiz yaşında iken annesi ölen Saba, Mütarekeyıllarında
yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi’nden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1936 yılında mezun
oldu. Servet-i Fünun’da yayımlanan şiiriyle edebiyata başlayan ve Yedi Meşale topluluğu içinde yeralan (1928) Saba,
Hukuk Fakültesi’nde iken Cumhuriyet gazetesi muhasebe
servisinde (1931-1936) , mezuniyetinden sonra Emlak Kredi
Bankası’nda (1936-1945) ve bilahare Milli Eğitim Basımevi
Tashih Bürosu’nda çalıştı (1945 - 1950). Kalp hastalığı üzerine
evine çekilerek Varlık Yayınevi’nin yayın işleriyle meşgul oldu.
Ziya Osman Saba 29 Ocak 1957 tarihinde İstanbul’da öldü.

SIDDIK SAMİ ONAR
Onar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul
Üniversitesi’nin seçimle gelen ilk rektörü ve üniversitede yönetim özerkliğinin ilk savunucularındandı.
1898’de İstanbul’da doğdu; Vefa Sultanisi’ni ve İstanbul
Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bir süre Paris Hukuk Fakültesi’nde
okudu, İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde hakimlik, Mülkiye
Mektebi ile Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.
1933’teki üniversite reformu sonrasında Hukuk
Fakültesi’nde idare hukuku profesörü, ertesi yıl da ordinar-
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Sıddık Sami Onar

yüs profesör oldu. Aynı fakültede iki kez dekanlığa getirildi.
1946’da yürürlüğe giren bilimsel ve idari özerklik yasasından
sonra İstanbul Üniversitesi’ne seçimle gelen ilk rektör oldu ve
bu görevi 1949’a kadar sürdürdü. 1948’de Fransa’nın Toulouse
Üniversitesi Onar’a hukuk doktoru ünvanı verdi. 1949’da İdare Hukuku ve İdari Bilimler Enstitüsü’nü kuran Onar ölümüne
değin bu kurumun müdürlüğünü yaptı. 1959’da yeniden rektör seçilen Onar DP’nin muhalefet ve basına karşı “Tahkikat
Komisyonu” kurmasını anayasa ihlali olarak gördü, üniversite
gençliğinin protesto hareketine destek verdi.
1961 Anayasası’nı hazırlayan kurula başkanlık yaptı, daha
sonra 147 öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırılmasına
tepki olarak rektörlükten istifa etti. 147’liler sorununun çözümünde etkin rol oynayan Onar üçüncü kez rektör seçildi
ve 1963’e kadar bu görevde kaldı. Medeni hukuk, devletler,
borçlar, icra ve iflas hukukları alanlarında birçok yapıtı bulunan Onar’ın en önemli kitabı Türk hukukunda en geniş kamu
hukuku incelemesi olan İdare Hukukunun Umumi Esasları’dır
(1966-1967, 3 cilt). 1972’de İtalya Cumhurbaşkanı’ndan Cumhuriyet Liyakat Nişanı alan Sıddık Sami Onar’ın anısına İstanbul Üniversitesi 1977’de Onar Armağanı’nı yayımladı.Hukuk
profesörü Sıddık Sami Onar 9 Ağustos 1972’de İstanbul’da
öldü.
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AHMET TANER KIŞLALI

RAUF RAİF DENKTAŞ
27 Ocak 1924 tarihinde Kıbrıs’ın Baf bölgesinde doğdu.
1,5 yaşındayken annesini kaybetti.B abası hakim Raif Bey’dir.
Anneannesi ve babaannesi tarafından büyütüldü. 1930 yılında,
eğitim için İstanbul’a gönderildi. Arnavutköy’de ilkokuldan liseye kadar eğitim veren Fevziati Lisesi’nde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs’a döndü ve liseyi Kıbrıs’ta bitirdi.
II.Dünya Savaşı’ndan sonra hukuk tahsili için İngiltere’ye gitti.
Mezun olduktan sonra avukatlığa başladı. 1949 yılı yaz aylarında savcılık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım’la
evlendi.
27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk
mitingteDr.Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yaptı. Türk Cemaatının iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Dr.Fazıl Küçük arasında
ara bulucu rolünü üslenip, toplumun çıkarlarının takipçisi oldu.
Faiz Kaymak’ın teklifi ve Dr.FazılKüçük’ün tasvibiyle Kıbrıs Türk
Kurumlar Federasyonu kongresinde başkanlığa seçildi. Savcılık
görevinden İngiliz yönetimini zorlukla ikna ederek istifa etti
ve Cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1958 yılına gelindiğinde Rum teröristler, Türk köylerine saldırınca, Türkler de
bu olayları protesto etti. Zürih-Londra anlaşmaları öncesinde Dr.Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara’ya Dışişleri Bakanı
Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede Denktaş
adaya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi. 16 Ağustos
1960 tarihinde, 650 kişilik Türk Alayı, Magosa Limanı’na ayak
bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak
üzere Ankara’ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir
sandalla Kıbrıs’a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.
Bu dönemden sonra Kıbrıs Türklerinin temsilcisi olarak görev
yaptı. 1974 Barış Harekatından sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönemlerinde
cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 13 Ocak 2012 tarihinde
Lefkoşa’da vefat etti.

