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ve özgürlüklerden ibaret görülmemek-
te, bu anlayışı fazlasıyla aşan ve aşmaya 
da devam edecek olan bir niteliğe ka-
vuşmaktadır. Nitekim Birleşmiş millet-
lerin 2. ve 3. Kuşak hak tanımlamaları,  
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
ek protokoller ile genişletilmesi, çevre 
ve ekolojik sistem ile ilgili düzenlenen 
uluslararası belgeler, bu anlayışın en 
önemli örnekleridir.  Ülkemizde ne ya-
zık ki, haklar ve özgürlükler alanındaki 
anlayış bu sürece koşut yürümemekte, 
HES ler,  RES ler,  nükleer santral, maden 
ve taş ocaklarına ilişkin projeler tam bir 
çevre katliamı ve azami kar aymazlığı 
ile yargısal denetimden kaçırılarak ha-
yata geçirilmektedir. Çalışma yaşamına 
ilişkin temel uluslararası standartlar 
hiçe sayılmakta, iş güvenliği ve emek-
çi hakları pervasızca kar hırsına kurban 
edilmektedir. En son Soma’da yaşanan 
iş cinayeti bunun en somut ve en gün-
cel göstergesi olmuştur.

Değerli meslektaşlarım, 

Bildiğiniz üzere açılışını yaptığımız yeni 
yargı yılında hem avukatlar hem de 
yargıç ve savcılar için yeni bir seçim sü-
reci gerçekleşecektir. 2010 yılı referan-
dumu ile yapılan anayasa değişikliğinin 
yargıç ve savcılarımızın bağlı olduğu 
HSYK’nin yapısının daha bağımsız ve 
tarafsız olması için yapıldığı ileri sürül-
müş ise de, bu değişiklik sonrasında 
yaşananlar,  yapılan değişikliğin HS-
YK’nin daha bağımsız ve tarafsız ol-

İzmir Barosu adına ve kendi adıma 
sizleri saygıyla selamlıyor,  2014-2015 
adli yılının, avukat, yargıç ve savcı mes-
lektaşlarımıza ve yargı çalışanlarımıza 
nihayetinde halkımıza ülkemize yararlı 
olmasını diliyorum

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizde onlarca yıllık yargısal ge-
leneğin bir uygulaması olarak adli yıl 
açılış törenleri, yargının kurucu unsuru 
olan biz yargı görevlilerinin; ülkenin, 
yargının, hukukun temel sorunlarını 
ve çözüm önerilerimizi sunduğumuz 
önemli bir rituelidir. Yeni yargı yılı sü-
recinin, burada tekrar tekrar ifade et-
mekten bile beis ve bıkkınlık duyduğu-
muz sebeplerle vazgeçilmezi ve temeli 
savunma ve savunmanın onurlu tem-
silcileri avukatlardır. Bu durumun doğal 
bir sonucu olarak her yıl adli yılın baş-
langıcında tüm yargı mensupları gibi 
savunmanın da söz hakkının olması ka-
çınılmazdır.  Adlı yıl açılış törenlerinde 
savunmanın temsilcisi Türkiye Barolar 
Birliği Başkanının konuşma yapıp yap-
mamasının siyasi iktidarın müdahalesi 
ile tartışılması dahi, hukuk devleti ve 
yargı bağımsızlığı kavramları bakımın-
dan anlaşılabilir ve kabul edilebilir de-
ğildir. Biliyoruz ki teorik olarak yargı, 
Başbakana ya da Cumhurbaşkanına 
bağlı değildir. Ancak yine bilinmelidir 
ki, bağımsız savunma hiçbir güce hiçbir 

zaman bağlı olmamıştır ve olmayacak-
tır. Ümit ediyor ve inanıyoruz ki; önü-
müzdeki yargı yılı, siyasal iktidarın, on-
larca yıllık yargısal birikimimize ve bir 
bütün olarak yargıya müdahalesinin, 
birlikte karşı duruş ile geriletileceği bir 
dönemin sembolü olacaktır.

Değerli meslektaşlarım,

İnsanlık tarihi,  güç,  egemenlik-hak ve 
özgürlük mücadelelerinin tarihidir. Hiç 
kuşku yok ki, insanlığın bugün gelmiş 
olduğu ekonomik, sosyal ve siyasal 
konum bu mücadelenin ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır. Bugünün vazgeçil-
mez kazanımları haline gelen haklar 
ve özgürlükler insanlığın binlerce yıllık 
mücadelesinin ürünü olan kazanım-
lardır.  İnsanlık tarihi korkunç savaşlar, 
kıyımlar ve zulümleri yaşamış, bununla 
birlikte haklar ve özgürlükler için yürü-
tülen mücadeleler, Magna Carta Liber-
tatum, Hobeas Corpus Act, Amerikan 
Özgürlükler Bildirgesi, Fransız İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Mil-
letler Evrensel İnsan Hakları Beyanna-
mesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
gibi evrenselleşmiş hukuksal belgeleri 
insanlığın kazanımları haline getirmiş-
tir.

