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Marcus Tullius Cicero

Adalet erdemlerin taca sahip olan  
en şereflisidir. 
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 Yeni bir yılda, yeni bir sayıyla siz değerli meslektaşlarıma mer-
haba. 

Malumunuz 2015, Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı olması mü-
nasebetiyle Türkiye’nin ve dünyanın kalbinin attığı bir yıl olacak. 
Şüphesiz hiçbir savaş adil değildir. Çanakkale’deki savaşta adil ol-
mamıştır. Barış ise adalet üzerinde yükselir. Savaştaki kahramanlığı 
yüceltirken, barışı da ve onu besleyen adaleti de önemsemeyi sür-
düreceğiz.  Savunma mesleği mensupları olarak en önemli savunma 
savaşının yıldönümünde taşın altına bu vesileyle elimizi sokacağız. 

ÇANAKKALE = SAVUNMA 
Birinci Dünya Savaşının en önemli savunma cephesi olan Ça-

nakkale’de savunma mesleğinin örgütlü gücü Çanakkale Barosu’nun 
kayıtsız kalması beklenemez. Türkiye Barolar Birliği’nin Değerli Baş-
kanı Sayın Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu’nun bu yıl içinde Çanakkale 
Barosu’na desteklerini sunacaklarını bildirmekten mutluluk duya-
rım. Bu kapsamda siz değerli meslektaşlarımızın fikir ve proje öne-
rileri de çok değerli olup, katkılarınızı esirgemenizi istirham ederim. 

YENİ BİR SOLUK
Değerli Meslektaşlarım,
Geçtiğimiz yıl ekim ayında gerçekleştirdiğimiz genel kurulu siz-

lerin nazik katılımları ve ilgileri ile tamamlamaktan mutluyuz. Şah-
sıma tevdi ettiğiniz Çanakkale Baro Başkanlığı görevi ile Yönetim 
Kurulu ve diğer kurullarda görev verdiğiniz saygıdeğer meslektaş-
larım adına sizlere şükranlarımı sunarım. Genel kurul öncesi yürüt-
tüğümüz iki yıllık çalışmalarımızın sizler tarafından takdir görmesi 
eşsiz bir onurdur. Sizler için, sizlere, sizlerle ve yeni bir solukla hizmet 
vermeye aralıksız devam edeceğiz. 

KADINLAR VE ÇOCUKLAR 
Geçen 3 aylık süreçte kadınlara ve çocuklara duyarlılığımızı de-

vam ettirdik. 
Gençlerimizi yok eden uyuşturucuyla mücadelede ulusal çapta 

bir çabanın ortağı olarak gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. 
“Mıknatıs Çocuk” adlı tiyatro oyunumuzla da başka bir zeminde 
onlarla buluştuk. Çocuk istismarı konusunda kamuoyunun dikkatini 
çeken çabalar içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. 

Kadına yönelik şiddete karşı duruşumuzu, seçme ve seçilme 
hakkına verdiğimiz önemi  yazılarla, basın açıklamalarıyla, etkinlik-
lerle özetle her platformda sürdürüyoruz. Şüphesiz bunların temel 
bir insan hakkı olduğu bilinciyle geçen 3 ay içinde mahallede, ceza-
evinde İnsan Hakları konusunda da bilgilendirme çalışmaları yaptık. 
Detayları dergimizde görebilirsiniz.  

2014’E YOĞUN VEDA 
Değerli meslektaşlarım, 
Meslektaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarına hız kesmeden 

devam ettirerek 2014’ü 
sonlandırdık. Avukatlık Mu-
hasebesi, HMK Uygulama-
ları ve Getirilen Yenilikler, 
Ceza Alanında Çalışan Avu-
katların Yaşadıkları Sorunla-
ra İlişkin Çözüm Yolları, Hızlı 

Okuma gibi konularda sizler için programlar gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz aylar içinde Baromuz daha da büyüdü. Stajlarını 

tamamlayan Kemal Kavut, Ayşegül Kırbaş, Tugay Özkahraman, 
Şengül Özkan, Merve Gizem Yılmaz, Yunus Emre Geçtürk, Burçin 
Çetinkaya, Melis Söylemez, Ahmet Ozan Yılmaz ve Meltem Taş 
cüppelerini giyinip, yemin edip mesleğe başladı. Kendilerine aramı-
za hoşgeldiniz diyorum.

DERGİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ  
Saygıdeğer Avukatlarımız, 
Bu arada elinizde bulunan bu değerli yayının mimarları Dergi 

Komisyonumuza teşekkürü bir borç biliyorum. Komisyon üyeleri Av. 
Soner AYDIN, Av. Ali Serkan YURT, Av. Güneş PEHLİVAN, , Av. Ayla 
BAKAR, Av. Bihter BİLİR, Av. Ali Furkan OĞUZ, Av. Çiğdem AR, Av. 
Barış DİRİK’i tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum. 

Hazırladıkları bu yayında yer alan Önceki Baro Başkanlarımız-
dan Tülay Ömercioğlu ile ilgili röportaj gerçekten ilgiyle okuyaca-
ğınız bir bölüm. Baromuz Dergisinin makalelerle, yazılarla daha da 
güçlendiğini görebilirsiniz. Araştırmalarıyla katkı sunan İstanbul Ba-
rosundan meslektaşlarım Av. İlker Hasan Duman ve Av. Ozan Gül-
han’a teşekkür ediyorum. Yazılarıyla yine bizi aydınlatan kıymetli 
üstatlarım Av. Rufat Şener ve Av. İbrahim Sabahattin Edremitli’ye 
teşekkür ediyorum. Yanısıra değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Av. 
Ayla Bakar, Av. Güneş Pehlivan ve Denetimli Serbestlik Müdürü 
Nuh Kaplan’a teşekkür ediyorum.. 

Dergimizde sizlerin ilgisini çekecek birçok konuyu bulabileceksi-
niz. Özellikle faydalı bilgiler ve yargı kararları  bölümüne gözatmanızı 
öneririm. İndirimleri fırsatları artırdık. Hastaneden, kargoya, akarya-
kıttan, pastaneye, ulaşımdan yemeğe birçok alanda yeni indirimler 
ve fırsatları sizin için sunduk ve bunu artırarak devam ettireceğiz. 

Değerli meslektaşlarım, 
2015’in bu ilk sayısı vesilesiyle siz değerli meslektaşlarımıza ve 

saygıdeğer ailelerine iyi dileklerimi sunarım. 2015’in barış, adalet, 
demokrasi ve eşitlik beklentilerimizin karşılanacağı ve herşeyden 
öte “Adil Bir Yıl” olmasını dilerim. 

Saygılarımla, 
Av. Bülent ŞARLAN 

Çanakkale Baro Başkanı 

YENİ BİR YIL,
YENİ BİR SOLUK
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Baromuzda Genel      Kurul Heyecanı

Baromuz Olağan Genel 
Kurulu neticesinde Av. 
Bülent Şarlan tekrar 

Çanakkale Baro Başkanı 
seçildi.

Çanakkale Barosu Olağan Genel 
Kurulu, 11 Ekim 2014 tarihinde Truva 
Oteli’nde gerçekleşti. Genel Kurul 
nedeniyle Çanakkale’nin merkez ve 
ilçelerinden çok sayıda meslektaşımız 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
kurulda hazır bulundu.

2 yılda bir düzenlenen genel kurul  
yeterli katılımın olması üzerine Av. 
Cengiz Tuğral’ın divan başkanlığında 

     OLAĞAN GENEL KURUL

GENEL KURUL
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Baromuzda Genel      Kurul Heyecanı

GENEL KURUL
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GENEL KURUL

açıldı. Saygı duruşunda bulunulma-
sı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan yaptıkları çalışmaları paylaştı-
ğı konuşmasıyla devam etti.

BARO YÖNETİMİ 
ÇALIŞKANLIĞIYLA TAKDİR 
TOPLADI

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, konuşmasında görüntüler 
eşliğinde, satırbaşlarıyla, 2 yıl içinde 
yaptıklarını katılımcı avukatlarla 

paylaştı. Kısa bir biçimde değinilen 
faaliyetlerde çok çeşitli konularda 
80’e yakın eğitim düzenlediklerini, 
akaryakıttan sağlığa birçok konuda 

indirim ve avantajlar sağladıklarını 
belirten Av. Bülent Şarlan, yeni 
açtıkları ya da düzenledikleri avukat 
odaları, lokal gibi fiziki mekanlar 
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GENEL KURUL

hakkında da bilgiler verdi. Geçen 
süre zarfında OCAS, UYAP-UBAP 
gibi çalışmalarla birlikte örnek web 
sayfası, sosyal paylaşım ağı kullanımı, 
sms sistemi, yayınlar vb. konulardaki 
çalışmalardan, Türkiye’nin birçok 
noktasında yapılan çalışmalara kadar 
genel hatlarıyla bilgiler sunuldu.

 BAŞKANIMIZDAN MÜJDELİ 
HABERLER

 Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan konuşmasında, mesleki 

toplantılarda gelinen noktada TBB’nin 
öncülüğünde; artık avukatların 
emekli maaşı alabildiğini, avukat ve 
ailelerine sağlık hizmeti verilebildiğini, 
vefat etmiş avukatların öksüz ya 
da bakıma muhtaç çocuklarına 
yardım yapılabildiğini, Türkiye’nin 
77 hastanesi’nde özel olanaklara 
sahip olduklarını, cezaevine düşen 
avukatlara aylık yardımı yapıldığı 
kaydederek birçok müjdeli haber 
verdi.  

ÇANAKKALE’YE ÖNEMLİ 
KATKILAR

 Genel Kurulda 2 yıllık faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan, şehre yönelik an-
lamlı katkılar sunduklarını da belirtti. 
Ortaöğretimde, yükseköğretimde, 
cezaevinde konferanslar düzenle-
diklerini, kadın komisyonun; kadının 
korunmasına yönelik çalışmalar yap-
tığını, kazdağları için uluslararası sem-
pozyum gerçekleştirdiklerini, yeşil 
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GENEL KURUL

katliamını durdurmak için çevre ko-
misyonlarının çok sayıda dava açtığını 
ve yürütmeyi durdurma kararı aldıkla-
rını, çocuk hakları komisyonunun ço-
cuklarda hukuk bilincini pekiştirmek 
için şiir, kompozisyon ve resim yarış-
maları ile satranç turnuvaları gerçek-
leştirdiklerini belirten Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, diğer komisyonların ve 
yönetim kurulunun sanat, spor vb. ko-
nularda yaptıkları çalışmaları da katı-
lımcılarla paylaştı.   

 YENİ YÖNETİMİ VE 
KURULLARI BELİRLENDİ

 Av. Bülent Şarlan’ın tek başkan 
adayı olarak girdiği seçimde 
çeşitli kurullar içinde avukatlar, 

meslektaşlarından destek istedi. 
Yapılan seçim neticesinde Av. Bülent 
Şarlan, oy kullanan avukatların büyük 
çoğunluğunun desteğiyle tekrar 
Çanakkale Baro Başkanı oldu. 

Yeni Yönetim Kurulu, İbrahim 
Cem Erbil, Şerefnur Çakır Demirtaş, 
Emre Çelik, Dilek Gür Sağır, Kaan 
Tonka, Soner Aydın, İnci Zeynep 
Koray, Hande Keskin Toprak, Mehmet 
Akif Kuşçuoğlu ve Gültekin Yıldız 
isimlerinden oluştu. Denetleme 
Kuruluna, Hakan Aksoy, Deniz 
Karaduman ve Cahide Pınar Kaptan 
seçildi. Çanakkale Barosunun Disiplin 
Kuruluna ise Ebru Değirmenci 
Hüsmenoğlu, Güzide Suna Boz, 

Tacettin Öz, Necdet Başaran ve Emel 
Şahinkaya seçilirken, Türkiye Barolar 
Birliği Delegeleri ise Adnan Güler ve 
Tülay Ömercioğlu oldu.  

YENİ DÖNEM YENİ HEDEFLER

 Tekrar Çanakkale Baro Başkanı se-
çilen Av. Bülent Şarlan, bundan soraki 
2 yılda yapacaklarını da gerek meslek-
taşlarıyla, gerekse kamuoyuyla pay-
laştı. Önümüzdeki dönemde; çevre, 
kadına şiddet ve insan hakları konula-
rında daha fazla çalışmalar yapacakla-
rını belirten Baro Başkanı, duyarlılığın 
gür sesli barosu olacaklarını söyledi. 
Baro başkanı önümüzdeki dönemle 
ilgili yapacakları hususunda şunları 
belirtti; “İkinci Ailem, Çanakkale Ba-
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GENEL KURUL

rosu” projesiyle sadece avukatları-
mıza değil,ailelere yönelik etkinlikler 
de yapmayı,  büyük ve sımsıkı bir aile 
olmayı hedefliyoruz, Fiziki mekan 
ihtiyaçlarımıza yönelik çalışmaları-
mızı sürdüreceğiz, Meslektaşlarımıza 
yönelik eğitimleri ve avantajları bu 
dönem daha da artıracağız, bu sene 
hukuk ödüllerini başlatmak istiyoruz, 
yanısıra baromuzda “Hukuk Müzesi” 
kurmayı planlıyoruz, Genç avukatları-
mızla, kamuda çalışan avukatlarımıza 
yönelik daha etkin girişimlerimiz ola-
cak dedi. 

Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, 
hukuk ve adalet kavramlarını top-
lumda daha etkin olarak yerleştirmek 
için çeşitli projeler gerçekleştirmek 
istediklerini de sözlerine ekledi.   
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YENİ YÖNETİM

Genel Kurulumuz sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuz ilk toplantısını gerçekleştirdi. Baromuz idari binasınki ilk 
toplantıda, görev dağılımı ve disiplin dosyalarının devri kararlaştırıldı. 

   YENİ YÖNETİM TOPLANDI
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Baromuz Yönetim 
Kurulu, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Prof. 

Dr. Av. Metin Feyzioğlu’nu 
Ankara’da ziyaret etti. 
Görüşmede; avukatların 
sorunları,  Türkiye gündemi 
ve Çanakkale konuşuldu.

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Ankara’da Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. 
Metin Feyzioğlu tarafından ağırlandı. 
Ziyarette Av. Şerefnur Çakır 
Demirtaş, Av. İbrahim Cem Erbil, Av. 
Soner Aydın, Av. İnci Zeynep Koray, 
Av. Emre Çelik ve Av. Mehmet Akif 
Kuşçuoğlu’da hazır bulundu.

TBB Başkanı, Çanakkale Barosu 
Yönetimiyle üst düzey ilgilendi. 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ile Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 
TBB Başkanı Prof. Dr. Av. Metin 
Feyzioğlu arasında gerçekleşen görüş 
alışverişinde, avukatların sorunları, 
gündemdeki operasyonlar, Yargıtay 
ve Danıştay’daki gelişmeler ve 
çözüm önerileri görüşüldü.

ZİYARET

Çanakkale Barosu, Feyzioğlu ile Buluştu
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    METİN FEYZİOĞLU:
ÇANAKKALE, KURTULUŞ 
SAVAŞI’NIN BAŞLANGICIDIR

 Çanakkale’nin çok özel ve eş-
siz bir yer olduğunu dikkat çeken 
TBB Başkanı Feyzioğlu, görüşmede 
“Çanakkale çok özel bir bölge. Tari-
himizin, kahramanlığımızın, direnişi-
mizin, bağımsızlığımızın bir mihenk 
noktası. Burada yapılan mücadeleyle 
kurtuluş savaşının ve cumhuriyetin 
tohumları atılmıştır. Çanakkale’de 
bir kıvılcım yakılmıştır. Bu çok derin 
anlam taşıyan toprakları defalarca 
ziyaret ettim. Çanakkale Barosu ve-

silesiyle de buraları gördüm. Baronu-
zun burada yaptığı çalışmalar da et-
kileyici ve saygındır. Her zaman her 
projenizde yanınızda olmaktan onur 
duyarım” dedi.

    BÜLENT ŞARLAN:
TBB HER ZAMAN 
YANIMIZDA, 2015 İÇİN 
PROJE HAZIRLAYACAĞIZ

Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
ziyarette 2015 yılının Çanakkale ve 
Türkiye için önemine dikkat çekti. 
2015’in Çanakkale Savaşlarının 100. 
Yıldönümü olduğunu vurgulayan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

Türkiye Barolar Birliği ile birlikte 
Çanakkale’de ses getirici bir organi-
zasyon düzenlemek istediklerini be-
lirtti. TBB Başkanı, öneriden heyecan 
duyduğunu, TBB ve Barolar olarak 
Çanakkale’de yapılacak her türlü or-
ganizasyona hazır olduklarını ve özel 
olarak TBB’nin de Çanakkale Baro-
suyla birlikte ses getirici bir etkinliğe 
imza atacağını aktardı.

Ziyarette; Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na 
Çanakkale’ye has seramik bir obje 
sundu. Çekilen hatıra fotoğrafları ile 
ziyaret son buldu.

ZİYARET
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Baromuz Yönetimi, 
Türkiye Barolar 
Birliği’nin madde 

bağımlılığına karşı geliştirdiği 
“Hayat Ağacı Projesi” için 
düzenlenen programa katıldı. 

Av. Özdemir Özok Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. 
Şerefnur Çakır Demirtaş, Av. İbrahim 
Cem Erbil, Av. Soner Aydın, Av. İnci 
Güvenilir Koray, Av. Emre Çelik ve 
Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu katıldı. 
Kurulumuz, burada çok sayıda da 
görüşmede bulundu.  

FEYZİOĞLU: 
“ÇOCUKLARIMIZ 1 TL’YE 
ÖLÜM SATIN ALIYOR”

 Düzenlenen törende konuşan 
TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu,  
“Hayat Ağacı Projesi” için gerçekleşen 
tanıtım programında konuştu. TBB 
Başkanı, yaptığı konuşmada gençlerin, 
çocukları ve toplumun büyük 
tehlikede olduğuna dikkat çekerek 
birlik olunması gerektiğini belirtti. TBB 

Başkanı Feyzioğlu konuşmasında “Yeni 
tip sentetik uyuşturucu şehirlerde 
yüzlerce merdiven altında kolaylıkla 
imal edilmekte, 450’nin üzerinde 
farklı etken maddeden basit bilgilerle 
donatılmış herkes tarafından yapılıp 
piyasaya sürülebilmekte. Çocuklarımız 
sadece 1 TL’ye okul önlerinde ölüm 
satın almakta. Hapın etkisini arttırmak 
için fare zehrinden florasan kırığına 
kadar kullanılan yan maddeler, 
kalbi, beyni patlatarak hızlı bir ölüm 
getirmekte. Bununla elbirliğiyle 
savaşmak zorundayız. Bu bizim 
işimizdir, hepimizin işidir.” dedi

 BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT 
ŞARLAN:  “AVUKATLAR, 
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ 
BAŞLATMIŞTIR.”

 Projeye ilişkin bilgi veren Baro Baş-
kanımız Av. Bülent Şarlan, Hayat Ağacı 
projesinin örnek ve özel bir duyarlılı-
ğın neticesinde ortaya çıkan büyük bir 
proje olduğunu söyledi. Başkanımız 
yaptığı açıklamada “TBB’nin yoğun 
çabaları sonucu gençleri uyuşturucu-
dan korumak için önemli bir adım atıl-
dı. Artık 7 gün 24 saat boyunca, 444 

84 98 numaralı “ALO HAYAT AĞACI” 
hizmet vermeye başladı. Telefonun di-
ğer ucunda konunun uzmanı bir avukat 
olacak. Sır tutma yükümlülüğü olan uz-
man avukat, evlalarımızı uyuşturucuya 
bulaştırmamak, bulaşanları kurtarmak 
için çalışacak. Yanısıra “YAŞAMI KEŞ-
FET” isimli bir oyunla Türkiye genelin-
de gençlere ulaşılmaya çalışılacak. Biz-
lerde Çanakkale’de özellikle geçlere ve 
ailelerine uyuşturucuyla mücadele için 
bu hattı tanıtacağız. “Yaşamı Keşfet” 
isimli oyununda Çanakkale’de sahne-
lenmesini sağlayacağız ” dedi.

Törende projeye destek sunan 
proje elçileri Erol Evgin, Işın Karaca, 
Muazzez Ersoy, Pascal Nouma, Kadir 
Çöpdemir, Behzat Uygur, Süheyl 
Uygur, Ezo, Müjdat Gezen, Coşkun 
Sabah, Orhan Gencebay gibi birçok 
sanatçının mesajları okundu.

Plaket takdimlerinin ardından ise 
“Yaşamı Keşfet” adlı tiyatro oyunu 
sahneye konuldu. Tören nedeniyle Ça-
nakkale Barosu yöneticileri, başta Tür-
kiye Barolar Birliği yöneticileri olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden ge-
len baroların yöneticileriyle de görüş 
alışverişinde bulundular.  

Uyuşturucuyla Savaş Başlattık
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
günü etkinlikleri kapsamında 

Baromuz Çocuk Hakları 
Komisyonunca ÇTSO Dr. İbrahim 
Bodur Konferans Salonu’nda 
ilimiz okulu öğrencilerine Değişim 
tiyatrosu tarafından “Mıknatıs 
Çocuk”  adlı tiyatro oyunu 
sergilendi.

Tiyatro gösterisine, İstiklal İlköğ-
retim Okulu, Anafartalar İlköğretim 
Okulu, Arıburnu, Mustafa KemaOkulu, 
Atatürk, Özlem Kayalı, 18 Mart ve Ça-
nakkale Ticaret Borsası İlkokullarından 
430 öğrencinin katıldı.

 Çocuklara Baromuz tarafından   
“Benim Haklarım” adlı kitap armağan 
edilip, tüm öğrencilerin 20 Kasım Dün-
ya Çocuk  Hakları Günü kutlandı.

Baromuzdan Çocuklara Jest

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

    TİYATRO
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Baromuz tarafından 
Çanakkale Parion 
Otel’de “HMK 

Uygulamaları ve Getirilen 
Yenilikler “ konulu seminer 
düzenlendi.

Türkiye Barolar Birliği  Eğitim 
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi 
Av. Ayhan Candan’ın seminer 
sorumlusu, Bahçeşehir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Adnan Deynekli ve Kırıkkale 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. Dr.  Aziz Serkan 
Arslan eğitmen olarak katıldığı 
seminer Baro Başkanımız Av.  Bülent 
Şarlan’ın konuşmasıyla başladı.

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan konuşmasında, düzenlenen 
seminerin önemine değinerek 
konuşmacıları tanıttı. Seminere 

Çanakkale Adliyesi Hakimleri, önceki 
Baro Başkanlarımız ve çok sayıda 
meslektaşımız katıldı.

Meslek İçi Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

SEMİNER
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Çanakkale Barosu Kadının Yanında, 
Şiddetin Karşısında

Baromuz, 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele ve Dayanışma Günü’nde 
Duyarlılığını bir kez daha gösterdi. 

Kadın Hakları Komisyonuyla kadın-
lara yönelik etkin çabalarda bulunan 
Baromuz, Cumhuriyet Meydanında 
düzenlenen günle ilgili törene katıldı. 

Törene Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Baro Kadın Hakları Komis-
yonu Başkanı Av. Güneş Pehlivan ve 
meslektaşlarımız iştirak etti. 
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Av. Güneş PEHLİVAN

“Erkek insanlığıyla, kadın ise dişi-
liğiyle tanımlanır. Ve kadın ne zaman 
insan gibi davranmaya kalksa, erkeği 
taklit etmeye çalışmakla suçlanır.” Si-
mone de Beauvoir

Kadına karşı şiddet ve bu şidde-
tin esas kaynağı olarak ayrımcılık bir 
kadın sorunu olarak algılanmak ile 
birlikte, bir insan hakları krizi olarak 
ortaya çıkmak ile bir insanlık sorunu-
dur. Şiddet ve ayrımcılık öncelikle bir 
zihniyet ve dil sorunudur. Aile içinden 
başlayarak tüm toplumsal gruplarda 
sistematik olarak yer bulmak ile bir 
toplum sağlığı sorununa dönüşmüş; 
bireysel, toplumsal ve hukuksal mü-
cadele alanına girmiştir.

Kadının insan hakları mücadelesi, salt kadınlara ait, 
erkekleri içermeyen bir dişil (feminen) haklar (ayrıcalıklar, 
avantajlar ve üstünlükler) alanı oluşturma iddiasında ve ça-
basında olmayıp; egemen sistemin cinsiyetçi (eril) unsurlar 
taşıması nedeniyle, dezavantajlı bir toplumsal grup olarak 
kadınların haklarına ulaşmada erkeklerle eşit konuma geti-
rilmesi ve sistemin ayrımcı unsurlardan arındırılması savu-
nusundan ibarettir.

Dünyayı bir küresel köy olarak düşündüğümüzde, bu köy 
nüfusunun kadın ve erkek paydaşları, BM Nüfus Dairesi’nin 
verilerine göre, %49,7’si kadın; %51,3’ü erkek olmak üzere 
neredeyse birbirine eşittir. Uluslar arası Af Örgütü (2004), 
kadına yönelik şiddetin, küçültülmüş bir dünyada, 1000 
kişilik bir küresel köyde görünüş şeklini şu tablo ile ortaya 
koymuştur;

* Nüfusun 500’ü kadındır. ( Aslında 510 olacaktı ama 10 
bebek cinsiyet kökenli kürtaj nedeniyle hiç doğamamıştır 
veya ihmal sonucu bebekken ölmüştür.) 

* 300 kadın Asyalıdır.

* 167 kadın tüm hayatlarının bir noktasında dayak ye-

miş ya da bir başka şiddet türüne maruz 
kalmıştır. 

* 100 kadın tecavüz ya da tecavüze 
teşebbüs kurbanıdır.

* Küresel köydeki işlerin tamamının 
3’te 2’sini yapan kadınlar, karşılığında tüm 
gelirlerin yalnızca %10’unu kazanmak-
ta ve köydeki üretim araçlarının sadece 
%1’ine sahip bulunmaktadırlar. Erkekler 
ise, köydeki işlerin 3’te 1’ini yaparlarken, 
karşılığında da gelirin %90’ını ve üretim 
araçlarının %99’unu elde etmektedirler.

Anılan küresel köyde Türkiye bir hane 
olarak kabul edildiğinde; 6-14 yaş aralı-
ğındaki okula gitmeyen kız çocuk oranının 
%50’ye vardığı illerin bulunduğu, mec-
listeki kadın milletvekili oranının % 14,2 
olduğu, her 3 kadından 1’inin erkekler ta-

rafından şiddete maruz kaldığı, kadınların %39’u ve 15-29 
yaş aralığındaki genç kadınların %63’ünün bazı durumlarda 
erkeklerin kadınlara fiziksel şiddet göstermesinin kabul edi-
lebilir olduğunu söylediği ortaya çıkmaktadır.

Birçok kadın araştırmasında ve raporunda vurgulandı-
ğı üzere, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, büyük ölçüde 
renk-ırk, dil, din ve sosyo-ekonomik statü gibi etmenlerden 
bağımsız olarak mevcut olup meşrulaştırılmıştır.

Şiddet ve ayrımcılık, her toplumda çeşitli düzeylerde 
görülmek ile ontolojik anlamda evrenseldir; ancak Türkiye 
genel şiddet ve ayrımcılığın bileşenlerinden “kadına karşı 
şiddet ve ayrımcılık” türünün özdeşleştirildiği ve içselleşti-
rildiği toplumlardandır.

Özgür ve eşit doğan insanların, sonradan cinsiyet ayrım-
cılığı nedeniyle mağdur edilip, temel hak ve özgürlüklerinin 
tehdit altına alınması, doğal hukukun yani erişilmesi amaç-
lanan ideal hukukun, özüne aykırıdır.

Özellikle son yıllarda gerek kadın sivil toplum örgütle-
rinin, gerek AB mevzuatına uyum çalışmalarının etkileriyle  
mevzuatta kadın ve erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılma-
sına yönelik bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Ne var ki; 

KADINA KARŞI ŞİDDET VE AYRIMCILIK SORUNSALI 
ÜZERİNE HUKUKİ BİR İNCELEME

MAKALE
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bu düzenlemelerin yapısalcı bir anlayıştan ziyade biçimsel-
lik algısıyla yapılmaları, teoride tanımlanan hakların devlet 
aygıtı ve toplumun diğer unsurları tarafından içselleştirile-
memesi nedeniyle uygulamada tam ve etkin olarak tesis 
edilememesi sorununa yol açmaktadır.

Bu alanda son yıllardaki mevzuat değişikliklerini genel 
bir çerçevede değerlendirecek olursak;

Anayasa’nın 10. maddesine “Kadınlar ve erkekler eşit hak-
lara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür” hükmü eklenmek ile, devletin, fiili eşitliği tesis 
etmek yönünde bireylere karşı yüklenmiş olduğu pozitif yü-
kümlülüğünü yerine getirmek suretiyle, cinsiyet ayrımcılığını 
engelleme görevi tanımlanmıştır. Ayrıca  Anayasanın 41. mad-
desine; “Aile eşler arasında eşitliğe dayanır.” hükmü eklenerek 
evlilik rollerinin eşitliğine yönelik açık bir tanım, anayasal bir 
hak olarak mevzuata girmiştir.

Yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nda kadı-
nın toplumsal ve sos- yal statüsünü güç-
lendiren düzenle- mele-
re yer verilmiştir.  
Bu bağlamda;

* S u ç u n 
mağduru 

olarak “kadın” ve “kız” ayrımı, isabetli bir tutumla, ortadan 
kaldırılmıştır. 

*Kadının mağdur olduğu birçok suç, topluma karşı işle-
nen suçlar kısmından çıkarılıp kişilere karşı suçlar kapsamına 
alınmıştır. 

*Eşe karşı cinsel saldırı suç olarak sayılmıştır. Önceki 
yasal düzenlemeler çerçevesinde, eşlerden birinin rızası dı-
şında diğer eşin zor kullanarak cinsel davranışları gerçekleş-
tirmesi, rızası olmayan eşin davranışa katlanması evlilik yü-
kümlülüklerinden sayılmaktaydı ki, bu ussal veya hukuksal 
düzeyde kabul edilemez bir algı idi.

*Yeni Kanun, töre, kan gütme gibi örfi bir takım amaçlar 
ile suç işlenmesi halinde bu amaçların fail lehine ve mağdur 
aleyhine bir haklı gerekçe olarak kabul edilerek, cezada in-
dirime gidilmesi sisteminden arındırılmıştır.

Medeni Kanun kapsamında “aile reisliği” kavramının 
lugattan ve mevzuattan çıkarılmış, velayette çocuğun her 
iki ebeveyninin eşit söz hakkı olduğu tanımlanarak, ailenin 
fiilen yaşamakta olduğu konutun her kimin mülkiyetinde 

olursa olsun “aile konutu” olarak kabul edilmesi netice-
sinde, bu konutun eşlerden sadece birinin tasarrufun-
da bulunmasından doğan mağduriyetlerin giderilmesi 
amacıyla, diğer eşin izni olmaksızın bu konutu satmak, 
kiralamak, ipotek ettirmek ve benzeri 

işlemler ile 
konutun ta-
sarruf edil-
mesini en-
gellemeye 
yönelik dü-
zenlemeler 

yapıl mıştır. 
Aile birliği içe-

risinde edinilmiş 
mallara katılma rejimi 

kabul edilmiş; evli kadının 
ev dışında çalışabilmesi için eşinden 

izin alma zorunluluğu kaldırılmış; evlilik 
dışı doğan çocukların, evlilik içi doğan ço-

cuklar ile aynı miras haklarından yararlanması 
hüküm altına alınmıştır.

İş Kanunu’na işveren ve işçi ilişkisinde cinsi-
yet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları ba-
kımından ayrım yapılamayacağına dair hüküm 

MAKALE
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koyularak, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nede-
niyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı ve dahi kıdem 
ve ilerleme yönünden cinsiyete dair bir ayrımcılık yapılama-
yacağına ilişkin düzenlemeler kabul edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyelerin görev ve 
sorumlulukları madde başlıklı 14. maddesinde “Büyükşehir 
belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar 
ve çocuklar için koruma evleri açar” hükmü getirilmiştir. 
Ancak, uygulamadan kaynaklı sorunlar henüz giderile-
memiş olup; sığınma evlerinin adreslerinin gizli tutulması 
prensibine riayet edilmeyerek adreslerin ifşa edilmesi yolu 
ile güvenlik zafiyetine yol açıldığı, sığınanlara uygun koru-
manın sağlanamadığı, sığınma kurumla-
rının işlevsel ve altyapısal yetersizlikleri-
nin giderilemediği, hatta düzenlemede 
belirtilen şartlara uyan pek çok belediye 
çevresinde sığınma evlerinin bulunmadığı 
gözlemlenmektedir.