10 Temmuz 1939’da doğdu
Tokat`ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi`ni bitirdikten sonra
1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesi’nde yazı işleri
müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi
olan Ahmet Taner Kışlalı, 1967
Paris Hukuk Fakültesi’nde doktorasını yaptı. 1988 yılında da
profesör olan Ahmet Taner Kışlalı, 1977’de Cumhuriyet Halk
Partisi`nden 5. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. Kışlalı, Bülent
Ecevit tarafından kurulan 42. Hükümet`te 1978-79 yıllarında
Kültür Bakanı olarak görev yaptı.
12 Eylül sonrasında üniversiteye dönen Kışlalı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi`nde siyaset bilimi dersleri verdi.
Ahmet Taner Kışlalı, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi`nde
‘’Haftaya Bakış’’ başlığıyla köşe yazıları yazıyordu.Kışlalı, 21
Ekim 1999 Perşembe günü, Ankara’da evinin önünde uğradığı
bombalı saldırı sonucu vefat etti.

ÖZDEMİR ÖZOK
1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 1978 – 1980 yılları
arasında Ankara Barosu Başkan
Yardımcılığı, 1982 – 1987 yılları
arasında Türk Hukuk Kurumu
Sayman Üyeliği, 1990 – 1992
yılları arasında Ankara Barosu
Başkanlığı, 1993 – 1997 yılları
arasında Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kurulu Üyeliği, 1997
– 2001 yılları arasında Türkiye
Barolar Birliği Genel Sekreterliği
yapmıştır. 13 Mayıs 2001 tarihinden beri Türkiye Barolar Birliği Başkanıdır. 22 Mayıs 2009
tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği
28. Genel Kurulu’nda Avukat Özdemir Özok, 353 delegeden
214’nin oyunu alarak yeniden göreve geldi. 6 ay Houston’da
kanser tedavisi gören olan Özok, 25 Nisan 2010’da burada
öldü.
ÇANAKKALE BAROSU
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DÜNYA ADALET PROJESİ (WJP)
Dünya
Adalet
Projesi (WJP), dünya
çapında hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi amacıyla çeşitli
fırsatlar sunmayı hedefleyen, bağımsız ve
kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.
Toplumların hukukun üstünlüğüne bağlılığı hususunda genel bir resim ortaya koymayı hedefleyen WJP hukukun üstünlüğü indeksi, dünya çapında birçok ülkede düzenlenmektedir.
Bu bağlamda 2012-2013 dönemi için yayınlanan indeks;
Wall Street Journal, The Times of India, Mexico’s Reforma ve
Russia’sVedomosti gibi birçok yayında yer almış ve 300’den
fazla makalede indekse vurgu yapılmıştır.
WJP güncel dönemde hazırlanan indeks için ülkemiz avukatlarının da görüşlerini almak istemektedir. Konu ile ilgilenen
meslektaşlarımız İngilizce olarak doldurulması gereken forma
http://www.surveygizmo.com/s3/1393003/WJP-QRQ-2013Data-Collection adresinden ulaşabilirler.

ÖZEL SAYI DUYURUSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından fakülte dergisinin özel sayısı
olarak çıkarılması planlanan “Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Armağanı” ile ilgili duyuru
metni yayınlanmıştır.Konuyla ilgilenen Baromuz mensubu meslektaşlarımızın http://
www.barobirlik.org.tr/Detay22310.tbb adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DUYURUSU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanlığı’ndan alınan 41141 sayılı yazının bir
örneği ekte gönderilmiştir.
Söz konusu yazıda özetle; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fikri Mülkiyet,
Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı nedeniyle
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının II.Döneminde öğrenci kabul
etmeye başlayacağı ve ayrıntılı bilginin www.sosbilens.ankara.
edu.tr adresinden edinilebileceği bildirilmektedir.