Türkiye, Cumhuriyet Devrimi ile birlik-
te en asgarisinden insanlığın bu ortak 
kazanımlarının bir parçası olmayı tercih 
etmiştir.  Günümüz dünyasında hak ve 
özgürlükler, evrensel insan hakları be-
yannamesinde tanımlanan temel hak 

ADLİ YIL AÇILIŞ 
KONUŞMASI

Av. Ercan Demir
İzmir Barosu Başkanı

Değerli meslektaşlarım;
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masına hizmet etmediği gibi, yargı ba-
ğımsızlığı için bu denli önemli olan bir 
kurumun siyasi iktidar ile bir takim güç 
odaklarının iktidar mücadelesinin alanı 
olmasına sebep olmuştur. Bu süreçte 
yargının bağımsız ve tarafsızlığı ile ilgili 
hayati öneme sahip olan HSYK’nin ta-
rafsız ve bağımsız bir yapıya kavuşması 
için yargının tüm bileşenlerinin gerekli 
sorumluluk ve özeni göstermesi gerek-
tiği kanaatindeyiz.

Hiç kuşku yok ki, demokratik hukuk 
devletinin ana unsurunu meşru, açık, 
özgür ve adil olarak yapılan seçim ile 
seçilen yürütme erki oluşturur. Devletin 
silahlı kolluk güçleri de dâhil, bir bütün 
olarak bürokrasisi de bu şekilde belir-
lenmiş yürütme erkine bağlıdır. Ancak 
seçim ile gelen yürütme erki, demok-
ratik bir hukuk devletinde kuvvetler 
ayrılığı prensibine bağlı olarak varlığı-
nı sürdürmelidir.  Bu bağlamda temel 
mesele, bu şekilde oluşmuş yürütme 
erkinin ne ile bağlı olduğu ve hangi sı-
nırlarla çevrilmiş olduğudur. Yürütme 
erkini bağlayan ana yapının, evrensel 
hukuk kuralları,  anayasa ve esasen ge-
nel olarak hukuk olduğu açıktır. Yürüt-
me erkini bağlayan bu hukuk kuralları, 
yönetme yetkisini çoğunluğa verirken 
azınlık haklarını korur, bu amaçla dev-
let iktidarının kullanılmasını sınırlandı-
rır.  Bu bağlamda demokratik hukuk 
devletinde temel hak ve özgürlüklerin 
korunması konusunda esaslı öneme 
sahip olan organ, yargı organıdır.  Si-
yasal temsil, yürütme bakımından doğ-

rudan seçim yoluyla gerçekleşirken, 
yargıda temsil siyasal düzenin normatif 
temellerini ortaya çıkaran bir işlev gö-
rür.  Bu yapısına bağlı olarak yargı erki 
de siyasal düzenin dayandığı temele, 
halk egemenliğine dayanır.  Onun için 
de halk adına karar verir.  Buradaki 
fark; yargı erkinin kararlarının, çoğun-
luğun görüşü, değer yargıları,  bunların 
toplum ve siyaset üzerindeki etkilerine 
göre değil,  yukarıda belirttiğimiz in-
sanlığın binlerce yıllık mücadelesinin 
ürünü olan normatif hukuk kurallarına 
göre verilmesindedir. Bugünkü siyasi 
iktidarın kabullenmeği reddettiği te-
mel mesele, işte budur. Yani Anayasa 
Mahkemesinin Danıştay’ın, Yargıtay’ın, 
bir bütün olarak yargının, yürütmenin- 
idarenin eylem ve işlemlerini evrensel 
hukuka göre denetimini bir bürokra-
tik vesayet olarak algılamasıdır.  Bu 
algı,  örneğin, Anayasa Mahkemesinin 
yargısal denetiminin meşruiyetinin ve 
yetkisinin sorgulanması sonucunu ge-
tirmektedir. Bu algı,  örneğin, seçmenin 
salt çoğunluğu ile otoriter bir rejimin 
kurulmasını meşrulaştırma sonucuna 
dahi gidebilecektir.

Nitekim ülkemizdeki bu hukuk ve de-
mokrasi algısı, dünya tarihinde hiçbir 
demokratik düzende eşi benzeri gö-
rülmemiş nadide bir durumu yaratmış 
ve böylelikle Cumhurbaşkanlığı-Baş-
bakanlık-Siyasi Parti Genel Başkanlığı 
aynı anda aynı kişide vücut bulabilmiş-
tir.