8 Mart 2012’de kabul edilen 6284 sa-
yılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine dair Kanun ile şiddet 
mağduru olan veya şiddete uğrama teh-
likesi bulunan kadınlar lehine, uygun ba-
rınma sağlanması, geçici maddi yardımlar, 
danışmanlık hizmetleri verilmesi, geçici 
koruma altına alma gibi düzenlemeler ka-
bul edilmiştir. Kanun, şiddet mağdurunu 
bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak yerine, faili; müşterek 
konuttan veya mağdurun bulunduğu yerden uzaklaştır-
ma imkanını getirmiştir. Kanundan önceki uygulamalarda, 
yaşadığı ortamda şiddet gören kadını ve varsa çocukları o 
ortamdan uzaklaştırmak fiiliyatta önemli sorunlara yol aç-
makta olup, birçok şehirde sığınma evi bulunmaması veya 
var olan kurumların yetersiz altyapıları nedeniyle şiddet 
mağdurlarını bulundukları yerden uzaklaştırmak onları ikin-
ci defa mağdur etmek anlamına gelebilmekteydi. Sığınma 
evlerinin bulunmadığı bir şehirde ikamet edenlerin başka 
şehirlerdeki kurumlara gönderilmesi, özellikle mağdur ka-
dının çocuklarının da bulunduğu vakalarda, çocuğun evin-
den, okulundan ve çevresinden uzaklaşmaması için mağdur 
kadının şiddet ortamından ayrılmak istememesi ve şiddete 
katlanma yolunu seçmesine yol açabilmekteydi. Güvenliğin 
tesis edilebilmesi amacıyla kadınlar yerleştirildikleri sığın-
ma evlerine serbestçe girip çıkmalarının mümkün olma-
ması nedeniyle fiilen hürriyetleri engellenmekteydi. Anılan 

sakıncaların bertaraf edilebilmesi amacıyla, medeni birçok 
ülkede uzun süredir uygulanmakta olan şiddet mağduru ye-
rine şiddet uygulayıcısını müşterek konuttan uzaklaştırma 
imkanı getiren düzenleme önemli bir adımdır.

Şiddet uygulayanın korunan kişilere ve bu kişilerin bu-
lundukları konuta, okula veya iş yerlerine yaklaşamamasına 
dair pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika’da uzun süredir uygu-
lanan Uzaklaştırma Kararı modeli de 6284 sayılı Kanun ile 
hukuksal alanımıza girmiş yeniliklerdendir.

Aile içi şiddet vakalarının, yoğun olarak, evin içinde ve 
taraflar yalnız iken gerçekleşmesi; görgü tanıklarının çoğun-
lukla ailenin diğer üye bireyleri olması nedeniyle, eşit mesa-

fede bulundukları taraflardan birini suçlayı-
cı beyanda bulunmak kaygısı ile, tanıklıktan 
kaçınmaları veya üçüncü kişilerin aile iliş-
kisini mahrem bir ilişki olarak niteleyerek, 
çarpıtılmış bir ailenin kutsallığı algısına da-
yalı örfi gerekçelerle, yargılama aşamasında 
tanık olarak rol almaktan kaçınmaları gibi 
sebepler ile aile içinde gerçekleşen şidde-
tin delilinin bulunması ve ispat edilmesi 
güçlük taşımaktadır. Bu nedenlerle, Kanun, 
şiddeti önleyici ve şiddetten koruyucu ted-
bir kararlarının verilmesinde ivediliği esas 
almış; ayrıca koruyucu tedbir kararının ve-
rilmesinde şiddetin uygulandığına dair de-
lil ve belge aranmayacağını, başvurucunun 

tutarlı ve makul beyanı üzerine kararın verileceğini hükme 
bağlamıştır.

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılması nedeniyle 
“İstanbul Sözleşmesi” olarak da anılan, “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye tarafından 
hiçbir maddesine çekince konulmadan imzalanmış, 24 Ka-
sım 2011’de TBMM tarafından çıkarılan sözleşmenin uygun 
bulunduğuna dair Kanun ile birlikte ulusal mevzuatımızda 
uygulama alanı bulmuştur.

Sözleşme, kadınlara yönelik her türlü şiddetin kınanması 
ve kadın-erkek arasında yasal ve fiili eşitliğin gerçekleştiril-
mesi bilinci ile düzenlenmiş olup, taraf devletlere kadınlara 
yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerek-
li yasal ve/ya diğer gerekli tedbirlerin alınmasına dair yü-
kümlülükler getirmiştir. Ek olarak sözleşmeyi imzalayarak, 
devletler, kadın-erkek eşitliğine dair politikalar geliştirme 
taahhüdü altına girmişlerdir. Ülkemizde; eşinin ailesinin 
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evinde ikram edilen meyve suyunu içmemesi üzerine çıkan 
tartışmada eşi tarafından bıçaklanan kadının, örf ve adete 
göre eşini haksız olarak tahrik ve suça teşvik ettiği gerekçe-
siyle, eşini bıçaklayan kocanın cezasında indirime gidildiği; 
kadının dar kot giymiş olmasını kültürel olarak cinsel taci-
ze rıza göstermek olarak yorumlandığı, mağdur kadının bir 
yandan sakız çiğneyerek faile adres sormasının cinsel saldı-
rı failinin cezasında indirim sebebi olarak uygulandığı, faili 
tanıdığı veya fail ile birlikte suçun işlenmesinden önce içki 
içtiği gerekçesiyle mağdurun cinsel ilişkiye rıza gösterdiğine 
dair mahkeme kararları bulunması vahim bir tablo olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi’nin 12. maddesinin 5. fıkrası ve 42. 
maddesi uyarınca, “Taraf devletler kültür, örf ve adet, ge-
lenek, din veya sözde namusun herhangi bir şiddet eylemi 
için mazeret oluşturmamasını sağlarlar” hükmü getirilmek 
ile yukarıda anılan formda yargı kararları Sözleşmenin açık 
ihlali niteliğinde bulunmaktadır.

Sözleşmenin 14. maddesi, taraf devletlere, eğitim ku-
rumlarında resmi müfredatlara yeni dersler eklenmesi yü-
kümlülüğü getirmiştir. Sözleşmeye göre, yeni müfredat ko-
nuları, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış 
toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde 
çatışmaların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması, 
kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik 
bütünlüğüne saygı gibi konular olmalıdır.

Gerçekten de ayrımcılığın bilinç veya bilinç altı düzeyin-
de yerleşme süreci çocukluk dönemi ile başlamaktadır. Ay-
rımcılık; cinsiyete dayalı kürtajlarla doğum öncesinde baş-
layan, toplumda cinsiyetle özdeşleştirilmiş renk ve oyuncak 
seçimleriyle devam eden, çocuklara anlatılan cinsiyetçi ma-
sallarla ve çocukların aileleri içindeki rol dağılımını gözlem-
leyerek edindikleri ve akabinde okul döneminde kurumsal 
olarak onay bulan bir ortak aklı benimsemesi ile kendisini 
gösteren bir olgudur.  Bu surette, ayrımcılığı erken yaşlarda 
normalleştiren bireyin, toplumsal yaşama katılımında ay-
rımcılık ve şiddet davranışlarına başvurma eğilimi bir zihni-
yet sorunu olarak var olacaktır.

Sözleşme, taraf devletlere, spor, kültür ve eğlence tesis-
lerinin ve medyanın toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirici 
tutum ve şiddet dilinden arındırılmasına yönelik gerekli 
tedbirleri alma zorunluluğu da yüklemiştir. Özellikle med-
yanın her insanın kontrollü veya kontrolsüz bir biçimde 
etkileşim halinde bulunduğu ve her bireyin devamlı olarak 
maruz kaldığı bir araç olması nedeniyle şiddet ve ayrımcılı-
ğın artırılmasında olduğu kadar azaltılmasında da, medya-

nın haber, film, reklam, yorum vb. şeklindeki yayınlarıyla 
yaratacağı toplumsal yargılar belirleyici olabilmektedir. Bu 
surette medya kadın-erkek eşitliği çizgisinde yayın yaptıkça 
kadın sorunlarının azaltılmasına ve kadının ilerlemesine po-
tansiyel bir katkı sağlayabilecektir.

Yasal alanda gerçekleştirilen değişikliklere rağmen; Ko-
ruma talebiyle yetkili mercilere başvuran kadınlar ve hat-
ta sığınma evlerinde bulunan kadınların darp edilmekte ve 
hatta öldürülmektedir. Koruma kararları verilirken, yasal 
düzenlemeye rağmen, bazı mahkemeler hala başvurucunun 
delil ibraz etmesini talep etmekte ve kararın ivedilikle ve-
rilmesi esasına uymamaktadır. Koruma kararı verilmesi ile 
kararın saldırgana tebliği arasında uzun süreler geçmekte ve 
bu süre zarfında gerçekleşen şiddet yasal yaptırımla karşı-
laşmamaktadır.

Koruma kararında yaklaşmama yaptırımı, bazı kararlar-
da, mağdurun ikamet, okul ve işyeri  adresleri ile sınırlandı-
rılmakta ve mağdurun “bulunduğu yere” ibaresi eklenme-
mektedir. Kararlar, somut olayın özelliklerine göre değil, 
hazır bir kalıp olarak verilmekte ve özel olaydaki hassasiyet-
ler gözden kaçırılmaktadır.

Uygulamada, kolluğa yapılan başvurularda, bazı kolluk 
görevlileri koruma kararının gerekmediği konusunda mağ-
duru ikna etmeye çabalamakta ve mağdura “Koruma kararı 
istemiyorum” şeklinde evrak imzalatmaktadır.

Cinsel şiddet mağdurları, hizmetin doğrudan kadına su-
nulduğu merkezler olmaması nedeniyle, pek çok kurum do-
laşmak zorunda kalıp ikincil mağduriyete uğramaktadırlar.

Yasal düzenlemelerin gereği gibi ve etkin şekilde uygu-
lanmamaları ve yasaların değişmesine rağmen zihniyetin 
aynı kalması amaca ulaşmayı engelleyen unsurlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Mevzuattaki olumlu gelişmelere rağ-
men şiddet vakalarının artış gösterdiği de muhakkaktır. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Uluslararası Sözleş-
melerle güvence altına alınmış bulunan kadının insan hak-
larını ulusal mevzuatta tanımak, geliştirmek ve en etkin şe-
kilde hayata geçirilmesini sağlayarak, kadına yönelik şiddeti 
önlemek kadına yapılmış bir lütuf değil, yükümlülüktür. Bu 
nedenlerle devletin ve tüm toplumsal kurumların, tek bir 
toplumsal grubun hakları dahi ihlal edildiğinde, bu ihlalin 
diğer gruplara da sıçrayacağını ve toplumsal barışın sağ-
lanamayacağının idrakinde olarak, tam ve eksiksiz işbirliği, 
ortak politikalar ve oto denetim mekanizmaları ile zihniyet 
dönüşümünü ve toplumsal sağaltımı gerçekleştirerek hak-
lar farkındalığını tesis etmeleri gerekmektedir. 
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Baromuz, 
meslektaşlarımıza 
yönelik  “Avukatlık 

Muhasebesi ve Karşılaşılan 
Sorunlar” konusunda 
konferans düzenledi. 

Konferansta; Çanakkale Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Hakkı Alacaoğlu katılımcılara  
“Avukatlık Muhasebesine” ilişkin 
bilgiler aktardı. Konferans Baro İdari 
Binada çok sayıda meslektaşımızın 
katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta serbest meslek mak-
buzu örnek uygulamaları, mali mev-
zuat içerisinde avukatları ilgilendiren 
maddeler başta olmak üzere pek çok 
konuya değinilerek örnekler üzerin-
den yararlı bilgiler paylaşıldı. 

Soru cevap bölümü ile sona eren 
programda Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan tarafından, Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Hakkı Alacaoğlu’na günün 
anısına armağan takdim edildi.

Avukatlık Muhasebesi Konferansı

KONFERANS
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     CUMHURİYET’İN 91. YILI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları 28 Ekim 2014 Salı 

günü saat 13:00’de Cumhuriyet 
meydanındaki Atatürk anıtına; 
Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon 
Komutanlığı ve Çanakkale Belediye 
Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile 
başladı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan’ın katıldığı törende, Vali Ahmet 
Çınar, Boğaz ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Hasan Nihat Doğan, Be-
lediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire 

amirleri ve siyasi partilerin temsilci-
leri ile öğretmen ve öğrenciler ile çok 
sayıda vatandaş da bulundu. 

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından sona erdi. 

KORDONDA DÜZENLENEN 
PROGRAMA KATILDIK 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları kordonda düzenlenen 
geçiş töreniyle devam etti.

Tören, Vali Ahmet Çınar, Boğaz 

ve Garnizon Komutanı Tuğamiral 
Hasan Nihat Doğan ve Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın 
halkın bayramını kutlamasıyla baş-
ladı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan’ın katılım gösterdiği kutlamalar-
da, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
ardından öğrenciler şiirler okudu ve 
mehter takımı sahne aldı. Tören as-
ker ve öğrencilerden oluşan kortejin 
geçişiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı
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İLKER HASAN DUMAN

(İstanbul Barosu Avukatı)

Bir taşınmaz üzerinde yapı-
lan yapı veya diğer işlerde mal-
zeme vererek veya vermeden 
emek harcadıkları için malzeme 
ve emek karşılığı olarak malik 
veya yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zana-
atkârlar inşaatçı ipoteği hakkının tescilini isteyebilirler 
(TMK. md. 893/III, 1011/II). 

Yapı alacaklısı, emeği ile veya emek ve malzemesiyle ta-
şınmazda bir değer artışı yaratır ve çoğu zaman çalışmalarının 
karşılığını ancak inşaat işi bittikten sonra alabilir. Bu yüzden, 
taşınmazda yarattıkları değer artışına karşın, alacaklarını elde 
edememe tehlikesine karşı, kendilerine, bir taraftan inşaat 
alacaklarını güvence altına almak için taşınmaz üzerinde bir 
ipotek kurdurma olanağını sağlamış, öte yandan tescil edilen 
ipotek, taşınmazda meydana gelen değer artış oranında, daha 
önce kurulmuş bulunan aynî haklar karşısında sıra itibarıyla bir 
imtiyazdan yararlandırılmıştır1.

İnşaatçı ipotek hakkı kendiliğinden meydana gelmez; 
bunun için tapuya tescil şarttır. Md. 893/III, yükleniciye 
sadece ipoteğin tescilini isteyebilme konusunda şahsi bir 
hak tanımış; fakat bu hakkın aynî hak olarak ortaya çıka-
bilmesi için tapuya tescilini şart koşmuştur; burada söz 
konusu olan, tescille doğan ipotek çeşididir2.

İnşaatçı İpoteğinin Gerçekleşmesinin iki koşulu vardır: İnşa-
at alacağının bulunması ve tapuya tescil edilmesidir.

“İnşaat alacağı”nın konumuz bakımından önemli alt baş-
lıkları vardır: Alacağın taşınmaz üzerinde kalıcı bir inşaattan 
doğması, malzeme vererek veya vermeyerek çalışılması, değer 
artışı sağlayan emek ve malzeme kullanılması, eser sözleşme-
sine dayanılması gerekmektedir. Buna göre;

1 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 962; Süral, 692.
2 Tunçomağ, 565; Uyumaz, 227; Duman, 987.

1.Alacağın Taşınmaz Üzerinde Yapılan “Kalıcı” 
İnşaattan Doğması

Alacak taşınmaz üzerinde veya altında kalıcı ola-
rak yapılan (bina, dam, garaj, fabrika, köprü, kanal, set, 
yol, park vb.) inşaattan doğmalıdır. Taşınmaz üzerinde 
“kalıcı” olmayan (yani taşınır inşaat niteliğindeki) inşai 
faaliyetlerden doğan alacaklar için inşaatçı ipoteği tes-
cil edilemez; çünkü bunlar üzerinde bulunduğu arsanın 
hukuksal rejimine bağlıdırlar. Yeni bir inşaattan doğmuş 
alacaklar kadar, mevcut bir inşaatın değiştirilmesi veya 
onarılmasından doğmuş alacaklar için de inşaatçı ipoteği 
konulabilir3. Sadece bakım çalışmalarından doğmuş ala-
caklar, sahibine inşaatçı ipoteği tescilini isteme yetkisini 
vermezler4.

2.Malzeme Vererek veya Vermeyerek 
Çalışılması

Yüklenici ve zanaatkârların (duvarcı, marangoz, dam-
cı, elektrikçi veya tesisatçının) inşaat alacağı, bir taşınmaz 
üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek 
veya vermeyerek çalışmış olmaları yüzünden doğmuş ol-
malıdır. 

Malikle eser sözleşmesi yapmış bulunan yüklenici 
kadar alt yüklenici de alacağı için inşaatçı ipoteği tescil 
ettirebilme yetkisine sahiptir. Önemli olan, malikle eser 
sözleşmesi yapmış olmak değil, eserin meydana gelmesi 
için malzeme vererek veya vermeyerek çalışmış olmaktır.

3.Değer Artışı Sağlayan Emek ve Malzeme 
Kullanımı

Malzeme ve çalışma, inşaata katılarak, onda bir değer 
artması meydana getirmelidir. İnşaat alacağı yalnız emek 
veya emek ve malzeme ile inşaata katkıda bulunma dola-
yısıyla doğan alacaktır.  Emek veya emek ve malzemenin 
fiilen ve somut olarak inşaatta bir değer artışı meydana 

3 Tunçomağ, 566.
4 Reisoğlu, 5

Yargıtay: “Yüklenici İnşaatçı 
İpoteğinin Tescilini İsteyemez”
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getirmiş olması gerekir. Bu nedenle, sadece proje yapan 
mimar inşaat alacaklısı sayılmadığı gibi, bir inşaatta baş-
ka inşaatlarda da kullanılabilecek iskele kurmak da inşaat 
alacağı sayılmayacaktır. İnşaatta yalnız standart mal-
zeme teslim eden alacaklıların inşaatçı ipoteği hakları 
yoktur. Zira bunlar standart malzemeyi kredi ile satmak 
zorunda değillerdir. Fakat sırf o inşaat için imal edilen bir 
şeyin verilmesi inşaat alacağı sağlar. Örneğin, sıva işlerini 
yapan sıvacı, yalnız emek harcar. Kendi elektrik malze-
mesiyle inşaatın elektrik tesisatını yapan elektrikçi  hem 
malzeme teslim eder, hem emek harcar. Her iki inşaat 
alacaklısı da inşaatçı ipoteğinin tescilini isteyebilirler. İn-
şaata taze beton sağlayan kişi, inşaatçı ipoteği hakkının 
tescilini isteyebilir. Buna karşılık sadece tuğla, kiremit, 
kapı, elektrik malzemesi satan tacirin inşaatçı ipoteği 
hakkı yoktur. Ancak o inşaat için malzeme üreterek tes-
lim eden seramikçinin de inşaatçı ipoteği hakkı olmalı-
dır5.

4.Alacağın Kapsamı

Yüklenici/alt yüklenici/zanaatkârların malzeme ve-
rerek veya vermeden çalışması sonucu kazandığı bütün 
alacağı için ipotek tescilini isteme yetkileri vardır. Bunun 
içinde taşıma ve hazırlık giderleri de yer alır: Tescil için, 
bedel götürü olarak belirlenmişse, belirlenen ücret mik-
tarı; götürü olarak belirlenmemişse, yapılan işin değerine 
ve harcanan giderlere göre saptanacak miktar (TBK. md. 
481) esas tutulacaktır. Çünkü inşaatçı ipoteği, inşaatın 
takdir olunan değeri veya bu yüzden doğmuş değer faz-
lası ile sınırlı değildir6.

5.Eser Sözleşmesi

Kural olarak, bu alacak eser sözleşmesine dayanarak çalış-
ma sonucu meydana gelmelidir.

Tescile elverişli inşaat alacağının eser sözleşmesinden doğ-
ması normal ve kural ise de, sahibini zarardan korumak için bir 
inşaatta malzeme vererek veya vermeden çalışan bir kimsenin 
vekaletsiz  iş görme hükümlerine göre (TBK. md. 526 vd.) 
istemeye yetkili bulunduğu alacak da tescile elverişlidir.

İnşaat işleri malikten başka biri tarafından (örneğin 
kiracı) yaptırılmışsa, inşaat alacağının ipotekle güvence 
altına alınabilmesi için taşınmaz malikinin inşaatın ya-
pılmasına rıza göstermiş olması veya kendi davranışı ile 

5   Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 964-465; Tunçomağ, 566: 
6   Tunçomağ, 568; Süral, 695; Akın, 752.

inşaatın yapılmasına neden olması gerekir7.

6.İnşaat Alacaklıları

a.Alt Yüklenici
Yüklenici/alt yüklenici ve zanaatkârların mutlaka doğ-

rudan doğruya taşınmaz maliki ile eser sözleşmesi ilişkisi 
içinde bulunmaları gerekmez. Bir genel yükleniciye karşı 
inşaat işlerini eser sözleşmesi gereğince yerine getiren alt 
yüklenici ve zanaatkârlar da inşaat alacaklısıdırlar8. Bun-
ların inşaatçı ipoteği kurulmasına ilişkin hakları asıl yük-
lenicininkinden bağımsızdır. Asıl yüklenici inşaat alacağı 
için bir ipotek kurdurmuş olsa bile, alt yüklenici kendi 
inşaat alacağı için de taşınmaz üzerinde bir inşaatçı ipo-
teği kurdurabilir. Bu durumda, alt yükleniciye karşı borçlu 
olan asıl yüklenicidir. İnşaat sahibi taşınmaz maliki, alt 
yükleniciye karşı borçlu olmayıp, sadece asıl yüklenicinin 
borcu açısından ipotek yükümlüsüdür. 

Alt yüklenicinin asıl yüklenici karşısındaki alacağı, 
malik tarafından ısmarlanmış bir işin yapılmasından doğ-
duğu takdirde ve miktarı da inşaatın tamamı için karar-
laştırılmış ücreti aşmadığı ölçüde tescile elverişlidir9.

b. Zanaatkârlar
Zanaatkârlarla kasdedilen bir eser sözleşmesine daya-

narak, bağımsız bir şekilde inşaat işlerini gören kişidir. Söz 
gelimi, inşaattaki marangozluk işlerini taahhüt eden ma-
rangoz, bir eser sözleşmesi gereğince sıva işlerini üzerine 
alan sıvacı böyledir10.  Örneğin, sıva işlerini yapan sıvacı, 
yalnız emek harcar. Kendi elektrik malzemesiyle inşaatın 
elektrik tesisatını yapan elektrikçi  hem malzeme teslim 
eder, hem emek harcar. Her iki inşaat alacaklısı da inşa-
atçı ipoteğinin tescilini isteyebilirler. İnşaata taze beton 
sağlayan kişi, inşaatçı ipoteği hakkının tescilini isteyebilir.

c.Ana Yüklenici (=Asıl Konumuz)

Yüklenici, bir eser sözleşmesi gereğince, bir inşaat işi-
nin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesini 
üzerine alan kişidir. Maddede, inşaat alacaklısı olarak, 
malik veya yükleniciden alacaklı olan alt yükleniciler be-
lirtilmişse de, iş sahibi malikten alacaklı olan asıl yükle-
nicinin de inşaatçı ipoteğinden yararlanma hakkı bulun-
duğundan şüphe etmemek gerekir11.

7   Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 965.
8   Süral, 693.
9   Reisoğlu, 38; Uyumaz, 234; Duman, 988.
10  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 963.
11  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 963.
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Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 4.12.2012 tarih ve 
6837/7621 sayılı kararında; “TMK’nın 893/3. maddesi 
uyarınca, kanuni ipotek tescil hakkı malik veya yükle-
niciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkarlara 
aittir. Bu madde uyarınca yüklenicinin iş sahibinden 
olan alacakları bakımından kanuni ipotek talep hakkı 
bulunmamaktadır. Somut olayda; karşı davacı yükleni-
ci sıfatına haiz olup MK’nın 893/3. maddesinde sayılan 
kişilerden bulunmadığı gibi, MK’nın 895. maddesinde 
sayılan koşullar da gerçekleşmemiştir.” denilmektedir. 

Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Şöyle ki;
*Aynı Kanunun 895 ve 897. Maddelerinde yükleni-

ciden açıkça söz edilmektedir Madde 895’te “yüklenici-
nin kanuni ipotek hakkı”, md. 
896’da “yükleniciler kanuni 
ipotek hakkından yararlanma 
bakımından kendi araların-
da aynı sırada sayılırlar”, md. 
897/I’de “yüklenicilerin ala-
caklarının tamamı karşılan-
madığı şeklinde”, md. 897/
III’te “yüklenicilerden birinin 
istemi üzerine…” şeklinde 
ifade edilmiştir.

*Arsa sahibinden doğru-
dan alacağı bulunmayan, arsa 
sahibiyle doğrudan sözleşme 
yapmayan alt yüklenici ve 
zanaatkârlara tanınan inşa-
atçı ipoteğinin, yasa koyucu 
tarafından, arsa malikinden doğrudan alacağı bulunan 
ve onunla inşaat/eser sözleşmesi yapan yükleniciden bu 
hakkı esirgediğinin kabulü olanaksızdır.

* Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 4.12.2012 tarih ve 
6837/7621 sayılı kararı ve benzeri kararlarına rağmen, 
“yüklenicinin kanuni ipotek hakkının bulunduğuna” yer 
verilmektedir.Örnekler:

**“Dava bedel karşılığı eser sözleşmesinden kay-
naklanmıştır. Bu tür akitler tek taraflı irade beyanı ile 
sonlandırılabilen akitlerdendir. Davacı yüklenici iş ye-
rinden zorla çıkartılmış olmakla akdin fiilen fesh edilmiş 
olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda davacı yüklenici 
şartları varsa yaptığı işten dolayı hak kazandığı bedelin 
ödenmeyen kısmını ve haksız fesih nedeniyle kendisine 
yaptırılmayan ( kalan ) işlerden dolayı uğradığı kazanç 

kaybını talep edebilir. Açılan dava yüklenicinin alacağı 
için hapis hakkının kullanılması olarak düşünülse bile iş 
yeri davacı elinde olmadığından hapis hakkının kullan-
dırılması sözkonusu edilemez. Öte yandan yüklenicinin 
TMK.nun 893. vd. maddeleri uyarınca kanuni ipotek 
hakkı bulunmakta ise de bu davada böyle bir isteme 
yer verilmediğinden hukuki dayanağı olmayan davanın 
reddi yerine mülkiyet hakkına sahip davalı belediye-
nin binadan tahliyesine karar verilmesi doğru olmamış 
karın bozulması uygun görülmüştür (HGK. 8.11.2006, 
702/691).

**“Yüklenici ipoteğinin geçici şerhi de, tescili de, 
yüklenici ve taşınmaz maliki arasında anlaşma olma-

dıkça dava yoluyla iste-
nebilir. Taraflar, yüklenici 
alacağının miktarında ve 
gösterilebilecek teminatta 
anlaşamazlar ise, yüklenici 
ipoteğinin tescili davasının 
görülmesi ve verilecek ka-
rarın kesinleşmesi sürecinin 
uzaması ihtimâlini gözete-
rek geçici şerh davasını aça-
bilirler ve bu davada geçici 
şerhe karar verilmesi sonucu 
yapılan geçici şerh, yukarıda 
açıklandığı üzere yüklenici 
ipoteğinin mahkemece ya da 
mal sahibince kabulü halle-
rinde geçici tescil tarihinden 

itibaren varlık kazanan ipoteğin kesin tescili, terkin olu-
nacak geçici şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır 
ve sıra almasını sağlar. Geçici şerh davası, diğer koşullar 
bakımından yüklenici ipoteğinin tescili davası ile aynı 
koşulları taşımaktadır ( 15.HD. 18.02.2008, 6606/960).

SONUÇ YERİNE: Bilimsel görüşler de, yüklenicinin 
“inşaatçı ipoteğinin tescilini isteme hakkına sahip oldu-
ğu” yönündedir. Örneğin Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/
Saibe Oktay-Özdemir, İstanbul 2013 baskılı Eşya Hu-
kuku adlı kitabında (sf.963) şöyle demektedir: “ Malik 
veya yükleniciden alacaklı olan “alt yüklenici” inşaat 
alacaklısı olarak belirtilmekte ise de, iş sahibi malikten 
alacaklı olan “ana yüklenicinin” de inşaatçı ipoteğinden 
yararlanacağından şüphe etmemek gerekir.”

Bilimsel görüşler de, yüklenicinin 
“inşaatçı ipoteğinin tescilini isteme 
hakkına sahip olduğu” yönündedir. 

MAKALE
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“5 Aralık 1934’de 
yürürlüğe giren Türk 
kadınına seçme ve 

seçilme hakkının verilişinin 80. 
Yılı münasebetiyle Cumhuriyet 
Meydanında tören düzenlendi. 

Törene, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Baromuz Kadın Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Güneş Pehlivan ve meslektaş-
larımızdan Av. Şennur Tarak katılarak Ata-
türk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

KADIN HAKLARI 
KOMİSYONUMUZDAN 
AÇIKLAMA

Baromuz Kadın Hakları Komisyo-
nu’nun günün anlam ve önemine ilişkin 
yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere 
yer verildi;

“Dünyanın en önemli toplum re-
formlarından birini gerçekleştirmiş olan 
Mustafa Kemal Atatürk;  “Demokrasi esas 
itibariyle siyasi mahiyettedir. Demokrasi, 
bir sosyal yardım veya bir iktisadi teşkilat 
sistemi değildir. Demokrasi maddi refah 
meselesi de değildir. Böyle bir nazariye, 
vatandaşların siyasi hürriyet ihtiyacını 
uyutmayı amaçlar. Bizim bildiğimiz de-
mokrasi, bilhassa siyasidir; onun hedefi, 
milletin idare edenler üzerindeki denetimi 
sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir” 

sözleriyle, demokrasiyi, günümüzde görül-
düğü gibi asıl anlamından saptırarak veya 
ona farklı içerikler yükleyerek değil, esas 
anlamında; yani “özgürlükçü ve bağımsız 
bir siyasi demokrasi” olgusunu ifade et-
mek üzere kullanmıştır.

Özgürlük ve bağımsızlık temelleri 
üzerine kurulmuş olan genç cumhuriyet; 
demokrasinin, katılımcılığın ve eşit temsil 
ilkelerinin esaslı unsurlarından biri olan; 
Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkı-
nı Fransa’dan, İtalya’dan, İsviçre’den daha 
önce tanımıştır.

Bu bağlamda, kadınların iktisadi ve si-
yasal yaşama katılmaları yönünde birçok 
değişiklik yapılarak; 1930 yılında belediye 
seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarı-
lan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy 
heyetine seçilme, 5 Aralık 1934 tarihinde 
Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de mil-
letvekili seçme ve seçilme hakları tanın-
mıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 1935 
yılında ilk kez seçilme hakkını kullanan 18 
kadın milletvekili ile, Türkiye Cumhuriyeti, 
kadının mecliste temsil oranı bakımından 
dünyada 2. sırada yer almıştır. Günü-
müzde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 
ve Parlamentolararası Birlik (IPU) tara-
fından açıklanan “2012 Siyasette Kadın 
Haritası”na göre Türkiye, Meclis’te kadın 
temsili oranında 88. sırada gelmekte, ka-
binede temsil edilme oranlarına bakıldı-

ğında ise %4 temsil oranı ile 90. sırada yer 
almaktadır. Anılan veriler, günümüzde, Av-
rupa ülkelerinde meclisteki ve kabinedeki 
en düşük kadın temsiliyeti oranından daha 
düşük bir orana sahip olduğumuzu, cum-
huriyetin erken başladığı bir yarışta, sonra-
dan geride kaldığımızı göstermektedir.

Cumhuriyetin yapı taşlarından biri 
olan demokrasi özgürlüğü, yok etmek öz-
gürlüğü değildir. Demokrasi, toplumda 
barışı güvence altına almak için uzlaşma ve 
denge zeminidir. Dolayısı ile demokratik 
toplum, ancak toplumun tüm unsurlarının 
karar mekanizmalarına katılımı ile kuru-
labilecektir. Toplumun yarısını oluşturan 
kadınların, toplumsal yaşama ve siyasete 
erkekler ile eşit düzeyde katılımı sağlan-
madıkça çağdaş demokrasinin varlığından 
söz edilemeyecektir.