STAJ KREDİSİ DUYURUSU
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu eki (1) sayılı tablodaki 2014 takvim yılı için belirlenen maktu ve nispi miktarların
2014 yılı için uygulanacak tutarları %3,93 oranında artırılmıştır.
Buna göre Staj
Kredi başvuruları kabul edilen avukat
stajyerlerinin
kredi
sözleşmesi için vergi
dairesine yatıracakları
damga vergisinin (*)
buna göre yatırılarak
‘‘vergi dairesi alındı
makbuzu’’ nun aslının Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
(*) Damga vergisinin hesaplanması:
Örnek : Aylık 500,00 TL olarak 12 ay kredi alacak olan toplam (6.000,00 TL) avukat stajyerinin damga vergisi 59,12 TL
olacaktır.
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SYDF YARDIMLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ
DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 21 – 22 Aralık
2013 tarihli toplantısında, 1 ve 2 nolu Sosyal Yardım Yönergelerinde değişiklik yapılmış, ve Barolara aidat borcu olanların
SYDF yardımlarından yararlanamayacaklarına karar verilmiştir.
Yönergelerimize sydf.barobirlik.org.tr internet sitemizin
mevzuat bölümünden ulaşılabilmektedir.
Bu değişiklik gereğince avukatlarımız tarafından yapılan
sosyal yardım talepleri için barosuna aidat borcunun bulunmadığını gösterir bir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DUYURULARI

ŞİİR YARIŞMASI
2014 AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ
DUYURUSU
Türkiye Barolar Birliği tarafından 2014 yılı Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında;
• Hukukçu Sanatçılar Dijital Arşivi ve Sergisi açılması,
• Hukukçulararası Fotoğraf Yarışması,
• Hukukçulararası Makale Yarışması,
düzenlenmesine karar verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen projelere baronuza üye avukatların
katılımını sağlamak amacıyla, ekli yazılarımızın duyurulması
konusunda desteğinizi rica ederim.

TBB Yönetim Kurulunun
29.11.2013 günlü toplantısında; 2014 yılı Avukatlar Haftası
Etkinlikleri kapsamında Avukat,
Hakim, Savcı, Stajyer ya da hukukçu kimliğini taşıyan meslek çalışanlarının katılacağı bir
“Hukukçulararası Şiir Yarışması”
düzenlenmesine karar verilmiştir.Detaylı bilgi Çanakkale Barosu web sitesinde paylaşılmıştır. Söz konusu yarışma ile ilgili şartname ve katılımcı formu
http://www.barobirlik.org.tr/Detay21842.tbbadresinde ek olarak sunulmuştur.

Saygılarımla.
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği

“Adil Yargılanma Hakkı” Makale
Yarışması

Başkanı

HUKUKÇU SANATÇILAR DİJİTAL ARŞİVİ
VE SERGİSİ DUYURUSU
Türkiye Barolar Birliği, hukukçuların sanat eserlerini (edebiyat, resim, fotoğraf, karikatür, heykel, müzik, tiyatro, sinema,
el sanatları vb.) tanıtan görselleri dijital bir platformda toplayarak açık arşiv oluşturmayı hedeflemektedir.
Oluşturulacak açık arşivin Avukatlar Haftası (30 Mart – 6
Nisan 2014) etkinlikleri kapsamında, “Hukukçu Sanatçılar Dijital Sergisi” adıyla açılması planlanmaktadır.
Avukat, hakim,
savcı ve akademisyen
hukukçuların
kendilerine ait sanat
eserlerini
tanıtacak görselleri (kitap
kapağı, film afişi,
tiyatro afişi, heykel
fotoğrafı, karikatür
fotoğrafı, resim fotoğrafı vb.) sergi@barobirlik.org.tr adresine
dijital ortamda en geç 28 Şubat 2014 Cuma günü mesai saati
bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Detaylar Çanakkale Barosu web sitesinde paylaşılmıştır.

Yazı gönderme süresi 31 Ocak 2014 günü saat 17.00’ye kadardır. Bilgi:
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/adilyargilanmahakki.pdf
ÇANAKKALE BAROSU
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Sami Selçuk: Danıştay’ın Durdurma
Kararı Yerinde
Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Danıştay’ın Adli
Kolluk Yönetmeliği’ndeki değişikliğin yürütmesinin durdurmasının yerinde olduğunu söyledi. (28.12.2013)

Danıştay, Adli Kolluk Yönetmeliği’nin
Yürütmesini Durdurdu
Danıştay 10. Dairesi dört bakanı kabine dışı bırakan yargıda
kriz yaratan Adli Kolluk Yönetmeliği’nin yürütmesini oyçokluğu ile durdurdu. Böylece, polisin amirine, savcının başsavcıya el
koydukları olaylar, yakalanan kişiler ve alınan tedbirler hakkında derhal bilgi verme zorunluluğu da kalktı. (27.12.2013)

‘Siyasi Kriz Devlet Krizine Dönüşmüştür’
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu adına Başkan Metin
Feyzioğlu bugün yaptığı açıklamada ‘Siyasi kriz devlet krizine
dönüşmüştür’ dedi. (27.12.2013)

Savcı Akkaş: Soruşturmam Engellendi
Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile yetkili
Savcı Muammer Akkaş, 2. dalga yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından alındı. (27.12.2013)