Siyasi alandaki cinsiyet eşitliği, ancak 
siyasi temsilin, hukuki, sosyo-ekonomik ve 
kültürel politikalarla bütünleşmesi ile sağ-
lanabilir. Kadınlara pozitif ayrımcılık geti-
ren uygulamalar, siyasette görece bir eşit-
lik sağlamakta etkili olsa da, ülkemiz adına, 
bu uygulamaların sosyal politikalarla des-
teklendiği çoğulcu yapılar hedeflenmelidir.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı-
nın verilişinin 80. Yılını kutlarken, Mustafa 
Kemal Atatürk ve fikirdaşlarını saygıyla anı-
yor, Türk kadınları olarak temel değerleri-
mizi korumaya kararlı olduğumuzu bir kez 
daha yineliyoruz.”

Kadınlarımızın Seçme ve Seçilme 
Hakkı Kutlu Olsun
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Atatürk’ün Vefatının 76. 
Yıldönümü Anma programı 

kapsamında Atatürk Anıtına 
çelenk sunuldu. 

Saat 09:05’de Cumhuriyet mey-
danındaki Atatürk anıtına; Çanakkale 
Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutan-
lığı ve Çanakkale Belediye Başkanlığı 
çelenklerinin sunulması ile başladı. 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
katıldığı tören Saygı Duruşu ve İstik-
lal Marşının ardından sona erdi.

ATA’YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Atatürk’ün Vefatının 76. Yıldö-
nümü Anma Programı kapsamında 
10 Kasım 2014 akşamında ATAYA 
SAYGI YÜRÜYÜŞÜ yapıldı. Cumhu-
riyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş 
İnönü caddesi takip edilerek kordon 
boyunda valilik önünde son buldu. 
Coşkulu Yürüyüşe Çanakkale Barosu 
Avukatları ve çok sayıda vatandaşı-
mız katıldı.

Atamızı, Vefatının 
76. Yıldönümünde 
Andık
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Çanakkale Kent Konseyi 
Cevatpaşa Mahalle 
Meclisinde “Kadına 

Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddet” konulu konferans 
düzenledi.

Cevatpaşa Mahalle Meclisi çalışma 
ofisinde gerçekleştirilen konferansa ko-
nuşmacı olarak katılan Baromuz Kadın 
Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güneş 
Pehlivan; “6284 sayılı ailenin korunması 
ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 
kanun kolluk görevlilerinin yetkileri ve so-
rumlulukları” hakkında bilgiler verdi.  

Konferansta, Av. Güneş Pehlivan 
şunları söyledi; “6284 sayılı Ailenin Ko-
runması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine dair kanunun amacı “Şid-
dete uğrayan veya şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, 
aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı ta-
kip mağduru olan kişilerin korunması ve 

bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi, 
şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan Kadınların, Çocukla-
rın,  Aile bireylerinin tek taraflı ısrarlı 
takip mağduru olan kişilerin korunması 
ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir. Amaç, aile içi 
şiddetin önlenmesi, böylece ailenin ko-

runmasıdır. Kanunun kapsama alanına 
baktığımızda şiddetin uygulandığı yerin 
öneminin olmadığı görülmektedir. Ka-
nunun uygulanması çatı altına münhasır 
değildir. Şiddetin uygulandığı yerin ev 
veya çatılı bir mekan olması gerekmez.  
Kimse özel statüsü nedeniyle kanun 
karşısında sorumluluktan kaçınamaz. 
Dokunulmazlık zırhının etkisi yoktur.  
Çekirdek aile mensupları (anne-baba ve 
çocuklar) ile ‘bir arada yaşayan herkes’ 
ailenin ferdidir. Tedbir kararı, koruyucu 
ve önleyici olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Önleyici tedbir kararında toplumda şid-
detin meydana gelmesini önlemeye yö-
nelik hizmetler ile şiddetin ortaya çıkma 
sebepleri saptanıp bunlara çözüm yolları 
getiren eylemler düzenlenir. Koruyucu 
tedbir kararında ise şiddete maruz kalan 
mağdurların tedavi edilmesi ve korun-
masına yönelik hizmetler ile eylemler 
hükme bağlanır. Kriz(şiddet) anı ve son-
rasında alınacak önlemler düzenlenmiş-
tir.” dedi. 

Aile İçi Şiddet Konferansı

   BAROMUZDAN CEVATPAŞA MAHALLE MECLİSİ’NDE KONFERANS
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İnsan Hakları Kurulu’ndan Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
Başkan Yardımcısı Av. Berra 

Besler,Genel Sekreter Av. Güneş 
Gürseler ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Gülcihan Türe stajyer 
avukatlarla bir araya geldi.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi tarafından 2-7 Kasım 2014 
tarihleri arasında düzenlenen; Burdur, 
Çanakkale, Kütahya, Tekirdağ ve Muş 
Barosu’na kayıtlı stajyer avukatların 
katılımıyla gerçekleşen TBB Staj Eğitim 
Programı’nda Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, 
Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler, 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülcihan 
Türe ve Başkan Başdanışmanı  Av. 
Zafer Köken stajyer avukatlarla bir 
araya geldi. 

İl İnsan Hakları Mahalle 
Meclisi’nde kentlilere 
insan hakları konusunda 

bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

10 Aralık İnsan Hakları günü do-
layısıyla Vali Yardımcısı Cezmi Batuk 
Başkanlığı’ndaki İl İnsan Hakları Kurulu 
Üyeleri, Çanakkale Kent Konseyi Ce-
vatpaşa Mahalle Meclisi’nde Çanakka-
lelilere buluştu.

Baromuz Genel Sekreteri Av. Kaan 
Tonka tarafından yapılan insan hakları 
ile ilgili bilgilendirme sunumunun ar-
dından kentlilerin soruları cevaplandı. 

Vali Yardımcısı 
Cezmi Batuk ta-
rafından Baromuz 
Genel Sekreteri 
Av. Kaan Tonka’ya 
çiçek takdiminin 
ardından toplantı 
sona erdi.

Staj Eğitim Programları Devam Ediyor
   TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
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Yazan : Av. Ayla BAKAR

Sağlık çalışanları, hele 
hekimler, çok özel 
meslek gruplarıdır. Bir 

insanın anne karnına düştüğü 
andan ölüm anına kadar, en özel 
zamanlarında yanlarında hep 
hekimler ve sağlık çalışanları bu-
lunur. Kimseye söylemediğimiz 
sırlarımızı onlarla paylaşırız. He-
kimler vücudumuzu bizden daha 
iyi bilirler. Bunun için de yorucu 
ve çok özel eğitimlerden geçer-
ler. Çalışma koşulları oldukça yıpratıcıdır. Birçok sağlık çalışanı 
ve hekim, hastalarına ayırdığı zamanı kendisi ve ailesi için ayı-
ramaz. Bu süreç içinde hatalı uygulamalar elbette olmaktadır. 
Bu durum, her meslek için geçerlidir. Son yıllarda sistemin ya-
rattığı bazı kötü uygulamaları hekimlere ve sağlık çalışanlarına 
fatura etmek ve onlarla çatışmaya girmek, toplum yararına 
değildir. Şiddet, hiçbir yere ve insana yakışmamaktadır; has-
tanelere ise hiç mi hiç yakışmamaktadır. İnsanlar sorunlarını 
şiddet kullanmadan çözebilme becerisine sahiptirler. Kişilerin 
hastalıklarından kurutulmak amacıyla gittikleri hastanelerde, 
orada çalışanlara saldırmaları, toplum açısından son derece 
sakıncalı sonuçlar doğurmaya adaydır. 

İnsanoğlunun kendi eliyle yarattığı sorunların belki de en 
önemlilerinden birisi şiddettir. “Kendine, bir başkasına, grup ya 
da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedeleme, 
gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak şekilde 
fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uy-
gulanması” olarak tanımlanan şiddet, farklı boyutlarda da olsa 
toplumumuzu her gün daha fazla oranda etkilemektedir. Ülke-
mizde halen devam eden birçok çatışma ortamı bulunmakta-
dır. Bunlardan birisi, erkeklerin kadınlara yönelik yürüttüğü ka-
dın cinayetleri cephesidir. Her gün birçok kadın aynı yatağa baş 
koyduğu erkekler tarafından ya da kan bağı taşıyan akrabaları 
tarafından dövülmekte, sakat bırakılmakta ya da katledilmek-
tedir. Hem de mahkemelerin koruma kararlarına rağmen!… 
Bir diğer şiddet alanı ise iş cinayetleridir. Her ay yüzlerce insan, 
şantiyelerde, madenlerde, iş cinayetleri sonucunda hayatlarını 
kaybetmektedir. Özellikle büyükşehirlerde olmak üzere so-
kaklarda yaşanan şiddet olaylarının ise sonu gelmemektedir. 
Şiddet yaşanan alanlardan birisi de sağlık çalışanlarının yaşa-
dığı ve özellikle son birkaç yıldır münferit olay olmaktan çıkan, 

sistematik bir hale evrimleşen ve yaratılan sağlık politikalarının 
sonucu olan hadiselerdir. İşyerinde yaşanan şiddet, “çalışanın 
işiyle ilgili durumlar sırasında bir kişi ya da kişiler tarafından 
istismar edildiği ya da saldırıya uğradığı olaylar” olarak tanım-
lanmaktadır. Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet de, “hasta, 
hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık 
çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel 
saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmak-
tadır. Dünyada, iş yerinde şiddetin artma eğiliminde olduğu 
yönünde bilgiler bulunmaktadır. İşyerleri arasında sağlık, yöne-
tim, eğitim, taşıma ve ikram sektörlerinde şiddetin diğer sek-
törlere göre daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO), 2002 yılı için farklı ülkelerdeki sağlık çalışanlarının 
%3-17’sinin fiziksel, %22-67’sinin sözel şiddete maruz kaldı-
ğını bildirmiştir. Türkiye’de yapılan çalışmalar ise şiddet için 
%49-91 arasında bir sıklık vermektedir. Şiddet nedenli ruhsal 
etkilenim boyutunun  %36-92 arasında değiştiği gözlenmiştir. 
Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı bir çalışma sonuçlarına göre 
hekimlerin %85,2’si yaşamları boyunca, %60,6’sı son bir yıl-
da şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Şiddet nedenleri 
içinde duygusal ve sözel şiddet türleri öne çıkmaktadır. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en önemli kaynağı, 
hasta ve hasta yakınları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık 
ki şiddet olaylarının önemli bir bölümü rapor edilmemekte-
dir. Bu durum, olayların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini 
engellemektedir. Fiziksel yaralanma düzeyinde olmayan birçok 
olay hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Şiddete maruz ka-
lınan yerler arasında ise en fazla acil servis, yataklı servisler, 
cerrahi klinikleri, psikiyatri klinikleri, birinci basamak sağlık 
kuruluşları, onkoloji, yoğun bakım ve poliklinikler ön plana çık-
maktadır.

Şiddetin çoğunlukla gündüz saatlerinde olduğu görülürken; 
nedenleri arasında uzun bekleme süreleri, hasta yakınlarının 
yüksek beklentileri, düşük öğrenim durumları, personelin za-
manının kısıtlı olması, uzun çalışma süreleri ön plandadır. Sağ-
lık alanında yaşanılan şiddet olayları sadece Türkiye’ye özgü 
değildir. Ancak ülkemizde son yıllarda sağlıkta şiddet olayların-
da artışlar gözlenmektedir. Öte yandan şiddet olayları ile ilgili 
yeterli bilimsel çalışmaların yapıldığını söylemek güçtür. 

Bugüne kadar sağlık hizmetleri, dünyanın birçok yerinde, 
evrensel insan hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, sosyal 
devlet anlayışı içinde ve kâr elde edilmesi düşünülmeden su-
nulmaya çalışılmıştır. Ancak geride bıraktığımız 30 yılda bu 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

MAKALE
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algı değiştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde de Sağlıkta Dö-
nüşüm olarak tanımlanan bu süreç, yaşadığımız sorunların te-
mel gerekçesidir. Öncelikle artık devlet kendisini sağlık hizme-
ti sunmakla görevli saymamaktadır. Bu amaçla yapılan yasal 
düzenlemelerde Sağlık Bakanlığı’na verilen görev, düzenleyici 
ve denetleyicidir. Sistem kâr üzerine odaklanınca doğal olarak 
kamu hastaneleri de fiilen özelleşmiştir. Bu durumda ayakta 
kalması gereken işletmelerin tek yapması gereken daha çok kâr 
elde etmek; bunun için de daha çok hasta görmek ve tedavi 
etmektir. Bu koşullar altında doktorlar birkaç dakikada bir has-
ta bakmaya zorlanmakta, performans sistemi, kurum içindeki 
çatışmaları körüklemekte, izin bile kullanmadan yaratılan ça-
lışma düzeni aslında içten içe kendisini çürütmektedir. Olayın 
öbür tarafında ise hastalar bulunmaktadır. Sürekli bir hastalık 
algısı kendilerine empoze edilmektedir. Her sağlık kuruluşuna 
istedikleri gibi ulaşacaklarını ve doktorlarını kendilerinin seçe-
ceklerini düşünürken; yoğun bir tempo içinde koşuşturulan 
hastahane koridorlarında, bulabildikleri birkaç dakikalık sü-
relerde sorunlarına çözüm ara-
maya çalışmaktadırlar. Randevu 
almalarına rağmen kapılarda 
saatlerce bekleyebilmekte ya da 
birkaç dakikalık muayene koşulla-
rında asla doğru düzgün muayene 
olma olanağı bulamamakta ve 
onlarca tahlil ve röntgen filmi ya 
da tomografi içinde hastalıklarının tanınmasını ve tedavi edil-
mesini beklemektedirler. 

Böyle bir sistemde hekim ve sağlık çalışanı nefes almadan 
her gün yüzlerce hastaya yetişmeye çalışmakta ve gün için-
de bir çay içimlik bir nefes alması bile mümkün olmamakta-
dır. Hasta ise hekiminin bilmem kaçıncı hastası olarak tedavi 
beklemektedir. Bu koşullar altında yaşanılan en küçük sorunda 
hasta ve hasta yakınları, sorunların nedeni olarak hekimler ve 
diğer sağlık çalışanlarını görmektedir. İlacını yazmadığı için, hak 
etmediği raporu vermediği için ya da kendisine yeterince güler 
yüzlü davranmadığı için failler, sağlık çalışanları ve hekimlere 
hakaret etmekte, bu kişileri görev başındayken darp edilmek-
te ya da yaralayabilmektedirler. Olayların en acısı ise Gazian-
tep’te 2012 yılında yaşanmıştır. Bir Göğüs Cerrahı, tedavisini 
yapmaya çalıştığı hastasının yakını tarafından katledilmiştir.

Şiddet, münferit vaka olmaktan çıkmıştır. Sistematik bir 
hale gelmiştir. Her gün ülkenin bir bölgesinden, sağlıkta şiddet 
haberi gelmektedir. Hastanelerin sağlık çalışanları için güvenli 
yerler olduğunu söylemek zorlaşmaktadır. Oysa ki sağlıklı ve 
güvenli koşullarda çalışma hakkı gerek uluslararası sözleşme-
ler, gerekse Anayasa ve diğer hukuksal düzenlemeler ile gü-
vence altına alınmıştır. Avrupa Sosyal Şartı’nın II. bölümünün 
3. maddesiyle akit taraflar, tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı 

koşullarda çalışma hakkını etkili bir biçimde kullanabilmesini 
sağlamakla yükümlü kılınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’nin 23. Maddesinde, herkesin elverişli koşullarda çalış-
ma hakkı olduğu düzenlenmiştir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 7. Maddesinde, taraf 
devletlerin adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanma 
hakkını kabul ettiği ve bu hakkın güvenli ve sağlıklı çalışma 
koşullarını kapsadığı ifade edilmiştir. Aynı şekilde Anayasa’nın 
48. maddesinde devletin çalışanları korumakla yükümlü ol-
duğu belirtilmiştir. Çalışanlarının güvenliğini korumak hasta-
ne idarelerinin görevidir. Bu görevlerini yerine getirmezler ise 
hukuki sorumlulukları doğacaktır. Hekimler ya da sağlık çalı-
şanları; öldürme, yaralama, hakaret, tehdit ve cebir suçlarının 
mağduru olabilmektedirler.                

Bu konudaki en önemli noktalardan bir tanesi de bu olay-
larla karşılaşan hekim ve sağlık çalışanlarının nasıl bir tepki gös-

tereceklerini bilmemeleridir. Olayların 
hukuki ve adli yönü bulunmaktadır. 

Ancak ülkemizde profesyonel hukuk 
desteği alma konusunda da yeterli 
farkındalık bulunmamaktadır. Şidde-
te uğrayan hekim ya da sağlık çalı-
şanı, öncelikle hastane güvenliğini 
çağırmalı; olayla ilgili tutanak tutul-
masını sağlamalıdır. Hastane idaresi-
ne de hadiseyi bildirmelidir. Hastane 

yönetimi ya da hastane güvenliği, kolluk kuvvetlerine haber 
verecektir. Bu durumda, kolluk kuvvetleri hastaneye gelerek 
şiddete uğrayan hekim ya da sağlık çalışanının ifadesini alacak; 
ayrıca vücudundaki darp ya da cebir izlerinin belgelenmesi için 
mağdurun sağlık raporu almasını sağlayacaktır. Mağdur sağ-
lık çalışanı, bulunduğu yerin savcılığına da bir şikayet dilekçesi 
ile başvurmalıdır. Başvurunun neticesinde; savcılık tarafından 
olay araştırılacak; deliller incelenecek, tanıklar dinlenecek ve 
şiddetin faillerine dava açılacaktır. Kendisine fiziksel ya da sözel 
şiddet uygulanan hekim ayrıca, failler hakkında maddi ve ma-
nevi tazminat davası da açabilir. 

Herkesin olayların altında yatan nedenleri görmeye çalış-
ması ve ona göre davranması en temel çözüm şanslarından 
birisini yaratacaktır. 
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Baromuz Gençlik Meclisi toplantısı 
çok sayıda genç avukatın 
katılımıyla Baro Lokalimizde 

gerçekleşti.
Gençlik Meclisi Toplantısı, Baro Başkanımız 

Av. Bülent Şarlan, Gençlik Meclisi Başkanı Av. Fatih 
Engin, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Gençlik 
Meclisi üyesi  avukatların katılımıyla Baro Lokalinde 
gerçekleşti.

Toplantıda, genç avukatların mesleki sorunları 
ve talepleri tartışılarak çözüm yolları arandı.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre 
Merkezi’nde ‘Madde 
Bağımlılığı’ konulu seminer 

düzenlendi. Seminere konuşmacı 
olarak Gazi Üniversitesi Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Bağımlılık Ünitesi Sorumlusu   
Prof. Dr. Zehra Arıkan katıldı.

 Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
da katılım gösterdiği seminere, Cumhuri-
yet Başsavcısı Hikmet Turan, Vali Yardım-
cısı Saim Ekşioğlu, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ali Sürücü, İl Halk Sağlığı Müdürü 
Burhan Kütük, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, 
çok sayıda davetli ve veli katıldılar.

Gençlik Meclisi Toplantısı Düzenlendi

‘Madde Bağımlılığına Hayır’ Semineri Düzenlendi
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Preveze Deniz Zaferi Kutlandı

Preveze Deniz Zaferi’nin 476. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 
bir tören düzenlendi. 

Nara Barbaros Şehitliği ve Nara Kalesi’ndeki törene Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın da katıldığı törene, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Belediye Başkan Yardımcısı 
Ali Sürücü, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan ile bazı daire 
müdürleri katıldı.

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Toplandı

Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu toplantısı Baro Lokalinde yapıldı.

Komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yapılan oylama 
neticesinde Av. Ali Furkan Oğuz, Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 
Başkanı seçildi.

Av. Ali Furkan Oğuz, Başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada; “Çanakkale 
Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu yıllardır vermiş olduğu hukuk mücadelesi ile 
bölgemizdeki termik santral, altın madeni ve benzeri çevresel talan planlarına karşı birçok 
dava açmış ve bu davaları da kazanmıştır. Son dönemde ise  Çanakkale ve bölgesi için 
düşünülen 1/100.000’lik imar planı ile şehrimiz ve bölgemiz her konuda ranta ve çevresel 
talana açılmak istenmektedir. Bu bağlamda komisyonumuzun çevresel talanlara yönelik 
vermiş olduğu hukuk mücadelesinde bayrağı devralmaktan onur duyuyoruz.” dedi. 

Akademik Yıl 
Açılış Töreni’ne 
Katıldık
 Baromuzu Başkan Yardımcı-

mız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş’ın 
temsil ettiği ÇOMÜ 2014-2015 
akademik yılı açılış töreni, Terzioğlu 
Kampusu’ndaki Troia Kültür Merke-
zi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
tören, müzik dinletisiyle devam etti. 
Ardından üniversite tanıtım filmi 
gösterildi.

Rektörün Laçiner’in konuşma-
sının ardından, unvanları yükselen 
akademik personelin belgeleri veril-
di. Daha sonra fahri doktora bera-
tına geçildi. ‘Siyaset bilimi ve kamu 
yönetimi’ alanında, sosyoloji ve hu-
kuk penceresinden tarih konularını 
incelemesi, bu yaklaşımı sayesinde 
tarihçiler ve tarih eğitimi alanında 
önemli bir okur kitlesine ulaşarak 
tarih merakı ve bilincinin oluşma-
sına katkıda bulunması dolayısıyla 
gazeteci Taha Akyol’a ‘tarih eğitimi’ 
alanında fahri doktora unvanı verildi.

Törene, Başkan Yardımcımız Av. 
Şerefnur Çakır Demirtaş, Çanakkale 
Vali Vekili Saim Eskioğlu, Belediye 
Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Cum-
huriyet Başsavcısı Hikmet Turan ile 
daire müdürleri, siyasi parti temsil-
cileri, rektör yardımcıları, akademis-
yen ve öğrenciler katıldı.
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Baromuz Gençlik Meclisi toplantısı 
genç avukatlarımızın katılımıyla 

Baro İdari Binada gerçekleşti.
Gençlik Meclisi Toplantısı, Gençlik 

Meclisi Başkanı Av. Fatih Engin, Baro 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. 
Hande Keskin Toprak ve Gençlik Mec-
lisi üyesi  avukatların katılımıyla ger-

çekleşti. Toplantıda, Genç Avukatlara 
yönelik çalışmaların ve aktivitelerin 
daha yoğun olması gerektiği konuşul-
du ve planlandı.

3 Kasım 1914’te İngiliz ve Fransız 
donanmasına ait gemilerin 

bombardımanı neticesinde şehit 
düşen 5 astsubay ve 81 er, Çanakkale 
Savaşlarının 100. yıl dönümü 
münasebetiyle Seddülbahir’de 
düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Baromuzu temsilen Baromuz 
Genel Sekreteri Av. Kaan TONKA’nın yanı 
sıra Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Geli-
bolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Yıl-
dırım Güvenç, Çanakkale Boğaz ve Gar-
nizon Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat 
Doğan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Ta-
rihi Alan Başkanı Mehmet Gürkan, Ecea-

bat Kaymakamı Nurettin Dayan, Eceabat 
Belediye Başkanı Adem Ejder, muharip 
gaziler, daire müdürleri, askerler, öğrenci-
ler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Nedime Hanım Kız Meslek 
Lisesi Öğretmeni ve Alan Kılavuzu Fikret 

Tunç’un ‘Mehmet Toprak Oldu’ adlı şiiri 
okumasının ardından törene katılan mu-
harip gaziler ve şehit yakınları, İlk Şehitler 
Anıtı’na 86 karanfil bıraktı. Tören, şehitler 
için Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 
sona erdi. 

İlk Şehitlere 100 Yıl Sonra Anma

     GENÇLİK MECLİSİ TOPLANDI
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Fahri Doktora Törenine Katıldık
Baromuzu Başkan Yardımcımız Av. Şerefnur Çakır 

Demirtaş’ın temsil ettiği Fahri Doktora Unvan Töreni, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fa-
kültesi Amfisi’nde gerçekleştirildi. 

Senato Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldığı tören, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eğitim Fa-
kültesi öğrencileri İlkcan Derdiyok, Pınar Atila ve Didem 
Akar müzik dinletisi ile başladı. Tarıma olan katkılarından 
dolayı Ali Rıza Tekin’e fahri doktora unvanı verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) öncü-
lüğünde Çanakkale Valiliği, 
Çanakkale Belediyesi, Türk 
Tarih Kurumu ve Genel Kur-
may Başkanlığı Askeri Stratejik 
Etüt Daire Başkanlığı ile Trakya 
Üniversiteler Birliği üyesi olan 
Namık Kemal, Kırklareli, Trak-
ya Üniversiteleri işbirliği ile dü-
zenlenen 100. Yılında I. Dünya 
Savaşı ve Mirası konulu Savaş 
Tarihi Araştırmaları Uluslara-
rası Kongresi açılış töreni Ter-
zioğlu Kampüsü Troia Kültür 
Merkezinde gerçekleşti.

Açılış törenine Çanakkale 

Valisi Ahmet Çınar, Boğaz ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral 
Hasan Nihat Doğan, Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, Rektör 
Prof. Dr. Sedat Laçiner, Baro-
muzu temsilen Saymanımız 
Av. İbrahim Cem Erbil, çok sa-
yıda kurum kuruluş temsilcisi, 
akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

2 gün süren Kongrede 23 
panelde 87 bildiri sunumu 
gerçekleştirildi. Kongreye Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi öğretim üyeleri de 18 
bildiri ile katkı sundu.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Et-
kinliği’nin Geliştirilmesi, Ceza Alanında 
Çalışan Avukatların Yaşadıkları Sorun-
lara İlişkin Çözüm Yollarının İncelenmesi 
Projesi kapsamında Tekirdağ Ramada 
Otelde seminer düzenlenmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Hâkimler ile Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun ortaklıkları ile Avrupa 
Konseyi tarafından yürütülmekte olan 
Türk Ceza Sisteminin Etkinliğinin Gelişti-
rilmesi, Türk Ceza Adalet Sisteminin Et-
kinliği’nin Geliştirilmesi, Ceza Alanında 
Çalışan Avukatların Yaşadıkları Sorun-
lara İlişkin Çözüm Yollarının İncelenmesi 

Projesi kapsamında 7-8 
Kasım 2014 tarihlerinde 
Tekirdağ Barosu ev sa-
hipliğinde seminer dü-
zenlenmiştir.

Seminere, Baromuzu 
temsilen Av. Coşkun 
Meriç, Av. Eyüp Algül, Av. 
Kemal Kavut, Av. Şengül 
Özkan, Av. Merve Gizem 
Yılmaz, Av. Yunus Emre 
Gençtürk ve Av. Burçin 
Çetinkaya katılmışlardır.

Meslektaşlarımız Tekirdağ’da Seminere Katıldı

Savaş Tarihi Araştırmaları 
Uluslararası Kongresi Yapıldı
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“DAHA GÜÇLÜ AVUKAT İÇİN,      DAHA ÇALIŞKAN BARO”
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“DAHA GÜÇLÜ AVUKAT İÇİN,      DAHA ÇALIŞKAN BARO”

AYNALI PAZAR GAZETESİ’NİN BARO BAŞKANIMIZLA YAPTIĞI RÖPORTAJ (20.10.2014)
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Cezaevinde İnsan Hakları Konferansı

Stajyer Avukatlarımız 
Kahramanmaraş’da

Baromuzda ‘Hızlı Okuma Teknikleri’ Sunumu Yapıldı

Çanakkale Kapalı Cezaevinde “Temel 
İnsan Hakları Belgeleri Işığında 

Haklarımız, Tutuklu, Hükümlü Hak 
Ve Yükümlülükleri” konulu konferans 
düzenlendi.

Baromuz İnsan Hakları Komisyonu Baş-
kanı Av. Bihter Bilir ve İnsan Hakları Komis-
yonu Üyesi Av. Güneş Pehlivan tarafından 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kap-
samında, “Temel İnsan Hakları Belgeleri 
Işığında Haklarımız, Tutuklu, Hükümlü Hak 
Ve Yükümlülükleri” konulu bir haklar dersi 
niteliğinde bir sunum yapıldı.

Türkiye VII. Stajyer Avukatlar Kurultayı 29-30 Kasım 
2014 tarihlerinde Kahramanmaraş Barosu’nun ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği ve Kahramanmaraş Barosu’nun işbirli-
ğiyle 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen VII. Stajyer Avu-
katlar Kurultayı, Türkiye genelinden birçok Baro Başkanı ve Baro 
temsilcisi Stajyer Avukatın katılımlarıyla gerçekleşti.

Kurultaya, Baromuz Stajyer Avukatları Gökhan Yılmaz, Çağla 
Karanfil, Mehmet Buğra Öztürk, Asena Dağınık’ın Baromuzu 
Temsil etmek üzere Kahramanmaraş’ta yerlerini aldılar.

Stajyer avukatların sunumlarıyla devam eden ve iki gün süren 
kurultay sonunda bir sonuç bildirgesi hazırlandı.

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Meral Açıkgöz tarafından “Hızlı 
Okuma Teknikleri“ konusunda meslektaşlarımıza 
ve ailelerine sunum yapıldı.

Sunum sonunda, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Öğretim Görevlisi Meral Açıkgöz’e teşekkür 
ederek, Baromuzun armağanını takdim etti.

     VII. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI
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Çanakkale Barosu Tükenmez Enerjisi
Av. Tülay Ömercioğlu ile Söyleşi

RÖPORTAJ

Röportaj: Av. Bihter Bilir 

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

C Siz beni benden iyi tanıyorsunuz. İçinizden birisi Tü-
lay ablanızım, Artık Tülay teyzeliğe terfi etmek üzereyim. 
Çok geçmişte kalanları sıralarsak, Çanakkale doğumluyum, 
ilk-orta-lise eğitimimi Çanakkale’de üniversiteyi İstanbul 
Hukuk Fakültesinde okudum.1986 yılında  Çanakkale’ye 
döndüm. Staj, evlilik beraber gerçekleşti. 1987’den bu yana, 
faal olarak çalışıyorum. 1991 yılı doğumlu, hayatımın bağı- 
ideali- tüm bütünü Alp Tümer adlı bir oğlum var. Zaten 
onunla  bütünlüğümü de tüm baro bilir. 2004-2006 yılla-
rı Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldum. 2006-
2008/2008-2010/2010-2012 yılları arasında hayatımın 
en onur duyduğum görevi olan Baro Başkanlığını, baromun 
verdiği yetki ile  yerine getirmeye çalıştım. 2012 yılında 
başka arkadaşlarımızın da bu görevi  üstlenme haklarının 
olduğu inancı ile aday olmadım. 2012-2014/ 2014-2016 
dönemleri ile ilgili de arkadaşlarımın takdiri ile Türkiye Ba-
rolar Birliği Delegesi onuru tevdii edildi.

Hukukun sizin hayatınızdaki yeri nedir? Bize Ça-
nakkale Baro Başkanlığı geçmişinizden, Türkiye Ba-
rolar Birliği delegeliğinizden ve Çanakkale Belediye 
Meclis üyeliğinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

C Hukuk benim hayatımın bütünüdür. Bir avukat ba-
banın çocuğu olarak doğdum. Ben henüz altı yaşında  iken  
avukat olmaya  karar verdim. Tek idealim İstanbul Hukuk 
Fakültesi idi. Şükür Allah’ıma bu hayalim ilk sınavımda ger-
çekleşti.Sonrası  zaten, Hukukla yoğrulan güzel yıllar.

Baro Başkanlığı geçmişimi az önce anlattım. Bu dö-
nemdeki  en ayrıcalıklı konum, Türkiye’de o dönemde beş 
baro başkanı hanım vardı ki, bunlardan birisi bendim. Bu  
Çanakkale Barosu’nun ne kadar aydın bir Baro olduğunun 
göstergesidir. Dönemlere göre bu hanım baro başkanlarına 
bakarsanız, bir elin  parmak sayısını  geçmez, biz Çanakkale 
olarak çok şanslıyız.

Çanakkale Baro Başkanlığım sırasında, tarafıma en haz 
veren olay ise; baromuza idari binamızı kavuşturmaktır ki; 
Türkiye’de bizzat tapusu  baroya ait olan taşınmaz 3-5’i geç-
mez. Benim dönemimde Türkiye Barolar Birliği’nin, barolara 

idari bina yapma konumu yoktu. Şu anda Türkiye Barolar 
Birliği, kendisi barolara idari bina kazandırıyor. Ancak tapusu 
Türkiye Barolar Birliği’ne ait oluyor. Biz Çanakkale Barosu 
olarak 2008 yılında, imece usulü  kendi taşınmazımızı ken-
dimiz aldık. Üzerine binayı da kendimiz yaptık. İdari binamı-
zın mülkiyeti Çanakkale Barosu’na aittir. Bu yürekliliği bana 
o dönemde, geçmiş dönem baro başkanlarımız verdiği gibi, 
benim dönemimde Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri 
olan baromuz üyesi Cengiz Tuğral Beyefendi verdi. 60 tane 
yürekli arkadaşımız çıktı, CMK’dan alacakları parayı, baroya 
hibe ettiler. Ben de yardım seven kuruluşlarımızdan çimen-
to- demir katkısı sağladım, şu an değeri çok yüksek olan  bir 
binayı hep beraber yaptık.

Türkiye Barolar Birliği Delegeliği, onursal bir görevdir. Bu 
onuru tarafıma tevdi eden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşek-
kür ediyorum.

Belediye Meclis Üyeliğim,  bizim aynı zamanda üyemiz 
olan meslektaşımız  ve de milletvekilimiz Mehmet Daniş’in 
ricası ile olan bir oluşumdur ki; Mehmet arkadaşımız bana 
bu ricada bulundu, ben meslektaşımın  ricasını kabul ettim; 
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İyi ki Mehmet arkadaşımız bu görev için beni  yönlendirmiş, 
şimdi  Çanakkale Halkı’nın korunması gereken değerlerin-
de, bir hukukçu gözü ile yaklaşarak, korunması için  hukuki 
olarak gerekli gördüğüm her yerde  sonuna kadar mücadele 
veriyorum, vermeye de devam edeceğim.

Avukat olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 
Bir kadın olarak meslekte karşılaştığınız sorunlar 
oldu mu? 

C Başta da söylediğim gibi, ben altı yaşında hukukçu 
olmaya karar verdim. Mesleğe başladığım yıllar 1987 yılı idi. 
O yıllarda , Çanakkale’de serbest avukat olarak bir Lale Ha-
nım, bir de Yasemin Hanım vardı. Ben ise daha 22 yaşında, 
oldukça  kilosuz bir Hanımım, bunun yanı sıra babamla aynı 
yazıhaneyi paylaşıyorum. Gelen  “Babanla konuşacağız.” gi-
den “Baban gelince arasın.” diyor beni dikkate almıyorlardı.
Bu benim çok ağrıma gidiyordu ki, bir avukat ağabeyimiz 
bile bir gün telefon açıp ”Baban yok mu? “ dedi. Ben “Buyu-
run ben yardımcı olayım.” dedim, kendisi “Sen anlamazsın, 
baban gelince beni arasın.” Dedi. Ağlamaktan helak oldum. 
Bende hırs biraz fazladır. Erişebildiğim tüm mesleki çalış-
malara katılarak, davalarda kendimi ispat etmeye çalışarak, 
aşırı çalışarak, kendimi ispat ettiğime inanıyorum. İyi ki bu 

konuşmalar olmuş, bana hırs verdi, kendi kendimi aşmak 
için mücadele  etmeyi öğretti. Bütün bu olayları aştım ki, 
Baromuzun vekaleti ile Türkiye’deki beş baro başkanı ha-
nımdan birisi olduğum gibi; Çanakkale Barosu’nun da üç 
dönem  ardı ardına toplam altı  yıl, en uzun dönem baro 
başkanlığı yapan başkan oldum.

Türkiye gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nce hazırlanmış verilerde gerekse Uluslararası Af 
Örgütü Dünya İnsan Hakları Raporu’nda ve bunla-
rın dışında bir çok uluslararası kurumca düzenlenen 
istatistiklerde İnsan Hakları Sözleşmesini en çok 
ihlal eden ülkeler arasında, AİHM tarafından Türki-
ye aleyhine verilen kararlar çoğunlukta ve sürekli 
yeni başvurular yapılıyor, etkin soruşturma, adil 
yargılanma,ifade özgürlüğü  gibi haklar başta olmak 
üzere pek çok konuda gerideyiz, bir hukukçu olarak 
Türkiye’nin hukuk karnesini nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

C En çok AİHM’de karnesi düşük olan Rusya’dır. Şü-
kür! Birinciliği onlara vermişiz. Anayasa Mahkemesi’nin, 
AİHM’den önce müracaat edilecek makam şeklinde düzen-
lenerek bireysel başvuru yolunun açılmış olmasının çok iyi 
bir düzenleme olduğu kanaatindeyim. Sebeplerinden ilki bu 
kadar ayıbımızı Avrupa görmesin; ikincisi ise AİHM’e  giden 
kararlar üç seneden evvel dönmüyordu, vatandaşın hak 
kaybı çok oluyordu. Hepimiz son dönemde AİHM’den evvel  
başvurulan Anayasa Mahkeme Kararları’nı görmekteyiz ki, 
hem ivedi, hem gerçek hukuka uygun.

Hukuk karnesini soracak olursanız, öncelikle savunma-
nın kutsallığını konuşurken yerel mahkemelerde; Konuşan 
avukata “Avukat dili ile konuşma” beyanında bulunan ha-
kimi- avukatın savunmasını zabta tam geçirmeyen hakime, 
savunmasını tam geçirmesi için uyarıda bulunan avukata 
karşılık hakimin ”benim internetim karışıyor- yeter artık “ 
demelerini de irdelemeliyiz. İşte asıl acı olan olay buradan 
başlıyor. Bizde sözde tüm özgürlükler var ancak uygulama-
da bu özgürlüklere saygı dahi yok, uygulanırlığı da yok. Sav 
ve savunma neden hala karşılıklı değil de, sav hakimin biti-
şiğinde, savunma aşağıda  Türkiye’nin düzenlemede hukuk 
karnesi on üzerinden on  ama, uygulamada zihniyetler de-
ğişmedikçe, bu kavramlar  kişilerin içine işlemedikçe  İYİLERİ 
DE GÖZ ÖNÜNE ALARAK , ONLARA HAKSIZLIK ETMEMEK 
İÇİN BEŞ.

Hukukçu ve belediye meclis üyeliği kimliğiniz dı-
şında, evli ve bir çocuk annesisiniz. Bu sizin iş hayatı 
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ve aile hayatınızda nasıl bir denge oluşmasına sebep 
oldu? İş ve aile yaşantınızda “asla olmaz” dediğiniz 
bir şeyle hiç karşılaştınız mı? 

C Hani bir reklam vardı;  “Hem kariyerimi yaparım, 
hem  evimi  ihmal etmem”. Ben bunu ideal edindim. Gün-
düz çalıştım, gecemi evime ve çocuğuma ayırdım, gündüz 
yetişemediğim iş oldu ise, gece yine çocuğumla zaman ge-
çirdim, oğlumu uyuttum, gece yarısı işimi tamamladım, ya 
da sabahın beşinde  kalkıp, yarım kalan işimi tamamladım. 
Benim çok acayip bir huyum vardır. O günün işi yarına kal-
mayacak diye bir ilkem mevcut. Onun için  evime de zaman 
ayırmak için, kendimden fedakarlık yaptım. Bu sayede  en 
fazla 4 saat uyku ile  ayakta durmayı öğrendim.

İş hayatımda asla olmaz dediğim çok şey oldu, dava-
sını kazanamayacak kişiye, bu iş asla olmaz diye mutlaka 
söyledim, işini bana versin diye hiçbir zaman olur konumda 
anlatmadım. Bunun yanı sıra, siz baro başkanı iseniz, ha-
tır için iş getirenler olmaya kalkar, başka türlü menfaatler 
umarlar, bunların hepsine de olacak iş olsa dahi, hatırıma 
oldu düşüncesi ile başka makamlar zedelenir diye asla işinizi 
almam dedim.

Hayat boyunca, her konuda, her şeyine asla olmaz diye-
mediğim tek insan var CANIM OĞLUM.

 Çanakkale’yi mesleğiniz açısından incelediğiniz-
de hangi konularda eksiklik görüyorsunuz?  

C Çanakkale ‘de avukatlık mesleği ile ilgili  eksik gördü-
ğüm husus, vatandaşlarımızın bir sözleşmenin yapılmasın-
dan evvel değil, o sözleşmenin bitiminden, haklarının yok 
olmasından sonra avukata müracaatları, ya da sözleşme 
demeyelim de  bir hukuki mesele de  önceden danışma-
dan, bir yol alıp, sonra tüm olumsuzluklar gerçekleşince 
avukata gelinmesi. Hemşerilerimizin, bir hukuki meseleye 
başlamadan danışmalarının, kendi gelecekleri için en uygu-
nu olacağı kanaatindeyim. Bu konuda belediye meclisinde 
bir şey yapamam, ama Baroma Çanakkale TV kanallarından 
Adli Yardım Müessesesi’ni de hatırlatılarak, hemşerilerimize 
uyarılarda bulunmasını önerebilirim. Ancak mesleki açıdan 
meclis gündeminde tarafıma verilecek, zaten mesleki ola-
rak hukuka aykırı bir şey talep edemeyiz ki, tüm iletimleri 
gerçekleştiririm.

Genellikle güler yüzlü, çalışkan ve samimi bir 
insan olarak tanınmaktasınız. Bu durumu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz ve siz kendinizi nerede görüyor-
sunuz? 

C Böyle görenler çok yaşasın. Tabi görmeyenlerin de 

canı sağ olsun. Ben kendimi her insanla eşit görüyorum, be-
nim için makam, mevki yok, insani değerler var. İnsan ol-
masını bilen herkes çok değerli. Çünkü bazı insanlar, şansı 
yakalar bir yerlere gelirler, bazı insanlara ise felek vurmuş-
tur, ama insanlıklarını silememiştir.İşte bu insanlar benim 
gözümde, benden değerlidir. Benim için sokakta çamur 
içindeki çocuk çok temiz ve doğaldır, öyle bir çocuk gördü-
ğümde onu öpücüklere boğmak isterim, içimden geçense 
hüzün olur.

Her insan gibi benim de kahırlarım, dertlerim oluyor.
Ancak evden çıkarken her sabah, “sen bugün kendinle ilgili 
ne yaşarsan yaşa, bunda kimsenin günahı yok. Onun için 
gördüğün insanlara mutluluk aşılaman gerekli.” Derim. Bu 
sebeple de yürümeyi  benimsediğim hayat tarzımda, sokak-
ta  kim karşıma geldi ise selamlar tebessüm ederim.

Ben kendimi Çanakkale’nin özünden doğmuş, Çanakka-
le’nin evladı,  Alp Tümer’in annesi, Handan ve Tunçer’in kızı, 
Ünal’ın eşi olarak görüyorum.
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Baro başkanlığı yaptınız, siyasette aktif de rol 
alan bir kadınsınız, kadının yöneticilik vs pozisyon-
larındaki ve siyasetteki rolü, etkinliği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Kadının siyasete daha aktif katı-
lımı sizce ne şekilde mümkün olur?

C Kadının siyasette yer almasının hiçbir engelinin ol-
madığı kanaatindeyim, zaten kadın diye ayrımcılığa da, fer-
muar sistemine de karşıyım. Bizim ne eksiğimiz var; kadınlar 
daha ince ayrıntı düşünür, konuşulanların içinden cımbızla 
en ayrıntısını seçer, anaçlığın verdiği yüreklilikle her işe atı-
lır. Bu sebeple kadın hayatın her alanında ve de siyasette 
de olmalı 1996 da da, 2001 de de aktif siyasette yer aldım, 
önce üçüncü sıradan, sonra ikinci sıradan milletvekili adayı 
oldum, rüzgar ters esti, 2001 yılında ilgili parti Türkiye bara-
jı altında kalmasa, Çanakkale’deki oylarla meclise gitmeme 
ramak kalmıştı. Kimse beni hatırla buralara taşımadı, köy 
köy gezdim, çalışmamın karşılığını aldım. Baro başkan adayı 
oldum, Çanakkale Barosu takdir etti üç dönem, altı yıl  baş-
kanlık yaptım. Kimse, erkek de dahil çalışmadan bir yere ge-
lemez, kadın olarak da bize bir altın tepsi içinde bir şeylerin 
sunulmasını beklememeliyiz. Altın tepside sunulanlar –fer-
muar sistemi ile getirilenler her zaman biat altında olur. Hür 
irade ve çalışkanlığı ile, kısacası tırnakları ile kazıyarak bir 
yerlere gelenler, her zaman bulundukları mevkiinin değerini 
bilir ve yürekliliğini taşır. Atılımcı olmanın, gerekli hamleleri 
yapmanın ve  çalışmanın   her şeye erişmekte yeterli olduğu 
inancındayım.

Türkiye ve Avrupa’daki hukuk düzenlemelerini 
kıyaslar mısınız?

C Türkiye’de Hukuk alanında tüm düzenlemeler yapıl-
mış, ancak uygulama buna alışamamış, yapılanları sindire-
memiş.

Avrupa hem düzenlemeyi yapmış , hem de sindirmiş.

Bir Avukat  olarak geleceğe yönelik hedefleriniz 
nedir?

C İnsan haklarına uygun hukukun uygulanırlığının sin-
dirildiği, savunmanın değerinin anlaşıldığı, sav ve savunma 
arasında makam farkının olmadığının bilincine varıldığı, adil 
yargılamanın gerçekleştiği, AİHM’e  en az başvuran ülke ka-
tegorisinde  bir Türkiye hedefim.

Avukat olmaya hazırlanan genç hukukçulara ne-
ler tavsiye edersiniz?

C Avukat olmaya hazırlanan genç meslektaşlarıma, 
her şeyi bilirim diyecek avukatın doğru bir avukat olmadığı 

bilincine ererek, bir dalda ihtisaslaşmalarını önerdiğim gibi,  
yanda çalışan avukat olmak yerine, üç- dört  ayrı dalda ih-
tisaslaşan arkadaşları ile beraber, ortak bir büro kurmalarını 
öneririm.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

C Bu röportajı hazırlayan size, bu derginin çıkmasını 
sağlayan baroma ve başkanıma  çok teşekkür ediyorum.Tür-
kiye’nin en ilkeli, modern,hür düşünceye açık, saygılı  baro-
su olan Çanakkale Barosu’nun bir üyesi olduğumdan gurur 
duyduğumu beyan ediyorum.

Bize vakit ayırdığınız ve değerli fikirlerinizi pay-
laştığınız için teşekkürler. 

ÇANAKKALE:  Yaşamaktan vazgeçemeyeceğim  
ve huzur bulduğum  tek yer .     

GURUR:  Kimi gurur  insanı yerlere sürün-
dürür, kimi gurur vezir-i azam eder.

GÜÇ:  Kendinin yaratacağı , kendinin 
oluşturacağı  kavramdır.

KADIN:  Kadın diye bir ayrım yoktur, dün-
yanın yarısı kadınlardan, yarısı da kadınlardan 
doğanlardan oluşmuştur.

AVUKAT:  Hukuku savunan, hakkı öğreten, 
güçsüzü güçlü yapandır.

TÜRKİYE:  Dünyada bulunması güç  güzel-
liklere sahip, batı ile doğunun arasındaki  köp-
rü. Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası. Biz bu 
sebeple ile ne batılıyız , ne doğulu, Biz Türküz-
Türk.

YARGI:  Güvenin hiçbir zaman sarsılma-
ması gereken  kurum.

BABA:  Her zaman sırtını dayadığın dağ, 
arkadaş- sırdaş  

İNSAN:  Evrenin en güçlü  dengesi
EVLAT:  Hiçbir güzelliğe değişemeyece-

ğin, canını canı için vereceğin  güzellik.      
SİYASET:  Kurtlar sofrası.

RÖPORTAJ
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ZİYARETLER

Çanakkale Serbest 
Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Baromuzu 
Ziyaret Etti
Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavir-

ler Odası Başkanı Hakkı Alacaoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizi makamında ziyaret etti.

Başkan Alacaoğlu, yeniden seçilen Baro Başkanımızı 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi kutlayarak, yeni dönem-
de başarılar diledi. Ziyarette, Türkiye’de son dönemde 
gelişen güncel olaylara değinilirken, karşılıklı fikir alış-
verişinde bulunuldu.

Çanakkale İl Jandarma 
Komutanı’ndan Baromuza 
Ziyaret
Çanakkale İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Enver 

Aydın, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizi makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Enver Aydın, yeni-
den seçilen Baro Başkanımızı ve Yönetim Kurulu Üyele-
rimizi kutlayarak, yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyarette, Türkiye’de son dönemde gelişen güncel 
olaylara değinilirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

Milletvekili Meslektaşımız Av. Mehmet Daniş Baromuzu Ziyaret Etti
Çanakkale Milletvekili, TBMM Dilekçe Komisyonu 

Başkanı, meslektaşımız Av. Mehmet Daniş, Baro Başkanı-
mız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ma-
kamında ziyaret etti. Yeniden seçilen Baro Başkanımızı 

ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi kutlayarak, yeni dönemde 
başarılar diledi. Ziyarette Türkiye’de son dönemde geli-
şen güncel olaylara değinilirken, karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunuldu.
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ZİYARETLER

Çanakkale Milletvekillerinden Baromuza Ziyaret
Çanakkale Milletvekilleri Serdar Soydan ve Ali Sarıbaş ile Çanakkale CHP İl Başkanı Hamza Karagöz ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi makamında ziyaret ettiler. 
Ziyaretçiler, Genel Kurul sonrası seçilen Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
dilediler. Ziyarette Türkiye’de son dönemde gelişen güncel olaylara değinilirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bozcaada Forumu Baromuzu 
Ziyaret Etti
Bozcaada Forumu Üyeleri , Baromuz Çevre ve Kent 

Hukuku Komisyonu Üyelerini ziyaret ettiler.
Baro İdari Binada gerçekleşen ziyarette, Çanakkale 

bölgesindeki 1/100.000’lik İmar Planı tartışılarak karşı-
lıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Stajer Avukatlarımız 
Kahramanmaraş Baro 
Başkanını Ziyaret Etti
VII. Genç Avukatlar Kurultayı sebebiyle 

Kahramanmaraş ilinde bulunan Baromuz Stajyer 
Avukatları Gökhan Yılmaz, Asena Dağınık, Mehmet 
Buğra Öztürk ve Çağla Karanfil, Kahramanmaraş Barosu 
Başkanı Av. Vahit Bağcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Stajyerlerimiz, Kahramanmaraş 
Barosu Başkanı Av. Vahit Bağcı’ya gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler. 
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ZİYARETLER

Kepez Belediye Başkanı 
Baromuzu Ziyaret
Çanakkale Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk 

Mutan, meslektaşımız Av. Hakan Evirgen, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi makamında ziyaret etti. Baromuz İdari 
Binada gerçekleşen ziyarette Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Şerefnur Çakır 
Demirtaş, Av.İbrahim Cem Erbil, Av. Dilek Gür Sağır ve 
Av. Emre Çelik hazır bulundular.

Ziyarette, Türkiye’de son dönemde gelişen güncel 
olaylara değinilirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

Yeni Avukatlara Ziyaret
Baromuz Gençlik Meclisi  Yönetim Kurulu, mesleğe 

yeni başlayan avukatlarımız  Merve Gizem Yılmaz ve 
Şengül Özkan’a ziyarette bulundu.

Gençlik Meclisi Başkanı Av. Fatih Engin, Gençlik Mec-

lisi Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Murat Günay, Av. Ercan 
Şişek ve Av. Meltem Taş, Çan ilçesinde çalışmakta olan 
Av. Şengül Özkan ile Av. Merve Gizem Yılmaz’ı ziyaret 
ettiler.

Çanakkale İdare Mahkemesi 
Başkanı’ndan Baromuza Ziyaret 
Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Ay-

doğdu ve İdare Mahkemesi Hakimlerinden Enes Bir, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi makamında ziyaret etti. Başkan Aydoğdu, 
yeniden seçilen Baro Başkanımızı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi kutlayarak, yeni dönemde başarılar diledi. 
Ziyarette, Türkiye’de son dönemde gelişen güncel olay-
lara değinilirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
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NUH KAPLAN

Denetimli Serbestlik Müdürü

Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri Kanu-
nunun 03/07/2005 

tarihinde yürürlüğe girmesi ile 
birlikte Adli Yargı Adalet Komis-
yonu Başkanlıklarının bulundu-
ğu 135 merkezde Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına bağlı olarak 
kurulan Denetimli Serbestlik 
Müdürlüklerinin Soruşturma Evresi, Kovuşturma Evresi ve 
Salıverilme Sonrası olmak üzere birçok alanda görev ve yet-
kileri bulunmaktadır. 

6291, 6411 ve 6545 Sayılı Kanunlar ile gerek TCK gerek-
se CGTİHK’nun da yapılan değişiklikler ile birlikte denetimli 
serbestlik sisteminin infaz rejimindeki rolü gözle gözükür bir 
şekilde artmış ve bu kapsamda yapılan en önemli bir de-
ğişiklik ise 05/04/2012 tarihinde yapılan 5275 Sayılı CG-
TİHK’nun 105. maddesi olmuştur.

Anılan kanun maddesi ile birlikte hükümlülerin dış dün-
yaya uyumlarını sağlamak, aileleri ile bağlarını sürdürme-
lerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla koşullu 
olarak salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli 
hükümlülerin talepleri halinde cezalarının koşullu salıveril-
me tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanması suretiyle infazına, ceza infaz kurumunca hü-
kümlü hakkında hazırlanan Değerlendirme Raporu dikkate 
alınarak İnfaz Hakimliği tarafından karar verilir.

Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle ceza-
sının infazına karar verilen hükümlülerin koşullu olarak salı-
verilme tarihine kadar;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

b) Bir konutta veya bölgede denetim veya gözetim al-
tında bulundurulması,

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

d) Belirlenen programlara katılması,

Yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tu-
tulmasına Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce karar verilir.

Bu kapsamda Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olan 
ve 3 gün içerisinde ilgilinin talebinde belirttiği Dene-
timli Serbestlik Müdürlüğüne müracaatında, denetim-
li serbestlik süresinin planlanabilmesi için Risk ve İhtiyaç 
Değerlendirilmesi(ARDEF) yapılmakta,  eğitim ve iyileştir-
meye yönelik programlar belirlenmektedir. 

ARDEF  ile birlikte hükümlerin eğitim, sağlık, psiko-sos-
yal ve bilişsel özellikleri değerlendirilmekte ayrıca daha ön-
ceki suç geçmişleride dikkate alınarak Düşük Risk, Orta Risk 
ve Yüksek Risk  kategorilerine göre sınıflandırılmaktadırlar. 
Hükümlülere verilen tedbirler ise bulundukları risk kategori-
sine göre artmakta veya azalmaktadır.

Yükümlülerimizin iyileştirme çalışmalarına bireysel gö-
rüşme ile başlanmakta ve grup çalışmalarına uygun hale 
geldikten sonra Bakanlığımızca yapılandırılmış olan Grup 
Müdahale Programlarına alınmaktadırlar. Bu noktada SAM-
BA, HAYDE ve Öfke Kontrol Programı olmak üzere 3 tür 
ve 10 oturumdan oluşan müdahale programlarımız bulun-
maktadır. 

ARDEF sonucuna göre ayrıca eğitim ihtiyacı tespit edi-
lenlere bir meslek ve sanat sahibi olmalarına yönelik eğitim 
programlarına devamları sağlanmaktadır.

Grup çalışmaları ve eğitim programları tamamlanan hü-
kümlülerimiz kurumumuzca belirlenen Yıllık Plana göre 21 
değişik alanda seminer programlarına alınmakta, ayrıca su-
çun kişilerin boş zamanında işlendiğinden hareketle ilgilerin 
boş zamanlarının da planlaması yapılmakta ve bu noktada 
Halı Saha Etkinliği, Fidan Dikim Etkinliği, Müze Ziyareti Et-
kinliği gibi programlarda yükümlülük olarak verilmektedir.

Hükümlülerimiz denetimli serbestlik süresinin  1/3 ü 
kadar olan kısmını ise bir kamu kurumunda ücretsiz olarak 

Koşullu Olarak Salıverilme Öncesi 
Denetimli Serbestlik (105/A Uygulamaları)
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çalışarak kamu hizmet cezalarını da yerine getirmektedirler. 
Çalışma tedbirleri, park bahçe hizmetleri, temizlik hizmetle-
ri, bakım onarım hizmetleri ve büro hizmetleri olmak üzere 
4 ayrı kategoride ve günlük 4 saat olarak uygulanmaktadır.

Verilen bu tedbirlerin yanında hükümlülerin nerede bu-
lunduklarının takip edilmesine yönelik olarak imza yüküm-
lülüğü verilmekte, ayrıca yüksek risk kategorisinde bulunan-
lara ise denetimli serbestlik süresinin 1/3 ünden az olmamak 
kaydıyla   18:00 - 08:00 saatleri arasında konutundan dışarı 
çıkmama yükümlülüğüne de tabii tutulmaktadırlar.

Hükümlülerin bir yandan psiko-sosyal rehabilitasyonla-
rı sağlanmakta, kamuya verilen zararlar kamu hizmet ce-
zaları ile karşılatılmakta, yüksek risk kategorisinde olanlara 
konuttan dışarı çıkmama tedbirleri verilirken diğer yandan 
da belirlenen yer veya bölgelere gitmeme tedbiri verilerek 
mağdurlarında korunmasına azami özen gösterilmekte ay-
rıca bu tedbirlerin yerine getirilmesinde Denetimli Serbest-
lik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürlüğünce 
7 gün 24 saat esasına göre takip yapılmakta ve E-Kelepçe 
de takılabilmektedir.  Bu yükümlülük ile hükümlünün suç 
işlemesine veya suça yönelmesine etkisi bulunan yerlere 
gitmekten yasaklanmasına, özellikle çocukların ve suç mağ-
durlarının korunması  amaçlanmaktadır.

Bu noktada toplum temelli bir uygulama olan denetim-

li serbestlik sisteminde hükümlüler toplum içinde ve top-
lumla el ele ve kamu kurumları ile müşterek olarak cezaları-
nın infazının yerine getirmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de bu kapsamda ceza infaz kurumlarından tahli-
ye edilerek Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince takip edi-
lenlerin sayısı Kasım 2014 tarihi itibari ile 207.835, bunlar 
arasında  yükümlülüklerini ihlal edip kapalı ceza infaz kuru-
muna alınanların sayısı 15.492 olup ihlal oranı %7,45 dir.  
Bu istatistiki bilgi de bize 105/A Uygulamalarının  başarı 
oranının yüksek olduğunu ifade etmektedir.

MAKALE
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Kemal Kavut Avukatlığa 
Başladı

Ayşegül Kırbaş Ruhsatını 
Aldı

Kemal Kavut’un avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Kavut’un başarılı 

bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu 
belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Kemal Kavut, Ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı.

Avukatlık cübbesi Av. Erdoğan Madak ve Baro Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Av. Gültekin Yıldız tarafından giydiril-
di. Törende yeni avukata hazırlanan hediye Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Av. Ergin Sezen tarafından sunuldu.

Ayşegül Kırbaş’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Kırbaş’ın başarılı bir staj 

dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

 Avukatlık yeminini eden Ayşegül Kırbaş, Ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık 
cübbesi yanında stajını yaptığı Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan tarafından giydirildi. Törende yeni avukata hazırlanan 
hediyeyi Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Şennur Tarak 
tarafından sunuldu. 

RUHSAT TÖRENLERİ
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Tugay Özkahraman 
Mesleğe Adım Attı

Mesleğe Hoşgeldin Şengül 
Özkan

RUHSAT TÖRENLERİ

Tugay Özkahraman’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Özkahraman’ın başarılı 

bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Tugay Özkahraman, Ruhsatını 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık 
cübbesi Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, babası 
Sebahattin Özkahraman ve annesi Ayten  Özkahraman 
tarafından giydirildi. Törende yeni avukata kimliği Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Av. Şerefnur Çakır Demirtaş, 
hazırlanan hediye ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. 
Fuat Sağır tarafından sunuldu.

Şengül Özkan’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Şengül’ün başarılı bir staj 

dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Şengül Özkan, Ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık 
cübbesi Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve meslektaşı-
mız Av. Sadi Yağlı tarafından giydirildi. 

Törende yeni avukata hazırlanan hediye Yönetim Kuru-
lu Üyelerimizden Av. Soner Aydın tarafından sunuldu. 
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RUHSAT TÖRENLERİ

Merve Gizem Yılmaz 
Mesleğe Dahil Oldu

Yunus Emre Gençtürk İçin 
Ruhsat Töreni

Merve Gizem Yılmaz’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Merve Gizem’in başarılı 

bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Merve Gizem Yılmaz, Ruhsatını 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukat-
lık cübbesi Çan ilçesi meslektaşlarımız Av. Sadi Yağlı ve Av. 
Meliha Toprak tarafından giydirildi. 

Törende yeni avukata hazırlanan hediye Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Av. Dilek Gür Sağır tarafından sunuldu.

Yunus Emre Gençtürk’ün avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yunus Emre’nin başarılı 

bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Yunus Emre Gençtürk, Ruhsa-
tını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avu-
katlık cübbesi Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Av. Pelin 
Turhan ve Av. Elif Topçu tarafından giydirildi. Törende yeni 
avukata hazırlanan hediye Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Av. Emre Çelik tarafından sunuldu. 
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RUHSAT TÖRENLERİ

Burçin Çetinkaya 
Avukatlığa Başladı

Melis Söylemez İçin 
Ruhsat Töreni

Burçin Çetinkaya’nın avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Burçin’in İstanbul’da 

başlayan staj döneminin Çanakkale’de devam ederek 
başarılı bir şekilde geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu 
belirtti. 

 Avukatlık yeminini eden Burçin Çetinkaya, Ruhsatını 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık 
cübbesi Av. Eşref Bener Varol tarafından giydirildi. Törende 
yeni avukata hazırlanan hediye Yönetim Kurulu Üyelerimiz-
den Av. Kaan Tonka tarafından sunuldu.

Melis Söylemez’in avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş, 

Melis’in başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil 
olduğunu belirtti.  

Avukatlık yeminini eden Melis Söylemez, Ruhsatını 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş ve 
meslektaşlarımızdan Av. Tümer Çabuk’un elinden aldı. 
Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı önceki Baro Baş-
kanlarımızdan Av. Işık İşgüden tarafından giydirildi. Hedi-
yesi, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Dilek Gür Sağır 
tarafından sunuldu. 



52 ÇANAKKALE BAROSU

RUHSAT TÖRENLERİ

Ahmet Ozan Yılmaz  
Artık Avukat

Meltem Taş Avukatlığa 
Başladı

Ahmet Ozan Yılmaz’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Ahmet Ozan’ın başarılı 

bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Ahmet Ozan Yılmaz, sonra-
sında ise Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve yanında stajını yaptığı Av. Tunçer Karaca tarafın-
dan giydirildi. Törende yeni avukata hazırlanan hediye, Baro 
Başkan Yardımcımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş tarafından 
sunuldu. 

Meltem Taş’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Meltem’in başarılı bir staj 

dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. 

Avukatlık yeminini eden Meltem Taş, sonrasında ise 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı.

Avukatlık cübbesi Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
yanında stajını yaptığı Av. Mehmet Altın tarafından giydiril-
di. Törende yeni avukata hazırlanan hediye, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Av. Emre Çelik tarafından sunuldu.
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
Yargıtay’a seçtiği 144 yeni üyenin 
içinde Çanakkale’de hakimlik yapan 

Erdem Mirici de bulunuyor.
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay’a 

144 yeni üye seçti. HSYK’nın resmi sitesinden açıklan-
dı. “Yargıtayda boş bulunan 15 (onbeş) üyelik kadrosu ile 
02/12/2014 tarih ve 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ihdas edilen 129 
(yüzyirmidokuz) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/12/2014 tarihli top-
lantısında seçim yapılmıştır. Yargıtay Üyeliğine seçilen 
meslektaşlarımıza başarılar diler, yeni görevlerinin ailele-
rine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temen-
ni ederiz” denilen açıklamada, seçilen üyelerin isimlerine 
de yer verildi.

Çanakkale Barosu olarak, 2. Asliye Hukuk Hakimi 
Erdem Mirici’ye  yeni görevinde başarılar dileriz.

Hakim Erdem Mirici 
Yargıtay Üyeliğine Seçildi
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Av. Ozan GÜLHAN

İstanbul Barosu  Avukatı

“Geçenlerd e 
d epresyon 
h a k k ı n d a 

bir araştırma okuyordum” 
diye başladı bir avukat ar-
kadaşım. Anlattığına göre, 
köpekbalıklarını alıp çift 
gözlü büyük bir akvaryu-
mun bir gözüne yerleştir-
mişler; diğer göze de avlayacakları balıkları. Köpekbalık-
ları onları yemek için her hamle yaptıklarında kafalarını 
ortadaki cam bölmeye vuruyormuş. Bir süre sonra orta-
daki cam bölmeyi kaldırmışlar ve görmüşler ki, ortada 
hiçbir engel kalmamasına karşın köpekbalıkları bir işe 
yaramayacağı düşüncesiyle avlarına saldırmayı bırakmış. 
Buna “öğrenilmiş çaresizlik” adı veriliyormuş. Bir nevi du-
rumu kanıksama.