SavcıRastgele Soruşturma Başlatamaz
İstanbul Başsavcısı Çolakkadı son yürütülen soruşturmayla
ilgili açıklamalarda bulundu. Çolakkadı, soruşturma hakkı elinden alınan savcıya sert sözlerle yüklendi. (26.12.2013)

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanlığı’na, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ getirildi. (26.12.2013)

Gezi İddianamesi Kabul Edildi
Gezi iddianamesini mahkeme kabul etti. 7’si yabancı 255
şüphelinin 1 ile 11.5 yıl arasında hapsi istenen iddianamede,
‘Camide içki içildiğine dair tespitte bulunulamadı’ denildi.
(25.12.2013)

Bir Yolsuzluk Varsa Üzeri Kapanmaz!
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yolsuzluk operasyonu hakkında konuştu. Gül, Bakanlarla ilgili Başbakan ile uzun uzun
görüştüklerini söyleyerek, ‘Ben de düşünceleri kendisine aktardım. Gelince görüşeceğiz’ dedi. (24.12.2013)
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Yargıtay: Başkasının Facebook
Hesabına Girmek Suçtur
Yargıtay, başkasına ait facebook hesabına girerek, şifreyi
değiştirip yazışma yapan sanığa verilen beraat kararını bozdu
ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti. 18 Aralık 2013

Arabulucuların %96’sı Avukat!
Verilere göre, Arabuluculuğa en çok avukatlar ilgi gösterdi.
(17.12.2013)

İşte çöken adalet!
Araştırmaya göre dava dosyalarının yüzde 97’sinde savcılar
herhangi bir gerekçe göstermeden tutuklama isteminde bulunuyor. (16.12.2013)

‘Hakimler, topu taca atıyor!’
AYM’nin uzun tutuklulukta geçen sürenin insan hakkı ihlali
olduğu yönündeki kararı Türk yargısındaki bir problemi de ortaya çıkardı. Tutukluluk süresi uzadıkça hakimler tahliye ya da
beraat kararı vermek istemiyor. Şikayet ve tazminat davalarıyla
karşılaşacağını düşünen hakimler sanığa ceza vererek sorumluluğu Yargıtay’a yüklüyor. (13.12.2013)

Yargıtay: Mobbingden Kişiler Değil
Kurum Kusurlu
Yargıtay, kendisine mobbing uygulandığını iddia eden bir
kişi tarafından açılan davada kişilerin değil, kurumun kusurlu
tutulacağına hükmetti. (11.12.2013)

AVUKATLARA YÖNELİK SALDIRILAR
Adana Baro Başkanı ÇITIRIK: 2013 YILINDA MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI (11.12.2013)

HSYK, Avukatlara Dosya İnceleme İzni
Verdi
HSYK soruşturma aşamasında olan dosyaların, şüphelinin
müdafisi, mağdur veya şikâyetçinin ise vekili olabilmek için
dosya içeriğini incelemek isteyen avukatların taleplerini dikkate aldı. Avukatlar, şüpheli, mağdur, şikâyetçi veya suçtan zarar
görenden, soruşturma belgelerinin bir örneğinin getirmesini
istemesi halinde işlem yapabilecek. Ayrıca avukatlar, savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda
da dosyayı inceleyebilecek. (10.12.2013)
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Avukatlara Munzam Emeklilik Yönergesi
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun toplantısında, Munzam Emeklilik Yönergesi oy birliğiyle kabul edildi.
(09.12.2013)

İcra dairelerinde yeni dönem başlıyor
İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı İbrahim
Cansız, icra takibindeki dosyaların sağlıksız ve güvenliklerinin
yetersiz olduğunu söyledi. Buna Avrupa Birliği projesi olarak
başlatılan “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması” ile son
vermeyi ve bütün evrakların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
(UYAP) üzerinden takip edilecek sisteme geçilmesiyle kurulacak dosya birimiyle dosyaların da zimmetle teslim etmeyi
planladıklarını ifade etti. (25.11.2013)

Yargıda ‘Süre Taahhüdü’ Dönemi
Adalet Bakanlığı, ‘satürn’ ile yargılamaları kısaltacak. Pilot
uygulaması başlayan projeye göre, mahkemeler ortalama yargı süresini belirleyerek vatandaşlara süre taahhüdünde bulunacak. (20.11.2013)

‘Hukuk Klinikleri’ Geliyor!
Hükümet, uzun süredir gündemde olan ‘hukuk klinikleri’
için düğmeye basıyor. (20.11.2013)

Avukatlara Ücretsiz Tedavi İmkanı
Avukatlar, Stajyer Avukatlar ile Sisteme Kayıtlı Eş ve Çocukları, TBB Tedavi Yardımları Kapsamında Bayındır Hastanelerinde ücretsiz tedavi olabilecekler. (15.11.2013)