“Sen şimdi ‘Ama köpekbalıkları zeki hayvanlar, koca-
man beyinleri var’ falan dersin diye aynı deneyi pireler 
üzerinde de yapmışlar” diye devam etti arkadaşım. Ha-
yırdır inşallah dedim içimden, adamlar beni de mi dü-
şünmüş? Dediğine göre, normal zıplama mesafelerinin 
yarısı yüksekliğinde kapalı bir cam bölmeye alınan pire-
ler, bir süre sonra cama çarpmayacak şekilde daha alçağa 
sıçramaya başlamışlar. Yine “öğrenilmiş çaresizlik.”

Anlatmaya devam etti. Son olarak bir grup avukatı 
almışlar, götürmüşler Çağlayan Adliyesi’ne. Saat 10.00’a 
vermişler duruşmayı ama öğleden sonraya bırakmışlar. 
Başlarda avukatlar itiraz etmeye çalışmışlar falan. Ancak 
bir süre sonra bakmışlar ki, avukatlar itirazsız bekliyor. Ses 
çıkaran, “Hemşerim bizim de bir dava vardı” diyen yok. 
Hatta “Kalınır ki burada” diyenler, geceyi orada geçirmek 
isteyenler bile çıkmış içlerinden. Neyse ki adliyenin cen-
gâver savcıları, çevik polisi ve özel güvenliği bir olup yaka 
paça atmışlar bunları. Memleketim insanı hemen suyunu 
çıkarıyor işte!

“Abi” dedim, “O son deneyi biraz sen uydurdun gibi. 
Adamlar avukatlar üzerinde deney yapmaya neden Tür-
kiye’ye gelsinler?” Gayet sakince, “Oğlum” dedi, “Bu ka-
dar duruşma bekleyen başka avukat mı var dünya üzerin-
de!” Burkina Faso, Uganda, Myanmar, Papua Yeni Gine 
falan geçti hızlıca aklımdan. Oralarda bile bu kadar bek-
lemiyorlardır herhalde? (Nedense karşılaştırma yaparken 
aklıma hiçbir Avrupa ülkesi gelmedi!) Biz bu konuşmayı 
öğle arasında yapıyorduk bu arada. Benim 10.00 duruş-
ması biraz öğleden sonraya kalmıştı da. Mahkemenin 
dosya yoğunluğu falan olunca, oluyor tabii öyle arada...

Yandaki avukat grubunun durumu daha da beterdi 
ama. Biri diyordu ki, “Geçen gün dokuz duruşmasına saat 
ikide girebildim.” (Tebessümler) Öbürü atılıyordu: “O da 
bir şey mi?  Ben dokuz duruşmasına saat dörtte girdim.” 
(Gülüşmeler) Sonuncusu ise altın vuruşu yapıp tartışma-
yı bitirdi: “Oğlum ben dokuz duruşmasını akşam altıya 
kadar bekledim, hala sıra gelmeyince mazeret bırakıp 
çıktım.” (Hunharca kahkahalar)

Yalova Adliyesi’nde ise duruşma bekleme işine farklı 
bir boyut katmışlar bu arada. Mahkemeler her duruşma 
için bir numara veriyor. Siz de numaranızı öğrendikten 
sonra baro odasındaki ya da koridorlardaki panolardan 
sıranızı takip ediyorsunuz. Sonra yok ben görmedim, yok 
ben duymadım, yok ben bilmedim kabul etmiyorlar. Eğer 
şu anda siz de benim gibi, “Helal olsun, adamlar ne güzel 
düşünmüş, duruşma beklerken rahatça çayımı, kahvemi 
yudumlarım” diye düşünüyorsanız geçmiş olsun. Öğren-
miş Çaresizler Kulübü’ne hoş geldiniz…

Yukarıda anlattığım meslektaşlar, zamanla sıyıranlar. 
Tabii bir de günübirlikçiler var; yani ilk defa duruşmaya 
girecek olan davacılar, davalılar, tanıklar... Beş dakika 
geçmesin, hemen “nerde bu devlet”e bağlıyorlar. Müba-
şire çıkışanlar, avukat bey bir şeyler yapıncılar, ama ben 
işten iki saatliğine izin almıştımcılar... Daha “çaresizliği 
tam öğrenememiş” olanlar yani!

Geçenlerde, ilk defa duruşmaya girecek bir sanıkla 
gittim adliyeye. Duruşma saatinin üzerinden daha beş 
dakika geçmeden başlamasın mı yaygaraya. Adam vergi 

DON KİŞOT, DURUŞMA SALONLARINA KARŞI 
“BAĞIR BAĞIR BAĞIRIYORUM”
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kaçakçılığından yargılanıyor ama tuttu “Benim vergile-
rimle maaş alıyorsunuz, bekletemezsiniz beni burada” 
diye bağırmaya başladı duruşma salonunun önünde. 
Susturmak için, “Engin Bey, bakın bu avukat arkadaşlar 
bir saatten fazladır bekliyor, hem de her gün bekliyor. 
Bizim duruşma üzerinden daha beş dakika geçti geçme-
di, sakin olun lütfen” dedim, dinletemedim. Bağırdıkça 
bağırıyor. Mübaşir geldi susmadı, avukatlar uyardı sus-
madı, hâkim içeriden bağırdı susmadı, özel güvenlik geldi 
yine susmadı. Öyle bir acelesi var ki, sanırsınız adliyeden 
çıkınca ölüme çare bulacak.

Baktı ortada bir pata durumu var, ne biz onu sustura-
biliyoruz ne o duruşmaya girebiliyor, bana sarmaya baş-
ladı. Neymiş efendim, onun haklarını sadece duruşma 
salonunda değil, adliyeye girer girmez savunmam gere-
kirmiş, savunamayacaksam başkasını bulurmuş. Baktım 
müvekkil kaçıyor, yaptım açılışı “nerde bu devlet”le. 
Sonra “Kimin, ne hakkı var bu adamı bekletmeye” çıkı-
şıyla hak hukuk mücadelesine geçtim. 

Anladım anarşik tavırlar sökmeyecek, küçük satıcı 
çocuğa bağladım: “Abilerim, ablalarım, şu görmekte ol-
duğunuz müvekkilim...” Hala olmuyor, hemen “Bir saat 
sonra Bakırköy Adliyesi’nde başka duruşmam var” yalanı. 
En son başladığımız yere geri döndük: “Ulan bizim vergi-
lerimizle...”

Bağırış çağırış artarak devam edince kafası şişen hâ-
kim en son “Alıp kurtulayım şu baş belalarından” demiş 
olacak ki, çağırdı bizi duruşma salonuna. On dakikalık bir 
tiyatro ve on beş dakikalık bir beklemeden sonra işimizi 
halletmiş olduk. Sonra da bizimki o beylik lafı tokat gibi 
çarptı suratıma: “Ağlamayan bebeğe meme vermezler 
avukat bey!”

Ben o gün “öğrenilmiş çaresizliğimden” bir nebze olsun 
kurtuldum. Ancak bu duruşma bekleme eziyetinin önüne 
sadece bireysel çabalarla geçilebileceğini düşünecek kadar 
da naif değilim tabii. Bizim beylik lafımız olsa olsa, “birlik-
ten kuvvet doğar” olabilir. Yoksa, örgütlü mücadele etme-
dikçe ancak benim müvekkilin yaptığı gibi bir kara komedi 
ile duruşma salonları ile savaşan bir Don Kişot olabilirsiniz. 
Ya da daha kötüsü benim gibi bir Sanço Panço…  

Haa, müvekkilin acelesini merak edenlerin de mera-
kını gidereyim. Bir önceki hafta eşli piştide kaybettikleri 

adamlarla rövanşları varmış saat on 
birde. “Arkadaşları bekletseydim 

ayıp olurdu avukat bey” dedi 
duruşma çıkışı. Ah benim ça-

resiz başım, ah benim pişti 
telaşım…
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SÜREYYA AĞAOĞLU
(1903, Şuşa - 29 Aralık 1989, İstanbul)

Türkiye’nin ilk kadın 
avukatı ve kadın hak-

ları savunucularındandır. 
Hukuk Fakültesi’ne başvu-
ran ilk kız öğrenci olarak 
fakültenin kız öğrencilere 
açılmasında öncü rol oyna-
dı. Beraberinde iki kız arka-
daşını da (Melda ve Bedia 
Hanımlar) okula getirip 
Fakültenin kız öğrencilere 
açılmasını sağladı. 1925’te fakülteden mezun olduktan son-
ra Ankara’da Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi’nde çalıştı. 5 
Aralık 1927’de Ankara Barosu’na kaydoldu. 1928’de serbest 
avukatlık ruhsatını alarak, “Türkiye’nin ilk kadın avukatı” ün-
vanının sahibi oldu ve hayatı boyunca avukatlık mesleğini 
sürdürdü. 1936 yılında Ankara Barosu’ndan naklen İstanbul 
Barosu’na kaydedildi.

Çok sayıda uluslararası konferansta Türkiye’yi temsil 
etti. Londra’da Gördüklerim ve Bir Hayat böyle Geçti adlı 
kitaplarıyla, çeşitli hukuki makalelerinin yazarıdır.

Atatürk’ü yakından tanıma şerefine erişmiş olan Sürey-
ya Ataoğlu’nun Atatürk ile ilgili anılarından en değerli olanı-
nı ise Ağaoğlu şöyle anlatmıştır;

Adalet Bakanlığı’nda staj yaptığı dönemde, Süreyya 
Hanım, öğle yemeği için, Bakanlıktan uzak olan evine gide-

memektedir, aslında Ankara’da öğle yemeklerinin yenilebi-
leceği bir restoran, İstanbul Lokantası vardır; ancak o güne 
değin, kadınların erkeklerle beraber bir lokantada yemek 
yemesi görülmemiştir. İşte bu yasağın Gazi tarafından nasıl 
yıkıldığını AĞAOĞLU şöyle anlatır: 

“Öğle yemekleri Melahat ile benim için bir problem ol-
muştu. Çünkü o devirde Ankara’da ‘İstanbul Lokantası’ adlı 
restorandan başka yemek yenecek yer yoktu ve bütün mil-
letvekilleri oraya giderdi. Gerçekten, lokantanın hiç hanım 
müşterisi yoktu. Bir gün babamdan izin alarak Melahat ile o 
lokantaya gittik, küçük bir bölümünde oturup yemek yedik. 
Herkes hayretler içinde idi. İki genç kız tek başlarına lokan-
tada yemek yiyordu. Bizi tanıdıkları için, Basın-Yayın Genel 
Müdürü olan babama haber derhal ulaştırılmış. Gece ba-
bam eve gelince: ‘Başbakan Rauf Bey, Süreyya ile bir hanım 
arkadaşının lokantada yemek yediğini ve herkesin bundan 
bahsettiğini söyledi. Bir de kütüphaneye giden bir hanım 
varmış, onun hakkında da dedikodu yapılıyormuş. Bundan 
sonra öğle yemeklerine bana gelin.’ dedi. 

Rauf Bey kütüphanede çalışanın kendi kızı olduğunu 
sonradan öğrendi. Bu olaydan sonra, bir rastlantı olarak 
Gazi, Latife Hanım ile bize geldi; bana çalışma hayatından 
memnun olup olmadığımı sordu. Ben de bu olayı anlattım. 
Beni onaylamasını beklerken o: ‘Babanın da Rauf Bey’in de 
hakları var.’ dedi. 

Ertesi gün bakanlıkta çalışırken milletvekili Necati Bey 
telaşla odaya girdi: ‘Süreyya hazır ol, Paşa gelip yemeğe 
götürecekmiş.’ dedi. Ben ve bütün arkadaşlar şaşırmıştık. 
Dışarıya çıkınca Gazi’nin gri otomobilinde Siirt Milletvekili 
Mahmut Bey ve yaveri Muzaffer Bey’in oturduğunu gör-
düm. Bana: ‘Latife bugün seni öğle yemeğine bekliyor.’ 
dedi. Şaşkınlıktan konuşamıyordum. Otomobile bindim. 
Yolda herkes bize bakıyordu. İstanbul Lokantasının önünde 
otomobilini durdurdu, Bozüyük Milletvekili Salih Bey’i dışa-
rıya çağırttı. Doğal olarak bütün milletvekilleri lokantadan 
fırladılar. Biraz onlarla konuştu, sonra yüksek sesle: ‘Bugün 
Süreyya’yı bize götürüyorum, yarın lokantada yiyecek’ dedi. 

Evlerine gidince Latife Hanım: ‘Akşam Paşa bu lokanta 
olayına çok kızdı.’ dedi. Ertesi gün lokanta hikâyesini duyan 
bazı hanımlar, bu arada eski Denizcilik Bakanı İhsan Bey’in 
eşi Nuriye Hanım, Hamdullah Suphi (TANRIÖVER) Bey’in 
hanımı da öğle yemeğine lokantaya gelmişlerdi. Biz de bu 
olaydan sonra rahatlıkla dışarıda yemek yiyebiliyorduk. 

Gazi bu davranışı ile kadınların toplum içinde hareket 
serbestliğini nasıl korumak istediğini göstermişti.”
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ŞÜKRAN KİRİŞÇİOĞLU ESMERER
(1910, İstanbul – 1982, Ankara)

KİRİŞÇİOĞLU, 1932 yılında Erenköy Kız Lisesi’ni bitir-
di. 1937 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. İş hayatına memur olarak başladı.. 1933 – 
1936 yılları

arasında PTT memurluğu, 1936 – 1938 yılları arasında 
Ankara Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü memurlu-
ğu, 1938 – 1941 yıllarında ise Maliye Vekaleti Hukuk Mü-
şavirliği görevlerinde bulunmuştur. 15.05.1941 tarihinde 
Ankara Barosu siciline kaydolan KİRİŞÇİOĞLU, 1957 yılın-
da Devlet Şurası üyeliğine seçilmesi nedeniyle barodan 
kaydını sildirmiştir. 20.10.1960 tarihinde baroya yeniden 
kaydı yapılan KİRİŞÇİOĞLU, Tahkikat Komisyonu Rapor-
törü ve DP Çanakkale milletvekili olan kardeşi Mehmet 
Nusret KİRİŞÇİOĞLU’nun, “Yassıada Yargılaması’nda” 
müdafiliğini üstlenmiştir. Nezahat MARTI ile Türkiye’nin 
ilk kadın Danıştay üyelerinden biridir.

FARUK EREM
(1913, İstanbul - 15 Kasım 1998)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Burslu 
olarak Belçika’da hukuk alanında doktora yaptı. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doçent olarak göreve 
başladı. Bir yıl İtalya’da kalarak ceza hukuku ve kriminoloji 
alanında çalıştı. Dönünce profesör oldu. Üniversitede de-
kan düzeyinde yöneticilik yaptı. 1978’de emekli oldu. 
Türkiye Barolar Birliği’nin 11 Ağustos 1969 tarihinde 
ilk Başkanı oldu ve bu görevi 9 Ocak 1980 tarihi-
ne kadar sürdürdü.

Birçok kitabı ve yüzlerce makalesi vardır. 
Bir Ceza Avukatının Anıları isimli kitabı ge-
niş kesimlerce okunmuş, sonradan Ankara 
Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Prof. 
Erem ceza hukukunda hümanist doktrini 
savunmuştur. Türk Ceza Hukukunu de-
rinden etkileyen hocalardandır.
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Bilirkişi: Orantısız
Meclis Soruşturma Komisyonu’nda 4 eski bakanın 

mal varlıklarıyla ilgili MASAK bilgilerine dayanılarak ha-
zırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler yer alıyor. 
Raporda eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eşi Beyhan 
Bağış’ın aldığı üç evin “gelirleriyle orantılı olmadığı”, 
eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve çocuklarının mal 
varlıklarının, “tasarruf ve birikimden kaynaklan-madığı” 
eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kardeşi ve çocuk-
larının para hareketlerinin ise “gelirleriyle önemli ölçüde 
orantısız olduğu” kaydedildi.

Ankara’da Eyleme Sert 
Müdahale: 100 Gözaltı
Ankara’da Eğitim-İş üyeleri Tandoğan’dan Kızılay’a 

yürümek istedi. Gruba polis, biber gazı ve TOMA ile mü-
dahale etti. Başkanın da aralarında bulunduğu 100’den 
fazla sendika üyesi gözaltına alındı.

Kuzey Kore’den ABD’ye: Siber 
Saldırıları Ortak Soruşturalım
Kuzey Kore liderine suikasti konu alan The Interview 

filminin gösteriminin iptaline neden olan siber saldı-
rılardan ABD, Kuzey Kore’yi sorumlu tutarken, Pyong-
yang ise Washington’a “Ortak soruşturalım” çağrısında 
bulundu.

Avukatlara Adliye İçinde Bariyerli 
Engel
14 Aralık operasyonu kapsamında mahkemeye sevk 

edilen gazeteci ve polislerin avukatlarına adliye içinde 
bariyerle engellendi. Müvekkilleriyle görüştürülmeyen 
avukatlara savunmaya da hakimin belirttiği avukatların 
alınacağının söylendiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Kararı: Hastanın 
Sezaryen Hakkı Yok
CHP, 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşla-

rın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hüküm-
lerinin iptali için Anayasa Mahkemesine 

başvurmuştu.
Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, 

6354 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 1593 sayılı umu-
mi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 153. maddesine eklenen, 
“Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bu-
lunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırı-
labilir” şeklindeki fıkrayı Anayasa’ya uygun bulmuştu.

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçesinde, 
Anayasa’nın 56. maddesinde devlete, herkesin haya-
tını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama 
ödevi verildiğine işaret edildi.

Gülen Hakkındaki Yakalama Kararı 
Fethullah Gülen hakkında çıkarılan yakalama kararı-

na dair haberlere İngiliz The Times ve Guardian gazete-
leri de yer veriyor. Guardian, ABD’ye yapılabilecek sınır 
dışı talebinin iki ülke ilişkilerini gerebileceğini belirtiyor.

TBB’den Hayat Ağacı 
Projesi

Türkiye Barolar Birliği’nin mad-
de bağımlılığı ile mücadele kap-
samında hazırladığı “Hayat Ağa-
cı Projesi” Tanıtım Toplantısı 19 
Aralık 2014’te Av. Özdemir Özok 

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Yargı Tarihine Geçecek Dava
Rize’de çalıştığı dönemde 2680 günlük SSK primi 

aynı adı, soyadı, doğum tarihi ile anne ve baba adı aynı 
olan bir başka kişiye yazılan 54 yaşındaki Ali Yılmaz’ın 
hukuk mücadelesi 9 yıl sürdü. ‘Hizmet tesbit’ davasını 
kazanan ve eksik görülen primlerin iadesi ile emekli ma-
aşı da artacak olan Ali Yılmaz, eksik aldığı geriye dönük 
maaş farklarını almak için de başvuruda bulundu.
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Yargıtay: Dekolte İle Şiddet Bir 
Tutulamaz
Yargıtay, Kayseri 1. Aile Mahkemesi’nin eşine şiddet 

uygulayan koca ile uyarılara rağmen dekolte giymeyi 
sürdüren kadını eşit kusurlu sayan kararını oybirliği ile 
bozdu. Yargıtay, “Dekolte ile şiddet eşit olamaz” diyerek 
eşine fiziki şiddet uygulayan kocanın kusurunun daha 
fazla olduğuna hükmetti. 

Pınar Selek’e Beraat
Mısır Çarşısı’nda 7 kişinin öldüğü patlama ile ilgili 

hakkında müebbet hapis cezası istenen ve İstanbul 15. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında “beraat” kararı ver-
diği sosyolog Pınar Selek, daha önce de hakkında 3 kez 
“beraat” kararı verildiğini hatırlatarak “Beraatlere alışı-
ğım” dedi.

Berkin’in Ailesi, Yavuz Bingöl’e Beş 
Kuruşluk Tazminat Davası Açtı
Berkin Elvan’ın ailesinin, Yavuz Bingöl’e açtığı dava 

dilekçesinde, “Bingöl’ün maddi beklentisi olduğu ve fa-
kirleşmemesi için dava beş kuruşluk sembolik miktar-
dan açılmıştır.”

Avukata Duruşmada Ayakta Durma 
Cezası
İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde davacı avukat Avşar, 

ara karar okunurken ayağa kalkmayınca Hakim Yiğin, 
sinirlenip avukatın oturduğu sandalyeyi kaldırttı.

Mahkeme, davacı vekilinin ayağa kalkmayı reddet-
mesi ve yasada ayağa kalkılacağına dair hüküm bulun-
madığını ifade etmesi üzerine duruşmaya ara verdi, usul 
kanununda bu konuda herhangi bir hüküm bulunmadığı 
ve hatta duruşma salonunda tarafların oturabileceği 
koltuklar olacağına dair de hüküm bulunmadığı gerek-
çesi ile davacı vekilinin bulunduğu bölümdeki koltukları 
kaldırdı.

Bilirkişi: Torunlar’daki Asansör Basit 
Bir Yüke Dahi Dayanamazdı
Mecidiyeköy Torunlar Rezidans inşaatında, eylül 

ayında 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan kazadan önce, 
nisan ayında da Erdoğan Polat isimli işçi asansörün yere 
çakılmasıyla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bilirkişi 
raporu, asansörün basit bir yükle bile düşeceğini gözler 
önüne serdi.

AİHM Tarihinde İlk: Türk Yargıca Büyük 
Onur
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türk yargı-

cı Işıl Karakaş, mahkemedeki en prestijli makamlardan 
birine seçildi. Mahkemede 2008’den bu yana görev ya-

pan Türk yargıç Işıl Karakaş, yapılan oylamada AİHM’nin 
ana unsurlarından olan beş bölümden birinin başına ge-
tirildi.

Gerçek Sorumlular Yargılanmadı
F Tipi cezaevlerinin hayata geçirilmesi için 14 yıl 

önce düzenlenen ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda ger-
çek sorumlular halen yargı önüne çıkmadı. Bayrampaşa 
Cezaevi’nde operasyonda yaralanarak ağır yaralanan 
Hacer Arıkan, “Tek kaybetmememiz gereken şey umut” 
dedi.

Türkiye’nin İlk “Avukatlar Sendikası” 
İstanbul Merkezli Kuruldu
Sendikanın Kurucu Başkanı Avukat Sedef Ünal, An-

kara 11. İş Mahkemesinde Yargıçlar Sendikası hakkında-
ki kapatma davasını takip ettikten sonra adliye önünde 



60 ÇANAKKALE BAROSU

gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Kasım 2014’te İs-
tanbul Valiliğine dilekçe vererek, “Türkiye’nin ilk avukat 
sendikasını kurduklarını” söyledi. Ünal, “Hukukçular için 
hukuk parolasıyla kurulan sendika, özellikle bağıtlı çalı-
şan avukatların ve genç avukatların uygulamada yaşa-
dığı zorlukları en aza indirgemek, baroların çalışmaları-
nın yanı sıra, sosyal hak ve taleplerin gerçekleşmesinde 
sendikal örgütlenme ile yer almak, avukatların bağım-
sızlık ve haklarını korumak için mücadele edecek” dedi.

Yargıtay: Beddua İçin Tazminat 
İstenemez

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik poli-
sine beddua eden kişinin tazminata mah-

kum olduğu kararı bozdu.

Ulusal Kanal’ın hukuk zaferi
RTÜK, Ulusal Kanal’ın Digiturk’e alınmasına karar 

vermiş, ancak Digitürk bu kararı yargıya taşımıştı. İdare 
Mahkemesi Digiturk’ün “yürütmeyi durdurma” talebini 
reddetti. Böylece Ulusal Kanal’ın Digiturke katılmasının 
önünde hukuki engel kalmadı.

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat 
Davasıyla İlgili İfade Vermek Üzere 
İstanbul Adliyesi’ne Geldi
Eski Başbakan Tansu Çiller, Ankara 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasının “mağdur 
müştekisi” olarak, dava kapsamında mağdur olduklarını 
iddia eden ve İstanbul’da ikamet edenler için talimatla 
açılan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
ya katıldı.Duruşmada ifade veren Tansu Çiller “28 Şubat 
klasik anlamda bir darbe olmasa bile, özde bir darbedir” 
dedi. 

Yargıçlar Sendikası’na Kapatma Davası
Dünyada ilk kez yargı kararı ile kapatılan yargı sendi-

kası olma ünvanına sahip Yargı-Sen’in kapatılmasından 
sonra kurulan Yargıçlar Sendikası’na kapatma davası 
açıldı.

Facebook Hesabına Girilerek Eşin 
Sadakat Yükümlülüğünün İhlalinin 
İspatı Suç Sayılmadı
Aldatıldığını kanıtlamak için kocasının facebook say-

fasına giren kadına açılan davada beraat kararını Yargı-
tay da onadı. Kararda aile içi geçimsizliği ispata çalışan 
kadının eylemi suç sayılamaz denildi.

Aldatıldığını ispatlamak için kocasının e-mail ve Fa-
cebook sayfasına girip paylaşımlarda bulunan kadına 
verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından onandı. Yar-
gıtay kararında, “aile içi geçimsizliğin nedenini ispat et-
mek için yaptığı eylemin suç oluşturmayacağını belirtti.

Avukatlık Kanunu Değişiyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avukat-

lık Kanunu’nun baştan sona yenileceğini 
belirterek, sınavla geçişin olması gerektiğine inandıkla-
rını ifade etti.

İzmirli Avukattan Hayvan Hakları 
Duyarlılığı
İzmir’de, bir kişinin büyükbaş hayvanlarını koru-

mak için aldığı Kangal köpeğini minibüsünün arkasına 
zincirleyip evine götürmek istediği anların kameralara 
yansıması herkesin yüreğini burktu. Köpeğin ayaklarının 
kanlar içinde kalmasına rağmen aracı sürmeye devam 
eden Durmuş Akgün de tepki topladı. 

Yaşanan o anlara tanık olan Avukat Mediha Lüle, 
otomobilini minibüsün önüne kırıp sürücünün durma-
sını sağlayarak, duyarlılık gösterdi. Kahraman Avukat 
Mediha Lüle, o an kendini kaybettiğini ve ağlamaya 
başladığını belirterek, hayvanlara değer verilmediğini 
bu olayın bir milat olması gerektiğini dile getirerek hu-
kuki anlamda bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti.

ULUSAL BASINDA HUKUK HABERLERİ
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Örümcekçinin Hikayeleri
Hugo CHAVEZ

“Amerikan işgali; o savaş dört saat bile 
sürmez,” ya da “Amerika asker gönderme-
den bu ülkeyi kontrol altına alır,” deme gaf-
letine düşenler son derece yanılmaktadır. Bir 
milyon asker de gönderseler başaramazlar. 
Bu ülkeyi kimse kontrol edemez! Sadece biz 
Venezuelalılar bu ülkeyi ileriye taşırız! Bunu 
sadece biz yapabiliriz!” 

Dünyanın tüm halkları için esin verici 
bir liderin kendi 
ağzından anıları! 
Söylediği anda, 
söylediği gibi 
kayda geçirilmiş; 
çocuk luğundan 
ilk gençliğine, 
hobilerinden özel 
zevklerine, dire-
nişten istikrara, 
içinde hep taşı-
dığı merhamet 
duygusuna, dev-
rime ve dostluk-
larına kadar…

“Fidel Castro’nun Che Guevara’nın ayak 
izlerinden yürüyerek halk isyanını gerçekleş-
tiren Chavez kimdi, nasıl bir hayat yaşamış-
tı? Çoğu lider için mitik hikâyeler üretildiğini 
biliyoruz. Bunlarda gerçek ile gerçek sanılan 
buğulu, sisli bir şekilde birbirine karışmıştır. 
Örümcekçinin Hikâyeleri, bu türlü yanılsa-
malı biyografiye yer vermeyecek şekilde ilk 
ağızdan anlatılan bir hayat hikâyesidir. Cha-
vez’in özel sohbetlerinden derlenen bu kitap 
bir bakıma onun otobiyografisi niteliğindedir. 

Yoksul bir halk çocuğu olan Chavez’in 
çocukluğu, gençliği, okul yılları, ailesi, asker-
liği ve ihtilalciliğinin anlatıldığı kitapta onun 
merakları, atılganlığı, tereddütleri, cesareti 
ve korkuları, umudu ve inadı sahici, abartısız 
olarak aktarılmaktadır.”

-Ahmet Telli- (Tanıtım Bülteninden)

KİTAP

“Beni Sen Öldür” 
Maraş / 78
Aziz TUNÇ

Bir kadın kocasına han-
gi durumda, “Beni onların 
eline bırakma, beni sen öl-
dür” der. Ellerinde, bıçak-
lar, tabancalar, satırlar olan 
zalimlerin canına, malına, 
ırzına saldırmak için sokak 
kapısını tekmelediğini bil-
mek, çocuklarınla ölümü 
beklemek nasıl zor bir duy-
gu. İşte, Ümmühan Doğan, 
Maraş katliamı sırasında 
tüm bunları yaşadı ve ko-
casına, “Onların eline bırak-
ma, beni sen öldür” dedi. Canından öte, namusunu korumak için. 
O yüzden insan soyunun yaptığı en aşağılık katliamlardan biridir 
Maraş katliamı. Altı aylık Yılmaz Baz’ı, karnında taşıdığı sekiz aylık 
bebeğiyle Esma Suna’yı, 11 yaşındaki Hatice Görür’ü 90’a yakın 
kişiyle birlikte vahşice öldürürken göstermiştir bu yüzünü. Failleri 
hala aramızda bu katliamın. O katiller nasıl uyuyor, neler görüyor-
lar rüyalarında acaba?

Bir de onların katlettikleri var belleklerimizde, yalnızca rakam 
olarak kalan, 36 yıl sonra isimleri hafızalarımızdan silinen.Araş-
tırmacı yazar Aziz Tunç, bu kitabıyla işte belleğimizde yalnızca 
rakam olarak kalan insanlarımızın isimlerini tek tek hatırlatıyor. 
Kitabı okuyunca göreceksiniz; yalnız isimleri hatırlatmakla kalmı-
yor onlara yeniden can veriyor. Ama bizi götürdüğü zaman dilimi 
kurbanların son anları. Bıçakla, satırla kesilen, kurşunlanan, yakılan 
insanların çığlıklarını, acılarını duyuyorsunuz kulaklarınızda.

Maraş katliamı hakkında çok şey yazıldı. Ama bu kitap gibisi 
yok. 2011’de Maraş Kıyımı kitabını yazan Aziz Tunç, şimdi kur-
banların hikayelerini bize getiriyor. Artık o isimler unutulmamak 
üzere hafızamıza ve tarihe kazınıyor. Biz bu çalışma nedeniyle Aziz 
Tunç’a çok şey borçluyuz. Ama Maraş katliamı hakkında ikinci ki-
tabını yazan Aziz Tunç da bize üçüncü bir kitap borçlu… Çünkü 
sıra üçüncü bir kitapla bu katliamı yapanların hikayelerini yazmaya 
geldi. Devlet bu katliamlarla yüzleşme niyetinde değil. Ama failler 
yüzleşebilir.Emin olun o yüzleşmeyi de ancak kaleminden mürek-
kep değil, vicdan damlayan Aziz Tunç gerçekleştirebilir.

-Gazeteci Nedim Şener- (Tanıtım Bülteninden)
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Daire:Yargıtay 7 CD 

Tarih:2014 

Esas No:2014/17363 

Karar No:2014/20586 

İlgili Maddeler:5275 SK.17/4 

İlgili Kavramlar: İnfazın Ertelenmemesi/
İtiraz

Özeti: 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanun’un 17/4.maddesine göre cezanın infazına başlandıktan 
sonra, fıkrada sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet 
Başsavcılığınca infaza ara verilmesi talebinin reddi halinde,bu 
işleme karşı genel hüküm niteliğinde olan 4675 sayılı Ka-
nun’un 4 ve 5.maddeleri gereğince infaz hakimliğine şikayet 
yoluna başvurulabileceği.

Kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye atma, ruhsatsız 
silah taşıma ve tehdit suçlarından sanık M. D.’nın, Ezine Asliye 
Ceza Mahkemesinin 03.09.2013 tarihli ve 2013/91 değişik iş 
sayılı içtima kararı kapsamındaki 2 yıl 7 ay hapis cezasını infaz 
ettiği sırada, yasal temsilcisi eşi Z. D. tarafından yapılan infazın 
ertelenmesi talebi üzerine, hükümlünün 5275 sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanun’un 17/4.maddesinde belirtilen şart-
ları taşımadığı gerekçesiyle erteleme talebinin reddine dair 
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 12.09.2013 tarihli ve 
2013/3730 ilamat sayılı kararına yönelik itiraz hakkında karar 
verme görev ve yetkisinin infaz hakimliğine ait olmadığından 
bahisle talebin reddine ilişkin Çanakkale İnfaz Hakimliğinin 
22.10.2013 tarihli ve 2013/1607 esas, 2013/1583 sayılı kara-
rına karşı yapılan itirazın keza reddine ilişkin ÇANAKKALE Ağır 
Ceza Mahkemesinin 04.11.2013 tarihli ve 2013/962 değişik 
iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 
17.12.2013 gün ve 77401 sayılı kanun yararına bozma iste-
mini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
06.01.2014 gün ve KYB. 2013-406567 sayılı ihbarnamesi ile 
daireye verilmekle okundu. 

Mezkür ihbarnamede;

İnfaz dosyasına göre, infazın başlamasından sonra hüküm-
lünün yasal temsilcisi tarafından yapılan infazın ertelenmesi 
talebinin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından redde-
dilmesi üzerine, bu karara yönelik itiraz Çanakkale İnfaz Ha-
kimliği tarafından, infaza ara verilmesi ve infazın ertelenmesi 
talepleri hakkında karar vermenin infaz hakimliğinin görev ve 

yetkileri arasında olmadığından dolayı talebin 
reddine karar verilmiş ise de, 5275 sayılı Ceza-
ların infazı Hakkında Kanun’un 17/4.maddesine 
göre cezanın infazına başlandıktan sonra, fıkrada 
sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet Baş-
savcılığınca 6 ayı geçmeyen sürelerle infaza ara 
verilebileceği şeklinde düzenleme bulunduğu, fa-
kat talebin reddi halinde bu karara karşı itiraz edi-
lip edilemeyeceği, itiraz edilecekse hangi merciye 

itiraz edilebileceği hususunda özel bir düzenleme bulunmadığı, 
4675 sayılı infaz Hakimliği Kanunu’nun 4.maddesi 2.fıkrasında 
hükümlülerin cezalarının infazı... gibi işlem ve faaliyetlere ilişkin 
şikayetleri inceleme ve karara bağlama görevinin infaz hakim-
liğinin görevleri arasında sayıldığı, kanun koyucunun bazı özel 
durumlarda infaza ilişkin meselelerde hüküm veren mahkeme 
tarafından karar verilmesini de istediği, örneğin 5275 sayılı Ce-
zaların İnfazı Hakkında Kanun’un 101.maddesi uyarınca, aynı 
Kanun’un 98 ila 100.maddeleri gereğince verilecek kararların 
hüküm mahkemesince verileceğinin hüküm altına alındığı, 
keza 98.maddenin 2.fıkrasına göre sadece hastalık sebebiyle 
cezanın ertelenmesinin gerektiği hallerde hüküm mahkemesi-
nin karar vereceği şeklinde düzenleme bulunduğu nazara alın-
dığında, 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 17/4.
maddesine göre cezanın infazına başlandıktan sonra, fıkrada 
sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca 
infaza ara verilmesi talebinin reddi halinde,bu işleme karşı ge-
nel hüküm niteliğinde olan 4675 sayılı Kanun’un 4 ve 5.mad-
deleri gereğince infaz hakimliğine şikayet yoluna başvurulabi-
leceği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı 
şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca 
anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya at-
fen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görü-
şülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına boz-
ma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğün-
den Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinin 04.11.2013 gün ve 
2013/962 Değişik iş sayılı kararının, CMK.nun 309/4-a mad-
desi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallin-
de mahkemesince yapılmasına, 01.12.2014 günü oybirliğiyle 
karar verildi

YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ
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Daire: Yargıtay 12 CD

Tarih:2014 

Esas No: 2014/1714 

Karar No: 2014/18859 

İlgili Maddeler: TCK 134,136,132 

İlgili Kavramlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal ,haber-
leşmenin gizliliğini ihlal 

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmü-
ne yönelik yapılan temyiz incelemesine gelince; 

Suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6352 sayılı Kanu-
nun 81. maddesiyle değişik TCK’nın 134/1. maddesinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüş olup cezanın 
seçenek olarak düzenlenmemesi karşısında, uygulamada bu 
yönden isabetsizlik görülmediğinden, tebliğnamedeki bu ko-
nudaki eleştiriye iştirak edilmemiştir. 

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen 
delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak 
oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, 
sanığın, eksik inceleme ve araştırmaya ilişkin temyiz itirazları-
nın reddine, ancak; 

1- Sanığın, yaklaşık 5 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı katılan 
Selvi ile yaptığı özel bir telefon konuşmasını kaydederek, rıza 
olmaksızın katılan Selvi’nin eşi katılan Murata göndermek su-
retiyle ifşa ettiği olayda; sanığın, tarafı olduğu haberleşmenin 
içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın açıklaması nedeniyle, 
eylemin TCK’Nın 132/3. maddesine uyan haberleşmenin gizli-
liğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendi-
rilmesinde yanılgıya düşülerek olayda uygulama yeri bulunma-
yan aynı Kanunun 134/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla ye-
rinde görüldüğünden, bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanu-
nun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı 
CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZUL-
MASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca, hükmün 
ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutul-
masına, 29.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Daire:Yargıtay 8 CD

Tarih:2014 

Esas No: 2012/31924 

Karar No:2014/1479 

İlgili Maddeler:TCK 136, 35 , 245/1, 35 

İlgili Kavramlar: ATM düzenek,Kişişel verileri hukuka 
aykırı olarak ele geçirme

Gereği görüşülüp düşünüldü: 

Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükümlerin da-
yandığı gerekçe ve takdire göre sanığın yerinde görülmeyen 
sair itirazlarının reddine, ancak:

1- Bir Bankanın ATM cihazının dış kısmına banka ve kredi 
kartları bilgilerini kopyalamak için sistem kuran ancak ihbar 
edilmeleri neticesinde bu şekilde herhangi bir kartın kopyala-
masını yapamadan yakalanan sanığın eyleminin TCK.nun 136, 
35. maddelerine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı 
şekilde TCK.nun 245/1. ve 35. maddeleri uyarınca hüküm ku-
rulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de, 5237 sayılı TCK.nun 
53/3. madde ve fıkrası uyarınca, sanığın yalnızca kendi altso-
yu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından 
koşullu salıverilmesine kadar kısıtlama uygulanabilecek iken, 
kendi altsoyu dışındakiler üzerindeki yetkilerini de kapsayacak 
şekilde uygulama yapılması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde 
görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 
sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 
1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASI-
NA), 23.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Daire: Yargıtay 3. HD 

Tarih:2014 

Esas No:2014/6674 

Karar No:2014/14531 

İlgili Maddeler: 

İlgili Kavramlar: MAZERET DİLEKÇESİNİN KABUL 
EDİLMESİ 

Taraflar arasında görülen yardım nafakası davasının yapılan 
muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm da-
vacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y KA R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra 
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dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalının oğlu olduğunu, mü-
vekkilinin eğitimine devam ettiğini öne sürerek aylık 1.500 TL 
yardım nafakasının tahsiline karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, davanın taraflarca 
takip edilmemesi nedeniyle 20/12/2012 tarihinde dosyanın 
yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği, 
davacı tarafça dosyanın yenilenmesi sonrasında yapılan yar-
gılama sırasında davacı vekilinin mazeret dilekçesi göndererek 
23/05/2013 tarihli oturuma katılmadığı, davacı vekilinin di-
lekçedeki mazeret talebinin yerinde görülmediği gerekçesiyle 
6100 sayılı HMK’nun 150. ve 320/4.maddeleri gereğince da-
vanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

HMK.nun 150/1.maddesine göre; usulüne uygun biçimde 
çağrıldıkları halde, davanın taraflarından her ikisi de duruşma-
ya gelmezse, mahkeme,dava yenileninceye kadar dava dosya-
nın işlemden kaldırılmasına karar verir.

Duruşmaya gelmeyen taraflardan biri, mahkemeye bir ma-
zeret dilekçesi göndermiş ise bakılır:

Mahkeme özürü yerinde görerek kabulüne karar verirse, 
yeni bir duruşma günü belirleyerek tarafların bu duruşmaya 
davet edilmelerine karar verir. Diğer bir anlatımla, dava dosya-
sının işlemden kaldırılmasına karar veremez. Öte yandan, dos-
yanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olması halinde, 
taraflardan biri, davayı işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 
üç ay içinde yenileyebilir.

Yenileme talebinde bulunan tarafın verdiği yenileme dilek-
çesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir 
(HMK. md.150/4).

Somut olaya gelince, davacı vekili mahkeme adı ve esas 
numaralarını da açıklayarak, yedi ayrı dava dosyasının duruş-
ması nedeniyle 23/05/2013 tarihli oturuma katılamayacağını 
belirterek mesleki mazeretinin kabulüne karar verilmesini talep 
etmiştir. Mahkemece davacı vekilinin mazeret dilekçesinin red-
di ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Mazeretin haklı sebebe dayanması halinde, hâkimin maze-
reti kabul etmesi gerekmektedir.

Davacı vekilinin mazeret dilekçesinde, mazeretinin daya-
nakları gösterildiğinden mazeret talebinin kabulüne karar ve-
rilmelidir.

Buna göre mahkemece; davanın açılmamış sayılması için 

gerekli yasal koşulların oluşmadığı gözetilerek, yargılamaya 
devam edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı 
şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı ge-
rektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutul-
maksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itiraz-
ları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 
HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
06.11.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Daire:Yargıtay 17. HD 

Tarih:2014 

Esas No:2013/3346 

Karar No:2014/11706 

İlgili Maddeler:İİK 280 ve Devamı 

İlgili Kavramlar: TASARRUFUN BORCUN DOĞU-
MUNDAN SONRA YAPILMIŞ OLMASI YETERLİ OLUP 
TASARRUF SIRASINDA BORÇLUNUN MÜTEMERRİD 
OLMASI DA MECBURİ DEĞİLDİR. 

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yar-
gılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın 
reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafın-
dan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı Banka vekili, davalı borçlu Sadık aleyhine icra ta-
kibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını ileri 
sürerek borçlunun, dava konusu taşınmazını davalı Mehmet’e 
satışına ilişkin tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalı Sadık vekili ile davalı Mehmet vekili davanın reddini 
savunmuşlardır.

Mahkemece, taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri ara-
sında fahiş fark bulunmadığı ve satış sırasında borçlunun te-
merrüde düşmemiş olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar 
verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış 
tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde dü-
zenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz 
ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasar-
rufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle 
alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerin-
den cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
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İcra ve İflas Kanununu 282. maddesi gereğince iptal dava-
ları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borç-
lu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların 
mirasçıları aleyhine açılır. Ayrıca, kötüniyetli üçüncü şahıslar 
hakkında da iptal davası açılabilir.

Borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı iptale tabi ta-
sarrufları, üç grup altında ve İİK.nın 278, 279 ve 280. maddele-
rinde düzenlenmiştir. Ancak, bu maddelerde iptal edilebilecek 
bütün tasarruflar, sınırlı olarak sayılmış değildir. Kanun, iptale 
tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak hangi 
tasarrufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimin 
takdirine bırakmıştır (İİK.md.281). Bu yasal nedenle de davacı 
tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerden birine daya-
nılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer mad-
delerden birine göre iptal kararı verebilir (Y.H.G.K.25.11.1987 
Tarih, 1987/15-380 Esas ve 1987/872 Karar sayılı ilamı). Ge-
nelde, borçlunun iptal edilebilecek tasarrufları, alacaklılarından 
mal kaçırılmasına yönelik olarak yapılan ivazsız veya aciz ha-
linde yapılan tasarruflar ile alacaklılarına zarar verme kastıyla 
yapılan tasarruflardır.

Somut olaya dönüldüğünde davalı 3. kişinin borçlunun 
ortağı ile yakın akrabalık bağı bulunduğu hususunda taraflar 
arasında uyuşmazlık yoktur. Tasarrufun borcun doğumundan 
sonra yapılmış olması yeterli olup tasarruf sırasında borçlunun 
mütemerrid olması da mecburi değildir. Hal böyle olunca da-
valı Mehmet’in borçlu Sadık’ın alacaklılarından mal kaçırmak 
ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek 
kişilerden olduğunun nazara alınarak diğer iptal şartları da 
mevcut ise davanın kabulüne karar verilmesi yerine yanılgılı 
değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli değildir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekili-
nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
15.09.2014 tarihinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
oybirliği ile karar verildi.

Daire:Yargıtay 2. HD 

Tarih:2014 

Esas No:2014/12977 

Karar No:2014/13770 

İlgili Maddeler:TMK 174 

İlgili Kavramlar: Boşanmada HUMK döneminde açılan 
Maddi tazminat Her aşamada istenebilir 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda 

mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gös-
terilen hüküm, davacı-davalı (koca) tarafından; kadının kabul 
edilen boşanma davası, kusur belirlemesi ve manevi tazminat 
yönünden, davalı-davacı (kadın) tarafından ise; manevi taz-
minatın miktarı ve maddi tazminat talebinin reddi yönünden 
temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı 
gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı-davalı koca-
nın tüm, davalı-davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-davalı kocanın boşanma davası 23.07.2010 
tarihinde, davalı-davacı kadının karşı boşanma davası ise 
01.09.2010 tarihinde ikame edilmiştir. Mahkemece ilk hüküm-
de her iki boşanma davalarının reddine karar verilmiş, hüküm 
taraflarca kendi reddedilen boşanma davaları yönünden tem-
yiz edilmesi üzerine Dairemizin 16.09.2013 tarih ve 2013/174 
esas 2013/20886 karar sayılı ilamı ile davalı-davacı kadının 
zina nedeniyle açtığı boşanma davasının kabulüne karar veril-
mesi gerektiğinden bahisle kadının boşanma davası yönünden 
hükmün bozulmasına, davacı-davalı kocanın boşanma dava-
sı yönünden verilen hükmün ise onanmasına karar verilmiş-
tir. Bozma ilamından sonra davalı-davacı kadın Türk Medeni 
Kanunun 174/1. maddesine dayalı maddi tazminat talebinde 
bulunmuştur. Mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu uyarınca maddi tazminat talebinin ön inceleme du-
ruşmasına kadar ileri sürülebileceği bundan sonra asıl davanın 
feri niteliğinde de olsa maddi tazminat talebinin ileri sürüle-
meyeceği gerekçe gösterilerek istemin reddine karar vermiştir. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu döneminde açılan bu da-
vada boşanmanın fer’i niteliğindeki maddi ve manevi tazminat 
talepleri her aşamada istenebilir. Kesinleşen boşanma kararı da 
bulunmamaktadır. O halde davacı-davalı kadın yararına uygun 
bir miktarda maddi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı 
gerekçe ile reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir

SONUC: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte göste-
rilen sebeple maddi tazminat yönünden BOZULMASINA, boz-
ma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise 
yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda 
yazılı harcın Mustafa’ya yükletilmesine, peşin harcın mahsu-
buna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından 
başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının 
Melek’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 
gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 
karar verildi.18.06.2014(Çrş.)
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Av. Rufat ŞENER

Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, Cumhuriyet’in 10. 

Yıl Söylevi’ni şu sözlerle  sona er-
dirir:

“Türk Milleti;
Ebediyete akıp giden her on 

senede, bu büyük millet bayra-
mım, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve 
refah içinde kutlamanı, gönülden dilerim. Ne mutlu 
Türküm diyene!”

Bu sözlerin üzerinden seksenbir yıl geçti; bugün de 
Cumhuriyet’in kuruluşunun 91 yılını kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yıldönümü, onun anlamım 
ve erdemli güzelliğini kavrayanlar için kutlu olsun!

Atatürk’ün Türk Gençliği’ne emanet ettiği Cumhuri-
yet bugün 91.yaşma giriyor. Ne var ki, Atatürk’ün dilediği 
gibi tam bir huzur ve refah içinde, Cumhuriyetimizin 91. 
yıldönümünü kutladığımızı söyleyemeyiz.

Son günlerimizde Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk 
aleyhine, giderek artan oranda bir kötüleme, kuruluş de-
ğerlerini yok etme; Atatürk’ü unutturma arayışları süre-
gelmekte!

* * *
Yüce Atatürk, “en büyük eserim” sözleriyle nitelendi-

rir  Cumhuriyet’i. Nedendir?
Türkiye Cumhuriyeti, Ulusal Kurtuluş Savaşı 

üstüne kurulmuş, özgür ve bağımsız bir devlettir. 
Bu devletin kuruluşunda, ulusça yaşanmış özveri, 
dayanışma, gözyaşı ve kan vardır.

Egemenlik hakkını tanrıdan almış, keyfiliğe ve birey-
selliğe dayalı, teokratik, monarşik padişahlık yönetimi 
yerine kurulmuş cumhuriyet, ulus egemenliğine dayalı, 
çağdaş, laik ve hukuk devleti olmak temel değerlerine 
sahiptir.Bu nitemi ile, Türk toplumu ümmet olmaktan 
kurtulmuş, ulus kimliğine erişmiştir.

Her türlü bölücülüğe ve etnik köken ayrımcılığına, 
din ve mezhep ayrımcılığına, ırkçılığa karşı Atatürk mil-
liyetçiliği temeli üstüne kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin tüm yurttaşları yasa önünde eşit demokratik 
hakların sahipleridir.

Yaşamın her alanındaki gereksinmelerin karşılanabil-
mesi için, yol göstericilik yapan ve topluma hakimiyet 
kuran, esaslarını din duygusundan alan hilafetin kaldırıl-
ması, devlet düzeninin ve eğitimin laikleştirilmesi cum-
huriyet yönetimi ile sağlanmıştır. İnancın yerim akıl, di-
nin yerini bilimin öncülüğü almış, özgür düşünce ufkunda 
çağdaşlık ve uygarlık yolu açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, din ve vicdan öz-
gürlüğünü yaşam öğretisi bilmiştir. Dini inanca 
saygılı olmak esastır; ama dinciye, dini her türlü 
çıkan için kullanmak heveslisi yobaza ve gerici dü-
şünceye karşıdır.

Ulusumuzun kurduğu cumhuriyet yönetimi, gerçek-
leştirilen Devrimler ile insanımızın alınyazısını değiştir-
miş, kültürel, sosyal değişimler için bir dönüm noktası 
olmuştur. Türk Devrimi başarılmıştır. Tarihin hiçbir dö-
neminde ve hiçbir ulusunda görülmedik şekilde, Türk 
Devrimi dil, yazı, tarih, bilim felsefesi ve düşünce yöntemi 
değişikliklerini var etmekle, yeni yönetimin gereksindiği 
yeni bir dünya görüşüne erişmiş insanımızı yetiştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘muasır medeniyet seviyesi-
nin üstüne çıkmak’, çağdaş ve uygar bir toplum kurmak 
amacı da, ancak eğitimde laik ilkeleri yaşatmakla sağla-
nabilir.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, insanlığın var ettiği evrensel değer-
leri benimseyerek ve uygulayarak, Batı dünyası içinde 
çağımn saygın bir ülkesi olmak kimliğine kavuşmuştur. 
Bunun sonucudur Atatürk’ün sağlığında Birleşmiş Mil-
letler’e üye olmak çağrısını almışlığımız, Hatay ilimizin 
ülkemize katılmasını başarmışlığımız, Boğazlar’ı Montrö 
Antlaşması ile ulusal egemenlik sınırlarımızın içinde gör-
müşlüğümüz, komşu ülkelerle saldırmazlık ve kalkınma 
ittifakları kurmuşluğumuz.

Bu nedenledir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın 
her köşesinde mazlum ulusların siyasal bağımsızlığım ka-
zanmalarının, kalkınma atılımlarının öncüsü olmuştur.

Türk Devrimi ve varlık nedenimiz Cumhuriyet, 

NAMUS CEPHESİ
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Anadolu Aydınlanması’nın güneşidir.
Atatürk’ün deyişleriyle “Cumhuriyet fazilettir”
* * *
Ordusu, parası, bir örgütü bile olmaksızın Anadolu’ya 

hareket ederek ‘yedi düvele karşı’ Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’nı başlatan Mustafa Kemal’in güvendiği tek bir güç, 
Türk Ulusu’nun içinde her zaman var olan, zor zamanda 
ortaya çıkan ‘Namus Cephesi’ idi. Bu, halkın vatanı sa-
vunma duygusuydu.

Bu güce güvenerek ulusumuzun Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatan Mustafa Kemal,ulusu bağımsızlığa kavuşturduk-
tan sonra kurduğu Cumhuriyet’in kazanımı Aydınlanma 
Devrimi’nin de yüreklere sinmesinin, belleklere yerleş-
mesinin güven ve inanç yollarını açmıştı.

Mustafa Kemal, ‘Namus Cephesi’ne güvenmekle ye-
tinmemiş, ‘bir müşküle uğradığımızda’ o güçlükten de 
kurtulabilmek için başvuracağımız en güvenilir gücün, bu 
olacağını söylemişti.

Mustafa Kemal, İzmir’de annesi Zübeyde Hanım’ın 
kabrini ziyarete geldiği 27 Ocak 1923 tarihinde, ‘Namus 
Cephesi’ konusunda görüşünü şöyle açıklıyordu:

“Namus Cephesi çok büyük, maddi olarak çok 
kuvvetli idi, denilemez. Fakat çok yüksek namus ve 
manevi güce sahipti. Bunu oluşturan insanlar çok iyi 
biliyordu ki, bütün vatandaşlar bu cepheye koşacak-
tı. Gerçekten öyle oldu. Bütün millet gerçeği anladı, 
işbirliği yaptı ve bu cephenin desteklenmesine koş-
tu.

Ancak düşmanlarımız bunu anlamışlar ve buna 
imkan ve fırsat vermemek için derhal o namus cep-
hesine saldırmışlardı.

Efendiler! Namus Cephesi hiçbir zaman yıkılmaz, 
yenilemez. Bundan dolayı o cephe yıkılmamış, mağ-
lup edilememiştir.” (Em.Tümgeneral Dr. Sıtkı Aydınel, 
Namus Cephesi)

Bu sözün yalın anlamını, sadece ‘namus’ kavramı ile 
açıklamaya çalışmak yetmeyecektir. Namus kavramı, 
çalmamn çırpmanın ya da erkek-kadın ilişkisinin ötesin-
dedir. Bu konuda, fikir namusuna sahip olmak düşünül-
melidir. 

Ulusumuzun özgürlüğüne, bağımsızlığına, egemenlik 
hakkına, vatanın bütünlüğüne, ulusun birliğine, laik dev-
let düzenine, çağdaş bir hukuk devleti olmak ereğimize 

yönelmiş her saldın ve tehdidin önünde Atatürk Devrim 
ve İlkeleri’nin etrafında kenetlenmiş bir Türk Ulusu, ‘Na-
mus Cephesi’ kurmanın bilinci ile donanmış demeye ge-
lecektir.

* * *
Türkiye’nin yetiştirdiği saygın bilim inşam merhum 

Prof. Dr. Bülent Tanör’ün Kurtuluş ve Kuruluş adında çok 
değerli bir yapıtı vardır. Devletimizin kuruluşu, özgürlü-
ğün ve bağımsızlığın kazanılışı ‘Kurtuluş’ evresinde anla-
tılır; ulusumuzun çağdaş dünyada yer kazanışı, uygar bir 
toplum kurmak yolunda başarılmış Devrimler de ‘Kuru-
luş’ sürecinde anlatılır.

Yüzyılını tamamlama günlerine gelen Cumhuriyet, bu 
evrelerin onur ve gurur dolu başarılarıyla da taçlanmıştır.

Günümüz siyasasında ise, ‘Kurtuluş’ ve ‘Kuruluş’ kav-
ramları ile oynanır oldu, bu kavramları yeniden tanım-
lamak gayretleri verilir oldu. Dünün ölçütünü çağdaşlık 
ve uygarlık kavramlarında, aklın ve bilimin öncülüğüne, 
aydınlanma yolunda ararken; bugünkü izlencemiz eğitim 
gören çocuklarımızı inanç ve biat kültürü ile yetiştirmek 
oldu.

Savaş alanlarında yitirdiklerimizin anlamını daha iyi 
algılayabilmek için, Cumhuriyet’in yaktığı ışık “Yurtta ba-
rış cihanda barış” ilkesiydi. Vatanın bütünlüğüne, ulusun 
birliğine yönelik bir tehdit görmedikçe ‘Savaş bir cinayet-
tir’ öğretisini benimsemişken, bugün güney sınırı boyları-
mızı saran ateş çemberi önünde, ulusal güvenliğimiz adı-
na olduğunu dahi bilemediğimiz şekilde, Türk askerinin 
yurt dışında savaşa sürükleneceği tezkereleri Meclis’ten 
geçirmiş bulunuyoruz.

En yetkili ağızların dile getirdiği gerçeği, Türk Ordu-
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su’na kumpas kuruldu-
ğunun ileri sürüldüğü bir 
tarihsel süreci yaşadığımız 
biliniyor. Silahlı kuvvet-
lerimizin seçkin çocukları 
subaylarımızın, komu-
tanlarımızın ta ki Genel 
Kurmay Başkanı ‘nın dar-
beye teşebbüs suçlaması 
altında, terör örgütü üyesi 
oldukları savı ile yargılan-
dıkları bir dönemden ge-
çiyoruz.

“Benim naçiz vücu-
dum elbet bir gün toprak 
olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar ka-
lacaktır” sözleriyle geleceğe güvenle bakmamızı isteyen 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtları, etnik 
ayrımcılığı dillendiren gruplarca tahrip ediliyor; ulusal 
birliğimizin simgesi Türk Bayrağı’na yönelik birbiri ardına 
gelen çirkin saldırılar düzenleniyor.

Ülkesi ve ulusu ile bölünmez bir bütün bildiğimiz Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nde,bir etnik grubun kimlikle-
rinin ve dillerinin tanınması, anadillerinde eğitim hakkı 
ve siyasal, ekonomik özerklik istediği günümüzde, yurt 
dışındaki sıcak savaşlar öne sürülerek okullar yakılıyor, 
sokak çatışmalarında sayısı kırka yakın yurttaşımız can 
veriyor.

Devletin varlık nedeni, 
yurttaşın güvencesi bağım-
sız ve tarafsız yargı, kişisine 
ve tarafına göre değişen bir 
esnekliğe büründürülüyor, 
insanımızda adalete güven 
duygusu kayboluyor. Hu-
kukun yerini totaliter re-
jimlere özgü yaptırım esaslı 
düzenlemeler alıyor.

Cumhuriyet ve de-
mokrasi rejiminin olmazsa 
olmaz koşulu, laiklik niteli-
ğinin yerini dini inanç ayrı-
mına bıraktığı günümüzde, 

‘huzur ve refah içinde’ Cumhuriyetimizin 91. yıldönümü-
nü kutlamanın kaygılarını yaşıyoruz.

Bunun içindir, ‘bir müşkülle karşılaştığımızda’ aranıla-
cak uman Namus Cephesi’nde bulmak için, uykumuzdan 
uyanmamız gerekir. Cumhuriyet’in kazanım lanm anla-
mayan, anlamamakta direnen çevrelere karşı Atatürk il-
kelerini özümseyerek ve öğreterek kendimize gelmek, bu 
sorumluluğu almak zorundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet’i bizlere ema-
net eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ve değerli silah arka-
daşları şehit ve gazilerimizin anılan önünde saygı eğiliyor; 
yüce Türk Ulusu’nun Cumhuriyet Bayramı’nın 91. yıldö-
nümünü kutluyoruz.
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GİRİŞ
Özellikle genç meslek-

taşlarımla, mesleğimizin 
bazı bilgilerini paylaşmak 
istedim ve bu yazıyı kaleme 
aldım.

Bilindiği üzere, avukatlık 
mesleği dünyanın hemen 
hemen en eski mesleklerin-
den biridir. Belki de birinci-
sidir. İnsanoğlu, ne zaman 
ki, toplu olarak yaşamaya başlamış; bu başlama olgusuy-
la birlikte hukuk da ortaya çıkmıştır. Hukukun doğumu, 
iddia ve savunmayı gerekli kılınca, avukatlık mesleği de 
filizlenmeye, adalette yerini almaya (ilkel toplum yöneti-
cisinin istemeyip, kabulde zorlanmasına rağmen) heves-
lenmiş ve zamanla gözardı edilmez, olmazsa olmaz ola-
rak yerini almıştır. (Ülkemizi ilgilendirmemekle beraber, 
yine de söylemeden geçmeyelim; zamanımızda bile sa-
vunma mesleğini içine sindiremeyen muktedirleri dünya-
da var olduğunu, Uluslararası medyadan duyup işitmekte 
ve hayretler içersinde kalmaktayız.)

Her neyse, biz gelelim kendi memleketimize.
A) Türk Hukuk Tarihinde, avukatlık mesleğinin ilk ni-

şanelerine, Evliya Çelebi’nin ünlü eseri Seyyahatname-
de rastlamaktayız. (Evliya Çelebi doğumu 1611-ölümü 
1682’den sonra)

Çelebimiz 17. asırda kaleme aldığı eserinde İstan-
bul’da (Dersaadette) 500 nefer esnaf-ı yazıyan olduğunu 
ve bunların payitahtta yapılan geçit törenlerinde (Alay-
larda) yer alıp, topluca yürüdüklerini tatlı tadı anlatmak-
tadır.

İşte bu esnaf-ı yazıyan (yazıcı esnafı) gurubu kişiler, 
mesleğimizin pirî olan ustalarımızdandır.

Zaman ilerledikçe yazıcı esnafı varlıklarını sürdürmüş-
ler, giderek arz-ı halci (sonraları arzuhalci) sıfatıyla, yol 
yordam bilmez ve de büyük çoğunluğu okuma yazma-
dan nasibini alamamış halka, Devlet kapısında hazırla-
dıkları dilekçelerle (arzuhaller veya istidalarla) yardımcı 

olagelmişlerdir. Bildiğim kadarıyla, özellikle Anadolu’nun 
ilçelerinde, adliye yakınlarında önlerine üzerinde bir boş 
kâğıt bulunan (müşteri celbi için bu kağıt tılsımlıdır.) dak-
tilo makinelerinin başına iş gelmesini bekler olduklarım 
gözümde canlandırmaktayım.

İtiraf etmek gerekir ki, arzuhalci esnafına bu gün dahi 
ihtiyaç vardır. Onlar, hangi makam ve merciye ne tür-
lü dilekçe yazılacağını iyi bilirler ve gerçek bir ihtiyacı da 
karşılamış olurlar. Çünkü, avukatların işi başka, arzuhalci-
lerin işi başkadır.

İşte bu yazıcı esnafı veya bu mesleğe katılmak iste-
yenlerce (bu arada az veya çok gerekli eğitimi de almış 
olmak kaydıyla) hak ve hukuk konularında çalışmalarını 
ve halka yardımlarını sürdürmüşler ve zamanla MUHA-
Mİ ( himaye eden, koruyup kollayan) ismiyle anılmaya 
başlamışlardır. Muhamiler artık avukatlık görevini yerine 
getirmektedirler.

Yakın zamanlara gelindikçe, muhamilere bu defa 
DAVA VEKİLİ denilmeye başlanmış ve son aşama olarak 
da AVUKAT sıfatında karar kılınmıştır. (AVUKAT yerine 
SAVUNMAN denilmesini isteyen bir azınlık olduğunu 
biliyorum. Ben şahsen, buna taraftar değilim. Avukat, 
Uluslararası tüm dünyaca bilinen bir mesleğin adıdır ve 
sadece görevi savunmadan ibaret değildir. İsmini değiş-
tirmeye kalkışmak yerine mesleğin itibarım sağlamaya 
çalışmak ve görevlerini güven içinde yapmayı güvenceye 
almak daha yerinde olacaktır.

Öte yandan, yeri gelmişken söylemeden geçmeyelim; 
Anadolu insanımız, mesleğimize fazla itibar göstermemiş 
ve elbette ki çoğu bizlerden kaynaklanan sebeplerden 
ötürü bazı aşağılayıcı nitelendirmelerle mesleğimize taan 
etmeyi ihmal etmemiştir.