Adalet Bakanlığı, 2 bin 300 Dosya için
Kanun Yararına Bozma İstedi
Adalet Bakanlığı, 2 bin 295 dosya için ‘kanun yararına bozma’ gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Bu dosyalardan 528’i bozulurken; 49 dosyaya ret kararı
verildi. Halen Yargıtay’dan dönmeyen dosya sayısı ise bin 718.
Kanun yararına bozma yoluna gidilmeyen dosya sayısı 80 bin
77. 2012 yılı öncesi Yargıtay’a gönderilmiş olan ve 2012 yılında Yargıtay’dan dönen dosyaların 2 bin 562’si bozulurken; 452
dosya hakkında ret kararı verildi. (13.11.2013)

Arabulucular İşbaşı Yapıyor
Tarafların mahkemeye gitmeden aralarındaki hukuk
uyuşmazlıklarını çözmesi için görev yapacak arabulucular 15
Kasım’dan itibaren levhalarını asıp işbaşı yapacak. (11.11. 2013)

TBB’den İşgören ve İşveren Avukatları
Karşı Karşıya Getirecek Yönerge
TBB yönergesinde bir çok yeni ve detay düzenlemenin yanında ‘işgören avukatlara %10 prim’ sistemi de getiriliyor. (05
.11.2013)

Avukata Hakarete 15 Ay Hapis Cezası
Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, bir avukata yapılan tehdit ve hakarete hapis cezası verdi. Avukatın, cep telefonuyla
yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını delil kabul eden mahkeme,
sanığı hakaretten bir yıl, tehditten ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi halden 15 aya indirilen cezada ertelenmeye gidilmedi.
(05.11.2013)

Hakim ve Savcılık için 30 Yaş Sınırı
Geliyor
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili
Ahmet Hamsici, ‘30 yaşın altında hakim ve savcı yapılmaması konusunda bir çalışma var. Mezun olanları bir müddet adli
hizmet uzmanı olarak çalıştıracağız, daha sonra hakim, savcı
yapacağız’ dedi. (28.10.2013)

Boşanmalar Azaldı
Türkiye’de yıldan yıla artış gösteren boşanma davalarının
sayısı, uzun zaman sonra ilk kez düştü. Boşanma davaları 2012
yılında önceki yıla oranla yüzde 5,1 azaldı. (18.10.2013)

TBB’den 69 yaş üzeri Avukatlara müjde
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, Munzam Emeklilik Projesine ilişkin yönergeyi kabul etti. 09 Ekim 2013

Her Aileye Bir Aile Avukatı Geliyor
Aile hekimliğinden sonra şimdi de her aileye bir aile avukatı uygulaması başlıyor. 05 Ekim 2013

Fransa’da Avukatlar Greve Gitti
Fransa’da devlet bütçesinden kendilerine yapılan mali yardımların kısılmasını protesto eden avukatlar, duruşmalara girmedi. 04 Ekim 2013
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FAYDALI WEB SİTELERİ

BİLGİSAYARINIZDAKİ REHBER
Bir hukukçunun ihtiyaç duyacağı birçok bilgi bu sitede toplandı. Hukuk Rehberi sitesi güncel birçok bilginin
yanısıra bilinmesi gereken diğer konularda önemli bir doküman merkezi olup http://www.hukukrehberi.net adresi
üzerinden erişim sağlanabilir.

GÜNCEL HUKUK BURADA
10. yaşını dolduran Güncel Hukuk, akademisyen ve hukukçuların makaleleri ile hukuk yazın hayatı adına önemli
bir boşluğu dolduruyor. Güncel hukuki meselelerde yorumlara ve araştırmalara ulaşmak için http://www.guncelhukuk.com.tr/dergi adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Hazırlayan: Av. GÜL ÖZERDEN

KİTAP SAYFASI

KARAMAZOV KARDEŞLER
Katerina Dimitri’nin savunması için ülke çapında tanınan bir avukat olan Fetükoviç’i tutmuştur. Dostoyevski bu bölümde aynı zamanda babalık kavramını Fetükoviç’in ağzından sorgular. Fetükoviç savunması
sırasında Fyodor Pavloviç’i şehvet düşkünü, sorumsuz ve ilgisiz bir baba olarak nitelendirir. Fetükoviç’in
tüm avukatlık yeteneği, soğukkanlı ve etkileyici hareketleri ve deneyimi ile Dimitri’yi savunmasına rağmen,
heyecanlı savcının yaptığı çocukça ve Dimitri’yi bayağı ithamların altında bırakan sözleri jüri üzerinde daha
etkili olur. Katerina’nın histeri krizi sırasında açığa çıkardığı Dimitri’nin babasını öldüreceğini yazdığı mektup da kararın alınmasında kritik etkide bulunur. Dimitri hapse ve ardından sürgüne mahkûm edilir.