Bunlardan ilk aklıma gelen TEZVİRCİ (yalan söyleyen, 
ara bozucu) sözcüğüdür. Ve bu sözcük bir diğer benzerim 
çağrıştırmakta ve hemen MÜZEVÎR (ara bozan, laf götü-
rüp getiren) akla gelmektedir.

Tabîi bunlardan daha hafif, ancak mesleğimizin öne-
mini, ciddiyetini ve işlevini bilmeden uydurulan sıfatla-
rımızdan biri AYAK KAVAFI (Ayak işleri yapan kişi) diğeri 
de KÂĞIT KAVAFI (Kâğıtlarla uğraşan kişi) sıfatlandır.

B) Mesleğe başladığım yıllarda (1958) avukatlık itibarı 

MESLEĞİMİZLE İLGİLİ BAZI TARİHSEL BİLGİLER

MAKALE
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çok yüksek ve güzel para kazanılan mesleklerden biriydi. 
O tarihlerde Türkiye genelinde avukat sayısının ne oldu-
ğunu bilemiyorum. Ancak İstanbul Barosunda yaklaşık 
4-5 bin civarında idi.

Nedret kıymettir (az olan şey değerlidir) kuralı gere-
ğince mesleğimize büyük itibar gösterilir; her yerde özel-
likle Devlet dairelerinde avukat olduğumuz öğrenilince 
derhal ilgi; ikramda bulunmak teklif olunur ve de işleri-
mizde kolaylık ve öncelik tanınır idi. O günleri şimdi has-
retle anıyor ve arıyorum. Lâkin hak söylemek gerekirse 
daha çok kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Kimse kimse-
ye (kural olarak) durup dururken itibar göstermez; kişinin 
bunu hak etmiş olması gerekir.

C) Bu yazıyı hazırlarken aklıma gelen iki anımı da siz-
lere nakletmek istedim.

Genç Avukatlar Gurubunun çok genç bir üyesi olarak 
(sanıyorum 1964 veya 
1965 olacak) yapılan 
seçimler sonucunda 
Baro Yönetim Kurulu-
na üye oldum. Yönetim 
toplantılarının birinde 
AVUKATLAR GÜNÜ 
tespiti konuşulmak-
ta idi. Değişik tarihler 
(TMK’nun veya Ceza 
K’nun kabul tarihleri vs 
gibi) öneriliyordu. Usta-
larımızdan birinin aklı-
na, baromuzun kuruluş 
tarihinin ne olduğu gel-
di. Bilen yok; araştırdık 
5 nisan 1878 olduğunu 
öğrendik. Gerçekten İstanbul Barosu belirttiğim tarih-
te 15-20 muhami veya dava vekilinin katılımı ile (Rum, 
Ermeni, Arnavut, İtalyan ve de levantenlerden oluşan 
ve içlerinde tek Türk bulunmayan bir gurup tarafından) 
5 nisan günü kurulmuştur. Yönetim kurulunda bu tarih 
üzerinde kısa bir süre görüşüldükten sonra AVUKATLAR 
GÜNÜ olarak BEŞ NİSAN oy birliği ile saptandı ve uygu-
lanmaya başladı.

Yaşadığım ikinci anı ise Stajyerliğimde; Avukatlık Ka-
nununun Tâdili Komisyonunda zabıt kâtibi olarak görev-
lendirildiğim sırada yaşadığımdır: Görüşmeler staj bahsi-

ne gelmiş idi. Komisyon da Hukuk Fakültesinden üyeler 
ve mesleğimizin kıdemlileri vardı. İş staj süresine gelince 
hocalarımız bir seneyi az buldular ve en az üç sene olması 
gerektiğini savundular. Konuşmalar uzadıkça uzadı. Der-
ken Baro Başkanı merhum Abdurrahman YOLA’nın aklı-
na zabıt kâtibi olarak görev yapan bizler geldi. “Stajyerler 
burda onlara da bir soralım.” dedi. Ve sürenin ne olmasını 
düşündüğümüzü sordular. Bizler iki zabıt kâtibi sözleş-
mişçesine staj için bir yılın yeterli olduğunu, ancak süre 
sonuna bir sınav konuşulmasının isabetli olacağını belirt-
tik. Ve hazırlanan yeni Avukatlık Kanununda, staj süresi 
bir yıl olarak aynen korundu ve de sınav eklendi. Bir kez 
uygulandı mı, uygulanmadı mı, bilemiyorum, amma kısa 
bir süre sonra Kanundan çıkartıldı. Doğru da olmadı, ha-
len aynı görüşteyim.(Birilierinin işine gelmemiş olacak)

Şimdilerde, 79 Baroda yaklaşık 80.000 avukat orga-

nize olmuş bulunmaktayız. Çatımızı da Türkiye Barolar 
Birliği oluşturmaktadır.

Ne var ki, özellikle son yıllarda başımıza gelmedik 
kötü işler (davranışlar, sözler, tutuklamalar, nezarete 
alınmalar ve cezalandırılmalar ve her türlü itibarsızlaştır-
malar) kalmadı.

Onca emek, onca göz nuru, onurlu ve de yüce bir 
mesleğin mensubu olabilmek içindir. Gel gör ki, hukukun 
kalmadığı yerde savunmanın da yeri kalmamıştır.

Dilerim, tez günde hukuk Ülkemizde baş tacı olur. 
Mesleğimiz de hakkı olan onura ve güvenceye kavuşur.

MAKALE
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SİNEMA

Hazırlayan: Av. Ayla BAKAR

Dram kategorisinin alt türü duru-
mundaki mahkeme filmleri deyince 
akla ilk gelen eserlerden ve sinema 
tarihinin unutulmazlarından  olan 
12 Kızgın Adam (Orijinal ismiyle 12 
Angry Man), 1957 ABD yapımıdır 
ve Sidney Lumet’in ilk yönetmen-
lik denemesidir. Modern Amerikan 
sinemasının önderlerinden Sidney 
Lumet’in filmi, doksan altı dakika bo-
yunca –filmin başındaki kısa mahke-
me sahnesi dışında- tek bir mekânda 
geçmesine rağmen, heyecanı zirve-
de tutan, seyirciyi bu sürede sürekli 
“şimdi ne olacak?” merakıyla kendi-
sine bağlayan, Einstein’in “Ön yar-
gıyı yıkmak atomu parçalamaktan 
daha zordur.” sözünü hatırlatan bir 
başyapıttır.

Film, İspanyol asıllı Amerikalı 
olan on sekiz yaşında bir gencin, ci-
nayet işlediği iddiasıyla mahkeme 
karşısına çıkması ve sonunda “12 Öf-
keli Adam” dan  oluşan jürinin, bahsi 
geçen kişi hakkında idam kararı ver-

mek konusundaki tartışma sürecini 
konu alır. Başlangıçta 8 numaralı jüri 
üyesi (Oynayan: Henry Fonda) dışın-
daki tüm jüri üyeleri çocuğun suçlu 
olduğunu düşünmektedir. 8 numa-
ralı jüri üyesi ise bir kişi hakkında 
hüküm verebilmek için makul değil 
mantıklı şüphenin olması ve sanığın 
suçu işlediğinin kesin olarak ispatlan-

ması gerektiğini vurgular ve bu nok-
tada da  “şüpheden sanık yararlanır” 
ilkesi filmde ön plana çıkar. İzleme-
yenler için tavsiye, seyretmiş olanlar 
için ise hatırlatma olması gayesiyle 
film arşivinize bir ekleme yapmanızı 
umut ediyorum.

MAKUL ŞÜPHE DEĞİL MANTIKLI ŞÜPHE ÜZERİNE UNUTULMAZ BİR FİLM:                          
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BASIN AÇIKLAMALARI

İstanbul, Üsküdar Validebağ Korusu’nda İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli 
Nazım İmar Planı’nda alanın yesil alandan çıkar-
tılmasına karsi açılan idari davada, İstanbul 7. İda-
re Mahkemesinin, yürütmeyi durdurma kararını 
vermesine rağmen İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yürütmeyi durdurma kararına uymama-

sı sebebi ile halkın demokratik haklarını kullanarak bu durumu 
protesto etmesi esnasında kolluk güçlerince anayasal haklarını 
kullanan halka şiddet uygulanmıştır. Validebağ’da halk ile birlik-
te bu hukuksuzluğa karsi mücadele veren Türkiye Barolar Birliği 
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi meslektaşımız Av. Can 
Atalay da usulsüz bir biçimde ve gözaltı kararı dahi olmadan 
alıkonulmuş, görevinin sınırlarını aşan bazı polisler tarafından 
hakarete ve tehdide uğrayarak, darp edilmiştir. Bu konuda ra-
por da bulunmaktadır. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı 
kınıyor, sorumluların cezalandırılması için Türkiye Cumhuriyeti 
Savcıları’nı göreve davet ediyoruz.

Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 

24
EKİM
2014

  u Validebağ Korusu Basın Açıklaması

Hukuksuzluğa Karşı Çıkan Meslektaşımıza Darp

Mustafa Kemal 
Paşa’nın Samsun’da 
yaktığı ateşle, Hav-
za ve Amasya’da 
yaratılan heyecan-
la, Erzurum ve Si-
vas’da düzenlenen 

kongrelerle, meclisin açılması ve 29 
Ekim’de Cumhuriyetin ilanıyla ülke-
miz modern çağın benimsediği bir 
rejime kavuşmuştur.

Yitirilen binlerce can ve çekilen 
zorluklar neticesinde kurulan Cumhuriyetimiz bugün 91 yaşın-
dadır. Modern çağın gereklerinden uygun olan ve insanlık onu-
ru ile bağdaşan Cumhuriyeti kuranları, başta Atatürk olmak 
üzere, ilk milletvekillerimizi, kuvayi milliye kahramanlarını, 
Kurtuluş Savaşı şehitlerini ve aziz atalarımızı avukatlar olarak 
saygıyla anıyoruz.

Cumhuriyetin getirdiği mo-
dern ve laik hukuk devletinin 
ne kadar değerli olduğunun 
bilinciyle Cumhuriyeti benim-
semekle kalmayıp, korumak 
konusunda da daima çaba sarf 
edeceğimizin bilinmesini isteriz. 
Çünkü Cumhuriyet, halk ege-
menliğine dayalı demokratik, 
bireyin de haklarını koruyan bir 
sistemdir.  Hukuku her alanda 
yüce tutar.

Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Çanakkale’nin Avukat-
ları ve Barosu olarak bizler; Çanakkale Savaşlarının 100. yılının 
heyecanı ve Cumhuriyetimizin 91. yılının mutluluğunu  yaşıyo-
ruz. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

Av. Bülent ŞARLAN 
Çanakkale Baro Başkanı 

29
EKİM
2014

“Cumhuriyet’i Korumak İçin Çaba Sarfedeceğiz”
  u Cumhuriyet Bayramı Basın Açıklaması



73ÇANAKKALE BAROSU

“ATATÜRK’Ü ANMAMIZ 10 KASIM’A SIĞDIRILAMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR”
 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal 
edişinin 76. Yıldönümündeyiz. Liderliğinde 
yürütülen bağımsızlık savaşıyla milletin kur-
tuluşunu, yaptığı devrimlerle modern cum-
huriyet Türkiye’sinin kuruluşunu sağlayan 
büyük önderi özlemle ve saygıyla anıyoruz.

 Atatürk; sadece mazlum milletlere örnek 
bir mücadeleyi yürüten lider değil, aynı zamanda bir hukuk 
devrimcisidir. Getirdiği modern yasalarla hukuk sistemimi-
ze, Türkiye’nin en köklü hukuk fakülteleriyle hukuk eğitimine 
katkı sunmuş bir hukuk reformcusudur. Böylesine bir dünya 
liderinin Çanakkale’de eşsiz bir mücadeleye imza atması ve 
bir anlamda ikinci doğuşunu burada yaşaması, hukuk müca-
delesi veren biz avukatları ve Çanakkale Barosu’nu onurlan-
dırmaktadır.

 Ölümünün 76. Yıldönümü vesilesiyle büyük önderin ilke 
ve devrimlerine her zaman sahip çıkacağımızın bilinmesini 
istiyor, liderimiz Atatürk’ü şükran, minnet ve rahmetle anı-

yor, bir kez daha milletimize başsağlığı dileklerimizi sunu-
yoruz.

Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI

10
KASIM
2014

  u Ata’nın Ebediyete İntikalinin 76 Yıldönümü

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edildiği 
gün, tüm dünya çocukları için Çocuk Hakları günü 
olarak kutlanmaktadır. Bütün dünyada kutlanan 
“Dünya Çocuk Hakları Günü”nün bütün çocuklar 
için güzelliklere vesile olmasını diliyoruz.

Çocuklarımız anne babalarının olduğu kadar 
toplumun da gözbebeğidir. Bu nedenle;  çocuklarımız için daha 
yaşanılabilir bir gelecek bırakmak, toplumdaki herkesin en büyük 
görevi ve sorumluluğudur.

Gerek dünyada, gerek ise Türkiye`de çocukların içinde bulun-
duğu durum pek de iç açıcı değildir. İşkence ve kötü muameleyle 
karşı karşıya olan, savaşlar ve silahlı çatışmalarda ölen, cinsel is-
tismar ve işkenceye maruz kalan, asker olarak kullanılan, mülteci 
olan, açlık ve yoksulluk içinde milyonlarca çocuk bulmaktadır. Ço-
cuk hakları ihlalleri gün geçtikçe artmakta ve çocuklar her durum-
da mağdur olmaktadır.

Çocuklarımızı suçtan koruyamadığımız gibi onları suça iten 
nedenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak yerine suça sürük-
lendikleri için yargılamaktayız. Bunun yanı sıra hukuksal yargılama 

ve devamındaki süreçte de bir takım uygulamalar ile çocukların 
hak ve menfaatlerinin ihlal edildiği bir gerçektir.

Soruşturma ya da kovuşturma aşamasında suça sürüklenen 
çocuğun “işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabil-
me ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin” tespiti açısın-
dan Mahkemeler tarafından aldırılan sosyal inceleme raporlarının 
daha nitelikli hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yine Ceza 
Muhakemesi Kanunun yaşı küçük mağdurun ifadesinin kayda 
alınması hükmü karşısında teknik yetersizlik gerekçesi ile bunun 
yerine getirilememesinin zaten mağdur olan çocuğun yaşadığı ör-
selenmeyi arttırdığını düşünüyoruz.

Çocuk yargılamalarının gizli yapılması ilkesi bazı mahkemeler 
tarafından göz ardı edilerek, çocukların özel hayatlarına saygı ve 
gizlilik ilkeleri ihlal edilebilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararları sonucu uygulanan; 3 yıllık denetim süresi bo-
yunca çocukların topluma yeniden kazandırılmaları için herhangi 
bir önlem alınmadığından tekrar suça karıştıkları görülmektedir. 
Çocuk eğitim evleri yalnızca hükümlü çocuklar için öngörüldü-
ğünden tutuklu ve hükmen tutuklu çocuklar cezaevlerinde kal-
maktadır. Bu durum çocuk haklarına aykırı olup; özgürlüğünden 

20
KASIM
2014

Çocuklarımıza Yaşanabilir Bir Gelecek Bırakmalıyız
  u Dünya Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması
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Kadın Hakları Komisyonuyla kadınlara yö-
nelik etkin çabalarda bulunan Baromuz, kadına 
yönelik şiddette karşı dikkatin çekildiği 25 Ka-
sım’da konuya ilişkin hassasiyetini bir kez daha 
kamuoyuyla paylaştı.

İlk olarak bu önemli güne ilişkin basın top-
lantısı düzenledi. Hazırlanan basın bildirisi, Ka-

dın Hakları Komisyon Başkanı Av. Güneş Pehlivan tarafından 
açıklandı. Açıklamada günün önemi ve yapılması gerekenler 
anlatıldı. Basın açıklamasında Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarla, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Hakları Komisyonu 
Üyeleri hazır bulundu.

Kadın Hakları Komisyonu’nun Basın Açıklaması;
Bundan 44 yıl önce, 25 Kasım’da Dominik Cumhuriye-

ti’nde muhalif-politik kimlikleri ile bilinen üç kız kardeş, dikta-
tör Trujillo tarafından, katledilmiştir.

Mirabel kardeşleri anma ile başlayan bu gün, dünyada ka-
dınların özgürlük mücadelesinin, kadına yönelik ayrımcılık ve 
şiddete karşı duruşun bir sembolü olmuştur.

Ülkemizde ve dünyada, kadına yönelik şiddet, hala hiçbir 

toplumsal sınıf, sosyo ekonomik refah düzeyi, örf ve kültür ta-
bakası, iktidar biçimi tanımaksızın, yükselmektedir.

Mevcut sistemler; kendi elleriyle kadına yönelik şiddeti sis-
tematize etmekte, kadının toplumsal cinsiyet eşitliği temelin-
de haklarını kazanmasına engel olmakta, en temel insan hakkı 
olan yaşam hakkını onun elinden almakta, şiddeti olağan hale 
getirmektedir. Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bir-
leşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi uyarınca 
tanınmış en temel hakları dahi koruyamayan bir hukuk siste-

25
KASIM
2014

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadele Edeceğiz
  u ‘Kadına Yönelik Şiddet’ Basın Açıklaması

yoksun tüm çocukların Çocuk eğitim evlerinde tutulmaları gerek-
mektedir. Adliyelerde avukat-çocuk görüşme odalarının bulun-
maması önemli bir sorundur ve bu durum Baro CMK servisi ta-
rafından atanan müdafiler açısından sıkıntı yaratmakta, savunma 
hakkını kısıtlamaktadır. 

Ayrıca, Çanakkale özelinde, Çocuk Koruma Kanunu’nda yer 
alan hükümlere işlerlik kazandırmak maksadıyla, çocukların yetiş-
kinlerin yargılandığı genel ceza mahkemelerinde yargılanması uy-
gulamasına da derhal son verilerek ilimizde çocuk ceza mahkeme-

lerinin kuruluşunun da ivedilikle tamamlanması gerektiği açıktır.
Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, çocuk 

haklarının gelişimi sürecinde ve ilgili her konuda çalışmalarımızı 
sürdürerek katkıda bulunmaya devam edeceğimizi, çocukları-
mızın her türlü kötülük ve sömürüden, baskı ve istismardan, ay-
rımcılıktan uzak, uygun sağlık ve eğitim koşullarında gelişimlerini 
sürdürebilmeleri için her tür çabayı göstereceğimizi beyan ederiz.

 Kamuoyuna, saygılarımızla sunarız. 
Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu

BASIN AÇIKLAMALARI
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minde ise, olumlu eylem hükümlerinin uygulanmasını bekle-
mek gerçekçi görülmemektedir.

Ülkemizde erkek egemen toplum yapısının etkileri sonucu 
gözlemlenmekte olan erken evlilikler, töre ya da namus adı al-
tında işlenen kadın cinayetleri, kadına yönelik her türlü şiddet 
ve ayrımcılık, gerek medyada, gerek yargısal alanda, gerekse 
toplumsal yaşam bağlamında sık sık karşımıza çıkmaktadır.

 Çocuk gelinlerin, fuhuşa sürüklenen kadınların, kız çocuk-
larına cinsel istismar vakalarının sayısı her geçen gün artmak-
tadır. Kişi hak ve dokunulmazlığı, tıp ve evrensel etik bağla-
mında tartışılması gereken kürtaj hususu, dogmatik değerler 
temelli siyaset propagandaları çerçevesinde ‘kadın bedeninin’ 
kullanılabildiği düzeyde gündemde yer almaktadır.

Kesintili eğitime dair düzenlemeler ve eğitimin erken kade-
melerinde örgün öğrenime alternatif olarak açık öğretim uy-
gulamasının kabulü ile, kız çocuklarının ‘kendini geliştirme ve 
gerçekleştirme’ hakkı ihlal edilmekte, erken evliliklere meydan 
verilmektedir.

Medya; popüler yayınlar, haber bültenleri, üçüncü sayfa 
gazete haberleri, reklamları ile kadına yönelik şiddeti doğuran 
patolojiye dayanak sağlamakta, şiddeti yaygınlaştırmakta ve 
meşrulaştırmakta olup; kadın kimliğini adeta örselemektedir.

Dün itibariyle gerçekleştirilmiş olan, 1. Uluslar arası Kadın 
ve Adalet Zirvesi’nde kadın ve erkeğin eşit olmadığına dair ve 
dahi feministleri anneliği reddetmekle suçlayan politik söy-
lemlerde bulunulmuştur.

Oysa ki temelinde eşitlik ve hümanizm olan, bağımsızlık 
bilincinin ve demokrasi kültürünün oluşmasında dünyaya ör-
nek teşkil eden Atatürk devrimleri kapsamında, Türk kadınları-
nın sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, 
çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle 

eşit haklara sahip olması hedeflenmiştir. Türk Kadınının evren-
sel kadın hakları mücadelesi de bu idealde devam edecektir.

Kadına yönelik şiddetin “suç” olduğu, hak temelli tüm 
uluslar arası belgelerce tanınmış iken; şiddet, toplumun tüm 
unsurları ve yönetim kademelerince pekiştirilmekte olup, 
mevcut düzende şiddete adeta ortam hazırlanmaktadır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerinde, bireysel-
toplumsal eğitimin ve farkındalığın yanı sıra; alınan tedbirlerin 
ve yapılan mevzuat çalışmalarının, uygulanabilir, uluslar arası 
sözleşmelerle uyumlu ve toplumun ihtiyacını karşılar nitelikte 
olması gerekmektedir.

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kurulduğu ta-
rihten bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cin-
siyet ayrımcılığının ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 
Ulusal ve Uluslararası mevzuatta ‘kadının insan hakları’na iliş-
kin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi ve bu düzenlemelerin 
eşit ve adil uygulanmasının sağlanması, evrensel hukuk ölçe-
ğinde adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri 
ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin saptanması ve 
savunulması, kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmaları-
nı sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü 
danışmanlık hizmeti verilmesi, kadının insan hakları müca-
delesine kamuoyu desteği sağlanması konularında mücadele 
yürütmektedir.

 Kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar, kadı-
nın dünya üzerinde sığınacak yer ihtiyacının ortadan kalkması 
amacıyla, sığınaksız bir dünya için, kadının sığınağı dünya olun-
caya değin mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade 
ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Güneş PEHLİVAN
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
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Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi 
hakkında verilen ÇED olumlu kararı Çanakkale 
İdare Mahkemesi tarafından “İptal” edilmiştir.

Çanakkale ili Lapseki ilçesi sınırlarında Filiz 
Enerji Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından tesis 
edilmesi planlanan Kirazlıdere Termik Santrali 
Entegre Projesi (Endüstriyel Atık (kül) Depola-

ma Alanı ve İskele Projesi dahil) hakkında verilen 14.02.2013 
tarih ve 2886 sayılı ÇED Olumlu Kararının hukuka aykırı oldu-
ğu gerekçesi ile komisyonumuz tarafından açılan davada Ça-
nakkale İdare Mahkemesi 2013/332 E. 2014/916 K. Sayılı kararı 
ile ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile 
İPTALİ’ne karar vermiştir.

Bu davada emeği geçen komisyonumuz üyesi meslektaş-
larımıza ve tüm Çevre Mücadelesi savunucularına teşekkür 
ederiz.
Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi İptal Kararı

Toplumun Bilgi Alma Hakkına Saygı Gösterilmeli

  u Çevre Komisyonu Basın Açıklaması

  u Yayın Yasağı İle İlgili Açıklama

01
ARALIK
2014

Ankara 7.Sulh Ceza Hâkimliği, yolsuzlukları soruş-
turan Meclis Soruşturma Komisyonunun 
çalışmaları ile ilgili ve bu komisyonun tale-
biyle yazılı ve görsel basına “Yayın Yasağı” 
kararı vermiştir.

Herşeyin başında TBMM’nin bir komis-
yonunun, halkın bilgilenme hakkına yasak 
istemesi kabul edilebilir bir uygulama de-

ğildir. Çünkü; demokratik hukuk devletinde basın, ka-
musal bir işlev görmekte ve toplum adına kamusal de-
netim yapmaktadır. Esasen basının bu çerçevede haber 
verme,bilgilendirme hakkı, toplumun bilgilenme hakkı-
nın vazgeçilmez parçası ve vasıtasıdır.

Bu anlamda, basın özgürlüğünün gerçek dayanağı 
toplumun bilgilenme hakkıdır. Basına getirilen her hu-
kuksuz yasak, özünde toplumun bilgilenme hakkının 
ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu yasak evrensel hukuk 
kurallarına ve Anayasaya aykırıdır. Demokratik toplum 
düzeninin gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Kimliği ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun kişilerin 
masumiyet karinesi, şöhretleri ve kişilik hakları elbette ki 
önemlidir ve korunması gereklidir. Bununla birlikte özel-
likle olaydaki gibi kamuya malolmuş ve toplumun haklı 

ilgisine sahip kişiler ve yolsuzluk iddiaları karşısında top-
lumun bilgilenme ve bunun vasıtası olan basının haber 
verme hak ve özgürlüğü de en az bunun kadar önemlidir.

YASAK, ŞÜPHEYİ BÜYÜTÜR
Bu karar, Anayasanın ruhuna, demokratik toplum dü-

zeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırıdır.  Kaldı ki 
bu yasaklamayla, anılan eski bakanların kişilik hakları ile 
şöhret ve diğer haklarının zedelenmesini önlemeyeceği 
gibi aksine yolsuzluk iddialarına ilişkin şüpheleri güçlen-
dirmekten öte gitmeyecek ve anılan kişilere daha fazla 
zarar verebilecektir.

Mahkemeler, her türlü yasak talebini kabul etmek 
zorunda değillerdir. Burada kişilerin masumiyet karine-
si, kişilik hakları ile toplumun bilgilenme hakkı arasında 
bir dengenin kurulması zorunludur. Bu kararla, maalesef 
demokrasi ve yargının güvenilirliği zedelenmiştir. Toplu-
mun bilgilenme hakkına, demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olarak ölçüsüz bir sınırlama getirilme-
melidir. Herkes basının haber verme hakkına, dolayısıyla 
toplumun bilgilenme hakkına saygı göstermelidir. Kamu-
oyuna duyurulur.

Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

29
KASIM
2014
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Bugün Dünya İnsan Hakları Günü
  u İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması

3 Aralık En-
gelliler Günü ve 
Engelliler Haftası 
nedeniyle engelli 
dostlarımızın hak 
ve sorunlarının bir 
kez daha gündeme 

geldiği günlerdeyiz. Sorunlarının bir 
gün değil sürekli dile getirilmesi ve 
çözülmesi öncelikli temennimizdir. 
30 Mart 2007 tarihinde New York’ta imzalanan “Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme’yi onaylamış olmamıza rağmen 
engelli kardeşlerimizin sorunları maalesef devam etmektedir. 
Engelli dostlarımız insan hak ve temel özgürlüklerinden eşit 
şekilde yararlanamamaktadır. Topluma tam ve etkin bir şekil-
de katılamamaktadır. Oysa ayrımcılıktan uzak, katılıma açık, 
eşitlik temelli, duyarlı bir toplum bünyesinde yaşamaları saygı 
duyulması gereken insani ve hukuki bir gerekliliktir.

Çanakkale Barosu olarak; engellilerin fikri ve fiziksel en-

gellerin kaldırılmasını insanlık 
onurunun da bir gereği olarak 
görüyoruz. Biz avukatlar dev-
let ve toplumun bu sorunları 
aşmada daha kararlı ve etkin 
olmasını bekliyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük 
Önderimiz Atatürk’ün de belirt-
tikleri gibi ‘Toplumların uygarlık 
düzeyi, engellilere verdiği değer-

le ölçülmektedir’. Bu sebeple öncelikle, eğitim, istihdam, sağlık 
hizmetlerinden çaba sarfedilmelidir. Medeniyet seviyemiz, en-
gellilere sunulan imkan ve hizmetle orantılıdır. Bugün vesilesiy-
le hergün zorluklarla sınanan tüm engelli dostlarımıza, özverili 
ve gayretli ailelerine ve ilgili sivil toplum örgütlerine tebrikle-
rimi sunuyor, bu özel günün ufuk açmasını yol açmasını, katkı 
sunmasını diliyorum. 

Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı 

03
ARALIK
2014

Fiziksel Engelleri Aşmak Zihnimizdeki Engellerden Daha Kolay
  u 3 Aralık Engelliler Günü Basın Açıklaması

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Bir-
leşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’ nun 
Haziran 1948’ de hazırladığı ve birkaç deği-
şiklikten sonra 10 Aralık 1948’ de, BM Genel 
Kurulu’ nun Paris’ te yapılan oturumunda ka-
bul edilen 30 maddelik bildiridir. Türkiye’ nin 
de taraf olduğu bildirinin imzalandığı 10 Aralık, 
Dünya İnsan Hakları Günü’ dür.

İnsan haklarına ilişkin ilk yazılı belge Magna Carta’ yı yak-
laşık 600 yıl sonra Amerika’ da yayınlanan Bağımsızlık Bildir-
gesi takip etmiştir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar 
1789 Fransız Devrimi’ nden sonra yayınlanan İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi’ nde hak ettiği yeri almıştır. II. Dünya Savaşı’ 
ndan sonra, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvenceye 
alınması amacıyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayım-
lanmıştır.

Beyannameyle, demokratik anayasalarca tanınan temel 
medeni ve siyasi haklar değil, ekonomik, toplumsal, kültürel 
haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmiştir. İlk grup haklar 
arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlik-

te, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve 
tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık yargılanma hakkı 
ile düşünce, din, vicdan, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri 
yer almaktadır.

Beyannamenin kabulünden bu yana moderne ve çağdaş 
devletlerce insan haklarını geliştirme, koruma ve uygulama 
konusunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi yeni uluslar 
arası sözleşmeler yapılmış ve bildiriler yayımlanmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin temel aldığı düşün-
ce; tüm insanların dil, din, ırk, siyasi düşünce, cinsiyet, mezhep 
farkı gözetmeksizin özgür, onurlu ve haklar bakımından eşit 
olduğudur. Beyannamenin koruduğu en temel ve kutsal hak 
kuşkusuz, yaşam hakkıdır. Beyanname ile güvence altına alınan 
kişi güvenliği, köleliğin yasaklanması, işkence yasağı, hukuksal 
kişiliğin tanınması, yasa önünde eşitlik, yargı yoluna başvur-
ma hakkı, keyfi yakalama, tutuklama ve sürgün edilmenin ya-
saklanması, masumiyet karinesi, kanunsuz suç ve ceza olmaz 
ilkesi, özel yaşam ve haberleşme güvenliği, yerleşim ve seya-
hat hürriyeti, aile kurma hakkı, mülkiyet hakkı, düşünce, din 
ve vicdan hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, 

10
ARALIK
2014
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dernek kurma hakkı, seçme seçilme hakkı, seçimlerin düzen-
li periyotlarda adil, genel ve eşit oy verme yolu ile yapılması, 
eğitim hakkı, çalışma hürriyetine ilişkin diğer haklar da yaşama 
hakkının bir uzantısı olan insanın insan olmasından kaynakla-
nan en tabii hakları olduğu tartışmasızdır.

Yine bir Dünya İnsan Hakları Günü’ nün yıldönümünde, 
ülkemizde de Anayasa ve yasalarla güvenceye alınmış temel 
insan hakları konusunda eksik kaldığımız noktaların hatırlatıl-
ması, hukuk dünyası açısından elzemdir.

Uluslararası Af Örgütü’ nün 2013 Dünya İnsan Hakları Ra-
poru’ nda öne çıkan hak ihlallerinin; ifade özgürlüğü, işkence ve 
kötü muamele, aşırı güç kullanımı, adil olmayan yargılamalar, 
devlet görevlileri tarafından gerçekleştirilen insan hakkı ihlal-
leri, silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen ihlaller, LGBTİ 
bireylere yönelik hak ihlalleri, kadınlara ve kız çocuklarına yö-
nelik şiddet,  mülteciler ve sığınmacılara ilişkin ihlaller olduğu 
gözlemlemektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ nin 1959 ila 2011 yılla-
rı arasındaki başvuruları ve çıkan mahkumiyetleri esas alarak, 
Türkiye hakkında hazırladığı 52 yıllık istatistik raporunda, Tür-
kiye 2404 mahkumiyetle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ ni 
en çok ihlal eden ülke konumundadır.