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
Dünya edebiyatının en önemli klasik yapıtlarından biri olan İki Şehrin Hikâyesi, Paris ve Londra arasında
gelişen olay kurgusuyla, tarihin en hareketli anlarından birinin, Fransız Devrimi’nin ekseni etrafında biçimlenir.Hapsedildiği Bastille zindanından kurtarılan Doktor Manette ile iş işten geçmeden İngiltere’ye göndermiş olduğu kızının on sekiz yıl sonra buluşmaları ve Londra’da yeni bir yaşam kurmaları; sevgi, dostluk,
özveriyle örülmüş bu yaşamın Paris’te gelişen devrim dalgasının haberleriyle gölgelenişi, iki şehri yansıtıyor
okuyucuya. Paris’teki karanlık günlerin karşısında Londra’daki aydınlık ve dingin günler yer alıyor. Ancak her
iki şehir de karanlığın içinde umudu, aydınlığın içinde hüznü taşıyor.

DAVA
Dava, Korku Çağı diye adlandırılan 20. yüzyılda insanoğlunun artık neredeyse kurtulunması olanaksız bir
yazgıya dönüşen kuşatılmış yaşamının öyküsüdür.
Bu çağa korku egemendir, çünkü insan, hemcinsleriyle insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle
bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır.
Albert Camus’nün deyişiyle, bu olanağın bulunmadığı bir çağ artık ancak “Korku Çağı” diye adlandırılabilir. Kafka’nın Dava’da betimlediği yargılama süreci, böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir ve onun
eseri, insan insanın korkusu olarak kaldığı sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.

FAŞİZMİN YARGILANMASI
Elinizdeki derleme, Almanyada parlamento binasının bir faşist provokasyonuyla kundaklanması olayına
karıştığı bahanesiyle tutuklanan Dimitrovun Nazi mahkemelerinde yargılanma sürecini ve ünlü savunmasını içeriyor. Dimitrovun savunması, yüzyılın ve belki de dünya tarihinin en önemli savunmasıdır.. Komünistleri “cani”, “kundakçı” gibi gösterme hedefiyle tezgahlanan dava, faşizmin dünya çapında teşhiriyle
sonuçlanmıştır. Dimitrov verdiği dilekçelerle, tanık dinlenmesi talepleriyle, tanık sıfatıyla mahkemeye gelen
Göbels ve Göringle girdiği sert ve ezici polemiklerle faşist güruhu tam bir hezimete uğrattı. Dava tüm
dünyanın dikkatini üzerine topladı, faşizm ile demokrasi arasındaki savaşın alanı haline geldi. Faşistler, en
sonu Dimitrovun “suçsuzluğunu” kabul etmek zorunda kalarak serbest bıraktılar. Dimitrovun savunmaları,
tarihsel değeri büyük, öğretici, ders dolu bir belgedir.
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KİTAP SAYFASI

İVAN İLYİÇ’İN ÖLÜMÜ
“Başlarındaki adı Bir Yargıcın
Ölümü olan hikayeye ilişkin fikir
Tolstoy’un aklına, 1881’de Tula
Mahkemesi’nde yargıçlık yapan
İvan İlyiç Meşnikov’un öldüğünü
duyduğunda gelmiş ve Tolstoy
daha sonra Meşnikov’un kardeşinden olayın ayrıntılarını öğrenmişti.

HUKUKSUZ
DEMOKRASİ
Halit Çelenk Çağdaş Yayınları
tarafından yayınlanan bu yapıtında, kimi hukuk kavramlarını ele almaktadır. Bunların arasında güçler
ayrılığı, yargı bağımsızlığı, adalet
kolluğu, uzmanlık mahkemeleri,
siyasal suç, düşünce özgürlüğü
ve laiklik, din ve vicdan özgürlüğü, yaşam hakkı, idam ve yargısız infaz, işkence suçları, siyasal
suçlar, siyasal eylemin tanımı, insan hakları ve hukukun ilişkisi,
CMUK, hukukun üstünlüğü, düşünce ve sanat özgürlüğü, uzmanlık mahkemeleri, avukatların ve Baroların bağımsızlığı gibi
konular ve kavramlar yer almaktadır.

SUÇ VE CEZA
Sefalet içinde yaşayan, üniversite ile ilişkisi kesilmiş genç Raskolnikov, kendince bir kuram geliştirir
ve hem kendisinin hem de yakınlarının sıkıntısına bir anda son vermek için, yaşamayı hak etmediğini
düşündüğü, yaşlı, hastalıklı, insafsız, kaçık bir tefeci kadını öldürmeye karar verir. Dostoyevski, ilk bakışta bir polisiye romanı çağrıştıran
bu metinde, insan ruhunu bir kez
daha büyük bir sınav ile karşı karşıya getirir. Bizce yaşamayı hak
etmediğine inandığımız bir insanı, kendi açımızdan geçerli nedenlerle öldürmek, aklın gerekçeleri ile ruhun sesini susturmak
mümkün müdür? Rus kırsalına, aristokrasiye ve köylüye yönelen
Tolstoy’dan farklı olarak, büyük kentin (Petersburg’un) karanlıkları içinde bir çıkış yolu arayan yalnız ve tecrit edilmiş insanların
yolunu aydınlatmaya çalışan Dostoyevski, Raskolnikov’un işlediği suçun peşinde, varoluşun derinliklerinde dolaştırıyor bizi.
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BİR İDAM
MAHKUMUNUN SON
GÜNÜ
Ya siz idama mahkûm olsaydınız? Sizin yürek darlıklarınız,
sıkıntılarınız neler olurdu? İnfaz
edilmeden önce neleri düşünürdünüz? Çocukluk arkadaşlarından
birisinin idam cezasına çarptırılmasının ardından, Victor Hugo bu
karamsar anlatıda bir tutuklunun
son gününü sahneye koymaya karar veriyor. Hugo bu eseriyle
geriye, idam cezasının kaldırılması için sert bir tanıklık, ileride
dile getireceği siyasi söylemlerinin birçoğunun haberini çok önceden veren gerçek bir yurttaş iddianamesi bırakıyor

SUÇLUYORUM
19. yüzyıl sonları Fransa’sında,
Yahudi kökenli bir subayın, Yüzbaşı Alfred Dreyfus’ün haksız yere
casuslukla suçlanmasıyla patlak
veren Dreyfus Davası, yalnızca bir
hukuk ve ayrımcılık skandalı değil,
aynı zamanda başta ordu ve yargı
olmak üzere ülkenin tüm kurumlarını temellerinden sarsan bir
toplum olayıydı. Tam 1 2 yıl sonra
Dreyfus’ün aklanmasıyla sonuçlansa da, Üçüncü Cumhuriyet ve çağdaş Fransa’nın tarihinde
önemli bir dönüm noktası oldu. Büyük romancı Émile Zola, 13
Ocak 1898 günü bir gazetede yayınladığı Suçluyorum başlıklı
açık mektubuyla, Dreyfus’e yapılan haksızlığın karşısına dikilen
Fransız aydınlarının sözcüsü oldu.

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
Amerika’da 1930’ların Güney
Eyaletleri’nden birinde bir zenci beyaz bir kızın ırzına geçmekle
suçlanır. Önyargılar, şiddet ve
riyakârlıkla beslenen Güneyli erişkinlerin ırk ve sınıf ayrımı konusundaki mantıksız yaklaşımlarını
Scout ve Jem Finch adlarındaki iki
çocuğun ağzından keyifli bir dille
bize aktaran roman, aynı zamanda
kent halkının vicdanına karşı tek
başına karşı koyan bir erkeğin mücadelesini de anlatıyor

KİTAP SAYFASI

MICHAEL KOHLHAAS
Alman tüccar Hans Kohlhase 1532’de Leipzig panayırına giderken, bir Sakson soylusu iki atına el
koyar. Kendisine tazminat ödenmesi için mahkemeye yaptığı başvuru sonuçsuz kalınca, tüm Sakson
soylularına açıktan açığa meydan okumaya başlar. 19. yüzyıl Alman edebiyatının en etkileyici yazar ve
şairlerinden Heinrich von Kleist’ın ilk kez 1810’da yayınlanan Michael Kohlhaas adlı novellası, 16. yüzyılda yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkar. Birçok kez opera, tiyatro ve sinemaya da uyarlanan Michael
Kohlhaas, insanların ve doğanın zorbalığı karşısında dayanma gücünü tüketircesine harcayan bir asinin
haklarını savunmadaki kararlılığını ve egemenlerin acımasızlığını anlatır

SUÇLAR VE CEZALAR HAKKINDA
Beccaria,i damın ve işkencenin ceza olarak görülemeyeceğini ve bunun bir barbarlık olacağını açıklamaya çalışmıştır. Bu eseriyle beraber hukuka pekçok ilke kazandırmıştır. Bunlardan bazıları “Nullum crimen nulla poena sine lege” (kanunsuz ne suç ne ceza olur) böylelikle meşruluk prensibini de hukuka katmıştır. Ayrıca bir diğer örnek: “Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve
bir kimse ancak suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usulüne göre uygulanan bir yasa
gereğince cezalandırılabılır.” ki bu da İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde 8. madde olarak yer almıştır.