Bu 52 yıllık süreçte Türkiye, “etkin soruşturma yokluğu” 
nedeniyle 135 kez, “özgürlük ve güvenlik hakkı” konusunda 
554 kez, “adil yargılanma hakkı” konusunda 729 kez, “ifade 
özgürlüğü” konusunda 207 kez, “toplantı ve gösteri yapma öz-
gürlüğü” konusunda 53 kez, “mülkiyet hakkı” konusunda 611 
kez mahkum olmuştur. Yaşam hakkı ve işkence gibi alanlarda 
dünyada Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Soma ve Ermenek maden cinayetleri başta olmak üzere, 
iş güvenliği ve denetimden yoksun çeşitli maden sahalarında 

peş peşe yaşanan maden kazaları neticesinde, son bir senede 
804 maden işçisi hayatını kaybetmiş, diğer işçiler ağır psikolo-
jik travmalar yaşamış, kaybettiğimiz maden işçilerinin aileleri 
başta olmak üzere, ülkenin tüm yurttaşları vicdanen ağır ya-
ralar almış, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nde yer alan 
yaşam hakkı ve çalışma hak ve özgürlüğü hakkı açıkça ihlal 
edilmiştir.

Ekoloji mücadelesinin somutlaştığı ve ivme kazandığı Gezi 
Parkı olayları süresince duyarlı bireylerin maruz kaldığı, yo-
ğun kimyasal gaz kullanımı, kolluk görevlilerinin orantısız güç 
kullanımı, fiili gözaltı işlemleri gibi hukuka aykırı tutumlar ve 
temel insan hakkı ihlalleri; Validebağ Korusu ve Yırca’ da yaşa-
nan demokratik eylemler esnasında da yinelenmiştir. 6-7 Ekim 
olayları sırasında Yasin Börü’nün bir kısım örgüt militanlarınca 
yaşam hakkının elinden alınması, Diyarbakır ve Hakkari de sivil 
giyimli kamu görevlilerinin yaşam haklarının ellerinden alın-
ması insan hakları ihlalleri arasında yer almaktadır. Şüphesiz 
bu gibi örnekler daha da verilebilir.  Yine, 18 Mart 2014 tari-
hinde Çanakkale de yaşanan hukuka aykırı önleyici gözaltılarla 
bireyler fişlenmiş ve mağdur edilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Beyanname’ sinde yer alan ve Ana-
yasa’mızca da güvence altına alınmış temel insan hak ve öz-
gürlükleri; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Terörle Mücadele, 
Polis Vazife ve Salahiyetleri gibi anti-demokratik kanunlar yo-
luyla fiiliyatta işlemez hale getirilmektedir.

Keza Yargı Paketleriyle, valilere, ‘soruşturmaya direk katıl-
ma yetkisi’ verilerek, hem yasama-yürütme-yargı erkleri arası 
eşitlik bozulmakta hem de bireylerin hukuki güvenliği evrensel 
hukuk ilkelerine aykırı şekilde tehlikeye atılmakta, mülki idare 
amiri valiler tarafından din ve vicdan hürriyetini kısıtlayıcı açık-
lamalar yapılabilmektedir. Kamu hizmetlerinden eşit yararlan-
ma hakkını kısıtlayıcı yasal düzenlemeleri hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. Seçmen iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerin 
adil ve şeffaflığına düşen şüphe, ulusal ve uluslararası kamuo-
yunda muhtelif hak ihlalleri yorumlarına yol açmaktadır.

Bir Dünya İnsan Hakları Günü’nde daha, özellikle Ortado-
ğu coğrafyasında ve sınır komşularımızdaki insani dramların-
dan kaynaklı mülteci ve sığınmacı hakları sorunlarına yönelik 
daha insancıl adımların atılması ve mağduriyetlerin bir an önce 
giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyetinden 
Türkiye’ye sığınmak için  kaçan 300 Uygur Türkünün de yaşam 
haklarının ellerinden alınmaması için gereken ilginin gösteril-
mesi gerekmektedir.

Tüm insanların özgür ve eşit olduğu, yaşam ve yaşam hak-
kına bağlı diğer tüm temel hakların, istisnasız, amasız fakatsız 
dünyanın tüm yaşam alanlarında ve ülkemizde benimsendiği 
umutlu ve aydınlık yarınlara ulaşmak ümidiyle…

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çanakkale Barosu İnsan Hakları Komisyonu
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“Yaşam daha başında kaybedilmiş bir savaş-
tır” sözünün sahibi, ontolojik kaygıların, 
karanlığın, ve karamsarlığın eserlerine de 

yansıdığı ikonik ve özgün bir yazar olan Kafka’nın yenil-
mişliği 3 Temmuz 1883’te başlamıştır. Bir Yahudi ailenin 
en büyük çocuğu olarak Prag’da doğmuştur. Nazi Al-
manyası’nın Yahudi Soykırımı’nda kardeşlerini kaybet-
miş, hukuk öğrenimi görmüş, hayatı boyunca “sıkılmış-
tır”. Bu sıkıntıyı yazıya dökerek başlamıştır edebi hayatı. 
Çekçe ve Almanca bilen Kafka, tüm eserlerini Almanca 
dilinde yazmıştır. Eserlerinde suç, özgürlük, yabancılaş-
ma, sorumluluk, otoriteye bireysel karşı koyma, absürdi-
te ve varoluş sorunu gibi temalar görülür. 1917’de verem 
olduğunu öğrenmiş ve 1924’te vefat etmiştir. Yazılarını 
fazla değersiz ve kişisel bulan Kafka’nın, eserlerini başka-
larının okumasına duyduğu kaygının boyutu, onu, yakın 
arkadaşı Max Brod’a tüm yazdıklarının imha edilmesini 
istediğini bildirdiği bir vasiyetname bırakacak düzeyde-
dir.

Oysa Max Brod, vasiyete uymamış ve Kafka’nın ya-
zılarını düzenleyerek basılmalarını sağlamıştır. Ölümün-
den iki yıl sonra, tamamlanmış bölümleri ile Dava (Der 
Prozess) adlı eseri yayınlanmıştır. 

DAVA

“Birileri Josef K.’ya iftira atmış olmalıydı, çünkü kötü 
hiçbir şey yapmadığı halde, bir sabah tutuklanmıştı” 
cümlesiyle başlar “Dava”. 

Josepf K. otuz yaşında bir gençti. Sabahın erken saa-
tinde, henüz yatağından bile kalkmamışken kapısı çalındı 
ve daha önce hiç görmediği iki adam onu tutuklayacak-
larını söylediler. K. suçunun ne olduğunu ve hangi kanu-
nun hangi maddesine göre tutuklanacağını ve yargıla-
nacağını sordu, ancak kendisini tutuklamaya gelenler de 
bunu bilmiyordu, üstelik umursamıyorlardı da. Bir adamı 
ne için tutuklayacaklarını merak etmek gibi kaygılar ta-

şımıyorlardı.

Joseph K. suçunu öğrenebilmek ve kendisini savuna-
bilmek için çırpındı. Davası ansızın hayatının merkezine 
oturmuştu; oysa ki kimse ona suçunun ne olduğunu 
söylemiyordu. Herkes tek doğru olanın, var olan şartları 
kabul etmek olduğunu öğütlüyordu. Kaldı ki, Mahkeme 
önünde çabalayarak birkaç ayrıntının düzeltilmesini sağ-
layabilse bile –ki çoğuna göre bu sadece anlamsız bir ba-
tıl inançtı- kinci memurların ilgisini üzerine çekerek kendi 
davasına çok zarar vermiş olacağına ve dikkat çekmemesi 
gerektiğine dair uyarılarda bulunuyorlardı.

Avukatlar, mübaşirler, amcası, ev sahibi, bankadaki 
üstleri, mahkemede sözü geçtiğine inandığı ve yardım 

KÜLTÜR - SANAT

Yıkımların ve Yangınların Ortasında  
Bir Yaşam A Tonalite’si; Franz Kafka’nın Hayatı
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istediği kimseler ağız birliği etmişti; Mahkeme onun ça-
basıyla değişmezdi, olsa olsa sadece daha da kapalı, daha 
da dikkatli, daha da katı ve daha da kötü olurdu.

Mahkemesi, şehrin daha önce hiç gitmediği, kötü ko-
şulların hüküm sürdüğü bir yerde ve şartlarda başladı ve 
yürütüldü. Yargılama sırasında beklenmedik zamanlarda 
saray görevlilerinin mahkeme salonunda olduğu görüldü.

Mahkeme devam ederken, K. garip bir şekilde herkes 
tarafından yargılandığını fark etmişti. Sanki dışarıdaki 
dünya, sanal bir mahkemeydi. Toplum davacı, kendisi ise 
çoktan suçlu damgasını yemiş, mahkemedeki tek sanık-
tı. Artık damgalanmıştı; yargılanmadan, savunması alın-

madan zaten toplum 
nezdinde suçlu olarak 
kabul edilmişti. Haya-
tı dava olmuştu; işi ve 
gündelik yaşamı, diğer 
insanlarla ilişkileri mah-
volmuştu ama tüm uğ-
raşılarına rağmen eline 
hiçbir şey geçmemişti.

 ”K’nın kendisinin, 
davanın gidişatına ka-
rışması mutlaka gere-
kiyordu. Dünyada tek 

başına olsaydı kolaylıkla davayı bilmemezlikten gelebilir-
di, ama zaten dünyada yalnız olsaydı böyle bir dava söz 
konusu olmazdı. Ama şimdi amcası onu bir avukata sü-
rüklemişti bile ve ailesinin de adı karışmıştı işin içine. Şu 
anki pozisyonu davadan bağımsız da değildi artık.” 

Sonunda bir akşam iki adam K.’nın kapısına gelerek, 
hiç konuşmadan onu şehrin dışındaki tarlalara sürükler 
ve bıçaklarını çıkarırlar. K. artık davanın sonuna geldiğini 

anlar. Bıçaklar boynuna ve kalbine saplanır, sessiz ve sa-
kin bir şekilde infaz edilir Joseph K.

Eserdeki tutuklama, dava ve infaz semboliktir; insa-
noğlunun içinde doğduğu toplumun tüm kurumlarıyla 
birlikte bireyin esirleştiğini ifade eder. Dava, “Korku Çağı” 
olan 20. yy’da insanoğlunun kurtulunması olanaksız bir 
yazgıya dönüşen kuşatılmış, eğilmiş ve yenik düşmüş bir 
insan ordusu dolusu insanın, kendi sıra dışılığına inan-
maktan vazgeçmişliğini, insanca bir dil aracılığıyla ileti-
şim kurabilme ve böyle bir dille insanca tepkiler uyandı-
rabilme olanağından yoksunluğunu anlatmaktadır.

KÜLTÜR - SANAT

Avukat Bürosunda Katledildi
Bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını 

yitiren Gaziantep Barosu avukatlarından İsmail Akka-
ya’nın öldürülmesi ile ilgili soruşturma çok yönlü sür-
dürülüyor.
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HAYAT AĞACI PROJESİ

Uyuşturucu madde ne demektir?
Kullanıldığında duygu, düşünce ve davranış bozukluk-

ları ortaya çıkararak gerçek algıyı bozan, bedensel, ruhsal 
ve sosyal sorunlar yaşanmasına neden olan çoğunlukla 
sentetik üretilen maddelerdir.

Madde Kullanımının Ne Gibi Zararları
Vardır?
Hangi yolla alınırsa alınsın, kullanılan uyuşturucu mad-

de, beyin yapısını olumsuz etkiler; akıl hastalığı yapabilir. 
İç organlarda değişik hasarlar ve hastalıklar ortaya çıkarır.

Ciltte sağlıksız görüntü ve yaşlanma yapar. Kullanım 
devam ettikçe cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Kısacası, 
bütün organlara zarar verir, ölüme sebep olabilir.

Uyuşturucu Maddelerin Zararsızı Yok mudur?
Yoktur. Bütün uyuşturucu maddeler vücudumuza, 

ruhsal yapımıza ve çevremize zarar verirler. 
İnsan Neden Uyuşturucu Madde Kullanır? 

Gençler arasında arkadaş etkisi çok önemlidir. Genellikle 
uyuşturucu maddelerin zararını bilmeyen, bilse bile “hayır” 
diyemeyen; aile bağları kopuk; gelecek planları yapıp ona 
göre çalışma hedefleri olmayan gençlerde uyuşturucu kul-
lanımının daha fazla olduğu gözlenmektedir. Uyuşturucu 
maddelerin vücudumuza, sosyal çevremize ve geleceğimi-
ze verdiği zararları bilmek gerekir.

Esrar bağımlılık yapar mı?
Evet. Üstelik daha çabuk oluşan bir bağımlılık yapıcı 

etkisi vardır. 
Sentetik Uyuşturucular Öldürür mü?
Evet. Özellikle içlerine katılan değişik karışımlarla kul-

lanıldığından, kullanan kişinin ölümüne neden olurlar. 
Her kullanan Kişi Bağımlı Olur mu? 
Genellikle ilk kullanımlar deneme amaçlı olur. Fakat 

daha sonrasında hızlıca bağımlılık gelişir. 
Ben Bağımlı Olmam!
Uyuşturucu kullanan herkes, kullanmaya devam ettiği 

takdirde bağımlı olur. En iyisi hiç denememektir. Ne kadar 
erken bırakılırsa, o kadar kurtulma şansı vardır. 

Bırakmak için hiç bir zaman geç değildir.

Madde kullanımı insanların sıkıntılarını 
azaltır mı?

Hayır. Deneme amaçlı kullanımı bile daha son-
rasında bağımlı olmaya kadar gidebilir. Kişiler, bu tür 
maddeleri kullanırken, sıkıntıdan, zihinsel ve fiziksel 
durgunluktan, isteksizlikten kurtulmayı ummakta-
dır. Yani bu maddelerin kendilerini biraz “canlandır-
masını” beklemektedir. Ancak çoğu zaman canlanan 
sadece hastalık belirtileri dediğimiz halüsinasyon, 
hezeyanlar ve dağınık amaçsız hareketler olur. Bera-
berinde ise her türlü hastalıklarında da ağırlaşmaya 
neden olduğu bilinmektedir.

Hayat Ağacı Projesi elçilerimiz Erol EVGİN ve
Murat EVGİN’e sonsuz teşekkürler...

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
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»» Bağımlıyım, tedavi olmak istiyorum
diyorsanız: 184 Sağlık Danışma
»»Madde kullanımı sonrasında kötüleştiyseniz:
112 Hızır Acil
»» Uyuşturucu satan kişileri ihbar etmek için:
155 Polis İmdat
156 Jandarma İmdat
»» Müracaat ettiğiniz resmi kurumlarla ilgili,
yaşadığınız sorunları iletmek ve çözümlemek
için:
179 Alo Valilik
»» Madde kullanımı ile ilgili hukuki sorunlar için:
444 84 98 Alo Hayat Ağacı
Türkiye Barolar Birliği

ALO HAYAT AĞACI
444 84 98

YALNIZ DEĞİLSİN ÇÖZÜM VAR!...
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FIRSATLAR

Pasta Roza
BAROMUZ İLE PASTA ROZA ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR. BUNA GÖRE BARO KART SAHİBİ 

OLAN AVUKATLARIMIZ VE AİLELERİ, SEKRETERLERİMİZ VE BARO PERSONELİ PASTA ROZA’DA %10 
İNDİRİM HAKKINA SAHİP OLMUŞLARDIR. YAPILAN İNDİRİM EVE SERVİSLERDE DE GEÇERLİDİR.

Meslektaşlarımıza Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi’nde  
Ücretsiz Tedavi Hizmeti
Baromuzun talebi üzerine, Türkiye Barolar 
Birlği ile Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi 
arasında “Tedavi Hizmetleri Alım Sözleşmesi” 
imzalanmıştır. 

Anlaşma kapsamında; avukatlarımız ve staj-
yer avukatlarımız T.B.B. Sosyal ve Yardım ve Da-
yanışma Fonu kapsamında olan sağlık hizmet-
leri için tamamı Sosyal Yardım ve Dayanışma 
Fonu(SYDF) tarafından karşılanmak üzere her-
hangi bir ücret ödemeden özel koşullarda tedavi 
hizmeti alabileceklerdir.

 Ayrıca siteme kayıt yaptırarak üye olan avu-
katlarımızın bakmakla yükümlü oldukları avukat olmayan eş ve çocukları da bu hizmetlerden aynı 
koşullarda yararlanabileceklerdir.
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FIRSATLAR

Çanakkale Barosu olarak  Çanakkale Atlas Göz 
Hastanesiyle yaptığımız antlaşmayla
Baromuza bağlı Avukatlarımıza özel %33 
indirim uygulanmaktadır.

CMK VE ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ 
İÇİN DENİZ BANK İLE ANLAŞMA 
SAĞLANMIŞTIR. BU ANLAŞMADA 
TÜM MESLEKTAŞLARIMIZDAN 
“EFT, HAVALE, HESAP İŞLETİM 
ÜCRETİ, KREDİ KARTI AİDATI” 
ALINMAYACAKTIR.

Yurtiçi Kargo ile 
yapılan antlaşmayla 
Baromuza Bağlı 
Avukatlarımız Baro 
Kartları ile Kargo 
hizmetlerinden  
%40 İndirim 
Ayrıcalığından 
Yararlanabilecek.
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FIRSATLAR

Opet Akaryakıt Şirketiyle yapılan 
antlaşmayla Baromuza bağlı 
Avukatlarımız Baro Kartları 
ile %5 indirim ayrıcalığından 
yararlanabileceklerdir.

SODEXO İLE AFİYET 
OLSUN 
Barokart uyumlu yeni Avukat Kimlik 

Kartınız ile Türkiye’nin her yerinde, 22.000 
Restoranda ödeme yapabilirsiniz. Üstelik 
avukatlara özel indirimlerle. 
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FIRSATLAR

LEGES HUKUK İÇTİHAT PROGRAMI İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR.

İçtihat ve Mevzuat Programı Ücretsiz
Baro Başkanlığımız ve Leges yazılım arasında yapılan anlaşma 
uyarınca tüm meslektaşlarımızın mevzuat ve içtihat programına 
ulaşımı ücretsizdir.
Ücreti Baro Başkanlığımız tarafından ödenen mevzuat programına, 
resmi internet sitemizin sol menüdeki Leges içtihat mevzuat linkine 
tıklayarak demo girişinden şahsınıza ait bilgiler kaydedildikten sonra 

telefonunuza gelen şifre ile giriş yapabilirsiniz.
www.legeshukuk.com adresinden ücretsiz başvuru yapabilirsiniz.

Çanakkale Barosu 
olarak  Miller 
Şirketleri Benzin 
İstayonlarıyla 
yaptığımız 
Antlaşmayla Baromuza 
bağlı Avukatlarımıza 
Özel %5 İndirim 
Uygulanmaktadır.

CAFE NOTTE’DEN MESLEKTAŞLARIMIZA İNDİRİM
Şehrimizin nezih mekanlarından Cafe Notte ile Baromuz arasında  yapılan 

anlaşma  neticesinde meslektaşlarımıza özel %15 indirim hakkı sağlanmıştır. 
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Printix Baskı Evi
Kartuş Dolum, Toner Dolum ve Baskı İşlerinde 

Meslektaşlarımıza İndirim

 Baromuz ve Printix Baskı Eviyle yapılan görüşme 
neticesinde meslektaşlarımıza, kartuş ve toner dolu-
mu ile her türlü baskılı işlerde %20 indirim sağlanmış-
tır.

SUDALAR SEYAHAT
Baromuz Avukatlarına  
Özel İndirim
Baromuz avukatlarına ve ailelerine, 

Sudalar Seyahat Acentesine bağlı yurt 
içi ve yurt dışı uçuşlarda bilet ücretindeki 
komisyon hakkından %25 indirim fırsatı 
sunuluyor.

GÜLEN PİDE VE PİZZA’DAN 
BAROMUZA İNDİRİM
Çanakkale Barosu ile Gülen Pide ve Pizza ara-

sında yapılan anlaşmayla anılan işletmede indirim 
sağlanmıştır. Buna göre Baro Kart sahibi olan avu-
katlarımız, sekreterlerimiz ve personel ile yakınları 
Gülen Pide’de % 15, Gülen Pizza’da % 10 indirim 
hakkına sahip olmuşlardır. İndirim, Gülen marka-
sının Çanakkale ve Kepez’deki tüm işletmelerinde 
geçerlidir. 

FIRSATLAR
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KİTAP

SIWASTIKA GECELERİ
Katharine BURDEKIN
Modern toplumlarımızın günden güne totaliter re-

jimlere doğru kaydığı, filozof Slavoj Zizek’in dediği gibi 
kapitalizmle demokrasi arasındaki sonsuz evliliğin bittiği 
bir dönemde hepimizin kafasını kurcalayan şey nasıl bir 
geleceğin bizi beklediği. Eğer insanlık bu gelecekten işa-
retleri okuyamayıp bu geleceği değiştiremediği takdirde 
Katharine Burdekin’in 80 yıl önce kurguladığı faşist bir 
dünya olabilir mi bizi bekleyen?

Şiddet ve hainliğin erkeklere statü kazandırdığı, ka-
dınların damızlık hayvan vasfına indirgendiği bu dünyada 
herkesin ortaklaşa taptığı tek bir şey vardır: LİDER 

1937’de Hitler henüz yaşarken yazılan bu roman, 
uzun süre unutulmuş ancak 1980’lerde tekrar günde-
me gelmişti. “1984” ve “Cesur Yeni Dünya” gibi büyük 
distopik romanların arasında yer alan Swastika Geceleri 
en önemli feminist eserlerden biri olarak görülmektedir. 
Önsözden alıntılarsak:

“Burdekin Swastika Geceleri’inde yedi yüz yıllık Nazi 
hegemonyasının ardından bir Avrupa hayal ederken, fa-
şizmin tehlikeleri hakkında uyarıda bulunmaktan daha 
fazlasını yapıyordu. Burdekin’in kitabı, faşizm analizleri-

ni, Hitler ve onun 
döneminin özel-
liklerinin ötesi-
ne geçerek ifade 
etmesi açısından 
önem taşımakta-
dır. Faşizmin erkek 
hegemonyasının 
olağan gerçekliğin-
den, cinsiyet rolleri 
açısından erkek ve 
kadınları kutuplaş-
tıran bir gerçeklik-
ten nitelik olarak 
değil, nicelik olarak 
farklı olduğunu id-
dia eden Burdekin, 
davranışın “eril” ve 

“dişil” şekillerini hicvetmektedir. Bu açıdan Nazi ideoloji-
si, “erkeklik kültünün” en uç noktaya ulaşmış halidir. Er-
keklik kültüne karşı öne sürülen güçlü argumanların yanı 
sıra bu bağlantı, Burdekin’in kitabını 1930 ve 1940’larda 
yazılmış diğer pek çok anti faşist karşı ütopya kitabından 
ayırır.” (Tanıtım Bülteninden)

1956 VE KÜÇÜK ADAM
Spiro GYÖRGY
Alman faşizminin ve Rus emperyalizminin ölümcül yüzleriyle çok yakın 

tarihler içerisinde karşılaşan Macaristan, belki de Avrupa’nın en talihsiz coğ-
rafyasında. Herhangi bir Avrupa toplumuyla en ufak bir akrabalık ilişkisi bu-
lunmayan Macarlar, bunun olumsuz sonuçlarını halihazırda tarih boyunca 
yaşadılar. Ancak dünyayı da ayağa kaldıran, geçen yüzyılın tam ortasındaki 
Sovyet baskını, ondan kısa bir süre önce gerçekleşen Alman işgali kadar kes-
kindi. 

Macaristan Baharı, tam da bu yıllarda, bu acı yılların tam ortasında kal-
mış toplumun başından geçen dönemi yansıtan bir roman. Bu dönemi, ki-
misine göre en uygun bir şekilde yöneten, kimine göre atanmış olmanın 
etkisiyle süreci olumsuz bir şekilde yürüten Janos Kadar’ın erken dönemini 
içinde tutuyor. Toplumsal arka planı, kelime kelime çizen bu romanda Hızlı 
etkili bir dille anlatılanların tamamı gerçek. Hepsi György Spro’nun büyülü 
kaleminde okuyanı, tekrar tekrar kendisine bağlıyor. (Tanıtım Bülteninden)
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FAYDALI BİLGİLER

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan 

Faiz Oranları 

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI

Yürürlük Tarihi 
(*)

Reeskont İşlemlerinde 
Uygulanan İskonto 

Oranı (%)

Avans İşlemlerinde 
Uygulanan Faiz 

Oranı (%)

01.01.1990 40 45

20.09.1990 43      48,25

23.11.1990 45      50,75

15.02.1991 48      54,50

27.01.1994 56 65

21.04.1994 79 98

12.07.1994 70 85

27.07.1994 63 75

01.10.1994 55 64

10.06.1995 52 60

01.08.1995 50 57

02.08.1997 67 80

30.12.1999 60 70

17.05.2002 55 64

14.06.2003 50 57

08.10.2003 43 48

15.06.2004 38 42

13.01.2005 32 35

25.05.2005 28 30

20.12.2005 23 25

20.12.2006 27 29

28.12.2007 25 27

09.04.2009 19 20

12.06.2009 18 19

22.12.2009 15 16

30.12.2010 14 15

29.12.2011 17      17,75

19.06.2012 16      16,50

20.12.2012      13,50      13,75

21.06.2013    9,50 11

27.12.2013    10,25 11,75

14.12.2014 9 10,50
(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

YASAL FAİZ ORANLARI
01.07.2003-31.12.2003 arası için %50

01.01.2004-30.06.2004 arası için %43

01.07.2004-01.05.2005 arası için %38

01.05.2005-31.12.2005 arası için %12

01.01.2006-31.12.2006 arası için %9

01.01.2007-31.12.2007 arası için %9

01.01.2008-31.12.2008 arası için %9

01.01.2009-31.12.2009 arası için %9

01.01.2010-31.12.2010 arası için %9

01.01.2011-31.12.2011 arası için %9

01.01.2012-31.12.2012 arası için %9

01.01.2013-31.12.2013 arası için %9

01.01.2014-…               arası için %9

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI
01.01.2015 - 30.06.2015 3.541,37 TL
01.07.2014 - 31.12.2014                                               3.438,22 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 3.438,22 TL 
01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44 TL  
 01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25 TL 
 01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98 TL
 01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27 TL 
 01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85 TL 
 01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23 TL 
 01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01 TL 
 01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,04 TL 
 01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16 TL 
 01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05 TL 
 01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,18 TL 
 01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92 TL 
 01.07.2007 - 31.12.2007 2.030,19 TL 
 01.01.2007 - 30.06.2007 1.960,69 TL 
 01.07.2006 - 31.12.2006 1.857,44 TL 
 01.01.2006 - 30.06.2006 1.770,63 TL 
 01.07.2005 - 31.12.2005 1.727,15 TL  
 01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90 TL 
 01.07.2004 tarihinden itibaren 1.574.740.000 TL
 01.01.2004 tarihinden itibaren 1.485.430.000 TL
 01.07.2003 tarihinden itibaren  1.389.950.000 TL
 01.01.2003 tarihinden itibaren  1.323.950.000 TL
 01.01.2004 tarihinden itibaren 1.485.430.000 TL
 01.07.2003 tarihinden itibaren  1.389.950.000 TL
 01.01.2003 tarihinden itibaren  1.323.950.000 TL
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A) Mahkeme harçları:
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda 
ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili 
taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    12,80
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    27,70
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, 
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 42,60

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç 
alınmaz.)
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 226,90
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (15,80 TL’den aşağı olmamak üzere)  (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   15,80
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (27,70 TL’den az olmamak üzere)    (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer 
üzerinden                                                                                                                                                                                           (Binde 68,31)

(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:19/2/2014) Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan 
harç yüzde elli oranında uygulanır. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Bakanlar Kurulu, 
dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete 
kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)    (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge 
İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de 
aynen uygulanır.
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar 
verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  

(Binde 68,31)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya 
Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
 Nispi harçlar  (27,70 TL)’den aşağı olamaz.

YARGITAY’A GÖRE KİRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR 
(YILLARA GÖRE ÜFE ENDEKSİNDEKİ 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANI )

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 23,61 14,55 5,45 9,68 6,08 12,81 1,14 8,89 11,11 5,33 5,22
ŞUBAT 21,49 14,70 5,04 10,08 5,94 12,63 1,20 9,23 10,96 4,72 6,11
MART 19,18 15,03 4,21 10,63 5,95 11,99 1,63 9,36 10,79 4,23 6,95
NİSAN 17,03 14,96 4,96 11,01 6,39 10,65 2,52 9,17 10,72 3,74 7,89
MAYIS 15,16 13,97 4,27 10,95 7,20 8,96 3,50 9,21 10,57 3,27 8,66
HAZİRAN 13,73 12,78 4,97 10,09 8,39 7,34 4,30 9,42 10,24 3,18 9,03
TEMMUZ 12,51 11,72 5,82 9,03 9,76 5,47 5,33 9,59 9,88 3,23 9,26
AĞUSTOS 11,62 10,65 6,49 8,29 10,68 4,19 6,18 9,76 9,33 3,39 9,55
EYLÜL 11,16 9,54 7,06 7,77 11,29 3,22 6,89 10,03 8,65 3,58 9,84
EKİM 11,16 8,16 7,76 7,23 12,03 2,20 7,71 10,26 7,80 3,93 10,11
KASIM 11,07 6,89 8,60 6,75 12,56 1,37 8,27 10,72 6,98 4,10 10,32
ARALIK 11,09 5,89 9,34 6,31 12,72 1,23 8,57 11,09 6,09 4,48 10,25

2015 YILI YARGI HARÇLARI
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2. Maktu harç:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı 
ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 27,70

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya 
tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 57,60

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge 
İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 45,60

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   45,60
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                        136,00
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 136,00
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 75,50

e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 75,50
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 195,40
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı     27,70
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 27,70
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan 
paralardan     (Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A mad-
desinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin 
edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4.İdare harçları:  
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 19,20
II. İflas harçları:
1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  45,60
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 64,90
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) 

FAYDALI BİLGİLER
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C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  206,00
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 590,70
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.331,10
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  102,10
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 146,30
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil) 
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  102,10
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 146,30
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  39,80
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 57,60
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 102,10
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin 
örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 10,20

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  34,00
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,70
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,70
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,10
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,10
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a)Bir yıla kadar  (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (15,80 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise  42,60
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  42,60
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     57,60
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1-Taraf sayısının beş katı tutarı tebligat gideri
2-Tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık asgari ücreti (kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 
15,00 TL -31,00 TL arası ) ve tebligat gideri
3-Keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı (177,50 TL) avansı ile birlikte 85,00 TL ulaşım gideri
4-Bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde* davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,
5-Diğer iş ve işlemler için 55,00 TL  
  *Bilirkişi Ücret Tarifesi (28.09.2014 tarih,29133 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 TL
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL
ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL

GİDER AVANSI MİKTARLARI

HUKUKUMUZDA SÜRELER
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MAHKEMESİ

Cevap / Bilirkişi 
Raporuna Tespit, Temyiz (****)

Karar Düz.
Karar 

Düzeltme(****)
Temyiz,

Cevaba 
Cevap / İtiraz İht. Tedbir  ve YD 

Kararına
İkinci Cevap  İtiraz Tefhim Tebliğ Cevap Karar Cevap

Dilekçe Red 
Kar. Temyizi

   Düzeltme  
ASLİYE 2 2 1

 15 10 15 15 7(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri 
Hukuk) Hafta Hafta Hafta

SULH 2 2 1
 8 10

15
15 7Basit Yargılama Hafta (*) Hafta Hafta (**)

Usulüne Tabi Davalar     

İŞ 2 2 1 8 8 10   7Hafta (*) Hafta Hafta

İCRA - Hukuk 2 2 1 10 10 10 10 10 7Hafta (*) Hafta Hafta

İCRA - Ceza Duruşma Duruşma ---- 7 7 10   1
Hafta

CEZA Duruşma Duruşma  1 1 10 1 Ay  1
(Sulh, Asliye, Ağır, Fikri Ceza) Hafta Hafta (C.Sav.) Hafta

İDARE 30 2 7  30 30 15 30 7Hafta (***)

VERGİ 30 2 7  30 30 15 30 7Hafta (***)
(*) Basit yargılama usulüne tabi davalarda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi yoktur, sadece cevap dilekçesi vardır.
(**) Eski HUMK 440/III-2 maddesi hükmüne dikkat edilmeli. (Karar düzeltme yolu açık olanlarda 15 gün)
(***) İYUK’na göre Karar düzeltmeye karşı da cevap süresi 30 gündür.
(****) Bölge Adliye Mahkemeleri çalışmaya başlayınca, yeni HMK’nun ve İİK’nun 5311 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereği istinaf ve temyize ilişkin 
süreleri geçerli olacaktır.