DREYFUS OLAYI
Her şey 1894’te Fransız gizli servisinin, Paris’teki Alman elçiliğindeki çöp sepetinde Fransız ordusuna
ait bazı gizli bilgiler olan el yazısı bir kâğıt bulmasıyla başladı. Bütün şüpheler Dreyfus’un üzerinde toplandı.
Alfred Dreyfus bazı eğitmenlerinin yaptığı türlü ayrımcılık örneklerine rağmen askeri okulu dereceyle bitirmiş bir askerdi ancak Yahudi’ydi ve bu sadakatinin sorgulanması için yeterli bir sebepti.

YARGI MESELESİ HALLOLUNDU
Bu kitap “Türk yargı sisteminde” bir dönem olup bitenleri ifşa ediyor. “Türk yargı sistemini” didaktik
örneklerle anlaşılır hale getiriyor.1 2 Eylül gününe denk getirilen ve önemli bir farkla EVET’çiler tarafının
galibiyetiyle sonuçlanan Anayasa referandumunun sonuçlarından biri de HSYK’nın yeniden düzenlenmesiydi.HSYK’nın yeniden düzenlenmesi süreci, devletlü kesimler arasında şiddetli “çatışmalara” neden
oldu. Devletlü kesimler bu çatışmalara devletin bekâsını en iyi ben/biz koruruz diyerek giriştiler. Amaçları
her ne olursa olsun devleti korumaktı. Kendileri için hiçbir şey istemiyorlardı. TC bir hukuk devletiydi ve
hukuk devletinin hukuka gayet saygılı olan savcı ve hâkimlerinin isabetli seçimi hukukun daim kılınması için vazgeçilebilemez önemdeydi. HSYK seçimleri hukukun üstünlüğünün sürdürülmesinde olmazsa
olmazdı.İstihbarat örgütleri, ses kayıtları, devreye girdi. Gazeteler savaştı. Televizyon üstatları tvlerde
nutuklar attı. Devlete sadakatte samimiyet/liyakat arandı. En liyakatli olanlar seçildi.
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FIKRA SAYFASI

Adaletli Taksim
Arslan, kurt ve tilki ava çıkarlar. Bir geyik, bir koyun ve bir de
horoz avlarlar. Arslan, kurda:
- “Şimdi bunları adaletle paylaştırıp sohbetimize tat ver” der.
Kurt:
- “Ey cihân şahı, avcıların sultanı!.. Bundan kolay ne vardır... Geyik sizin, koyun benim, horoz da şu zavallı tilkinindir”.
Arslan, gök gürlemesini andıran bir sesle kükrer. Kurdu, kan revan içinde yere serer. Tilkiye dönüp:
- “Tez sen paylaştır”der. Tilki:
- “Ey yiğitler ülkesinin tek hükümdarı!.. Koyun sabah kahvaltınız,
geyik öğle yemeğiniz, horoz ise sultanıma çerezdir. Arslan:
- “Aferin sana bu adaletli taksimi kimden öğrendin?”

Babada Kalacaktır!

Tilki:
- “Şu yerde yatan kurt kardeşten öğrendim.”

Boşanma davasında kadın, hakime talebini gerekçesi ile
açıklamış:
- Sayın hakim, çocuğun bende kalmasını istiyorum.
Onu dokuz ay karnımda taşıdım.
Hakim kocaya sormuş:
- Karınızı duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
Adam
-Var tabii
demiş ve anlatmış:
- Sayın hakim. Farzedelim ki canınız bir kutu soğuk kola
istedi. Makineye parayı attınız ve kola geldi. Şimdi bu kola
makinenin midir, yoksa parayı deliğe atanın mı?
Hakim sekreterine dönmüş:
- Yaz kızım. Çocuk babada kalacaktır...

Su Aygırı

Boz Kartal

Hakim suçluya sorar:
- Bu adamı niçin dövdün?
- Bana su aygırı dedi efendim.
- Ne zaman?
- Tam bir yıl önce.
- Ama sen onu yeni dövmüşsün!
- Ben hiç su aygırı görmemiştim, geçen gün gördüm

Milli Park Polisleri, adamın birini, nesli tükenmekte olduğu için
koruma altına alınan bir Boz Kartal’ı kesmiş, pişirip yerken görmüş
ve derhal tutuklamışlar...
Mahkemede adamın avukatları müthiş bir savunma yapmışlar:
- Bu adam ormanda yolunu kaybetmişti. Günlerdir aç olduğu
için ya kartalı öldürecekti, ya kendisi ölecekti.
Yargıç bu savunmayı kabul edebileceğini söylemiş. Kararını
açıklamadan önce, sanığa dönmüş:
- Son bir şey sormak istiyorum. Ben de av meraklısıyım da.. Bu
Boz Kartalın tadı nasıl bir şey?
- Valla efendim! Tam olarak Kelaynak ile Mavi Gagalı Puhu Kuşu
tatlarının arasında bir şey..!
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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.