Değerli Meslektaşlarım,

Hepimizin şahit olduğu üzere, yaklaşık 
son on yıllık süreçte, ülkemizdeki te-
mel kanunların hemen hepsi tamamen 
değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, ‘torba 
yasa’ adı altında yeni bir yasal düzenle-
me usulü sistemleştirilerek, birbirleri ile 
ilgisiz olan konular aynı Kanun içerisine 
toplanıp, tek seferde birçok Kanunda 
esaslı değişiklikler yapılmaktadır. Son 
dönemlerde yasal düzenlemelerin ge-
nellikle  ‘torba yasa’  şeklinde yapılması 
sonucunda,  mevzuat yamalı bir bohça 
halini almış, değil vatandaş tarafından 
biz hukukçular tarafından dahi takip 
edilmesi güç bir hale getirilmiştir. Tor-
ba yasalara sıkıştırılan düzenlemeler 
ile cezalandırılmak istenen kişiler için 

Mahkemeler kurulmuş, kapatılması is-
tenen kovuşturma ve soruşturmalar 
için özel  yasal düzenlemeler yapılmış, 
sonuç olarak ne yazık ki kişiye, dava-
ya, soruşturmaya ve duruma göre ka-
nunlar çıkarılmıştır. Bu süreç, yargıya 
ve adalete olan güveni yerle bir etmiş-
tir.

Ancak tüm bu kanunlaşma sürecinde 
değişmeyen tek şey, savunmaya ve 
onun onurlu temsilcileri avukatlara yö-
nelik kısıtlama çabalarıdır. Nitekim şu 
anda Meclise sunulan ve görüşmeleri-
ne yeni yasama yılında devam edilecek 
olan yeni bir torba yasada yine, avukat-
ların dosya inceleme yetkisine sınırlama 
getirilmek istenmektedir. Belirtmek is-
teriz ki; savunmanın temsilcileri olarak, 
bu anlayışa karşı, her zaman olduğu 
gibi en etkin mücadeleyi sürdürmekten 
asla vazgeçmeyeceğiz.

Değerli Meslektaşlarım,

Bugün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Ba-
rış Günü.

Bu vesileyle sizlerin ve halkımızın Dün-
ya Barış Günü’nü kutlamak isterim. 
Yanı başımızda Irak’ta, Suriye’de, Gaz-
ze’de yaşanan vahşet ve insanlık dramı, 
savaşlara karşı barışı ve kardeşliği sa-
vunmamız, yurtta ve dünyada barış için 
durmadan, yılmadan mücadele etme-
miz gerektiğini bir kez daha göstermiş-
tir. Biliyoruz ki halkımız, yönetenlerden 
bu zalimlikler ve çatışma ortamına ze-
min hazırlanmasını değil, ülkemizde ve 
komşularımızda barışın ve kardeşliğin 
tesisi için rol oynamasını beklemekte-
dir.

Değerli Meslektaşlarım,

Hiçbir güç ve iktidar, sınırsız-sonsuz 
değildir. Tarihin akışını tersine çevir-
mek, akarsuları tersine akıtmak, top-
lumların gelişim seyrini geriye döndür-
mek doğanın ve bilimin kanunlarına 
aykırıdır. Bilime ve halkımıza olan inan-
cımızla belirtmek isteriz ki, özgürlüğün 
ülkemiz topraklarında da kalıcı olarak 
yeşereceği günler mutlaka gelecek-
tir.

Bu inanç ve duygularla hepinize bir 
kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum.
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2014-2015 ADLİ YILI BAŞLADI

2014-2015 Adli Yıl Açılış 
Töreni 01 Eylül 2014 günü 
İzmir Adliyesi’nde yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Doğru, İzmir Adli 
Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonu Başkanı 
İbrahim Korkmaz, İzmir Böl-
ge İdare Mahkemesi Başka-
nı Osman Ermumcu, İzmir 
Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı Celal 
Kocabaş ve Baro Başkanımız 
Av. Ercan Demir’in katıldığı 
tören Atatürk Anıtı’na çe-
lenk konulmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir 
Barosu Resim Grubu’nun sergi açılışı 
yapıldı.

ADLİ YIL AÇILIŞI
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Adli yıl açılışında 
düzenlenen kokteyle çok 
sayıda hakim, savcı ve 
avukat meslektaşımız 
katıldı.

ADLİ YIL AÇILIŞI
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BARODAN

Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), 2002 
yılında dünyada çalışan yüzmilyonlarca 
çocuğun içinde bulunduğu olumsuz 
duruma ve yaşadıkları ağır koşullara 
dikkat çekmek için, 12 Haziran gününü 
‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ ola-
rak belirlemiştir. 2002’den beri her yıl 
için bir tema belirlenerek bu çerçevede 
çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda 
toplumsal bilincin artırılmasına yönelik 
olarak çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Yoksulluk, eğitime ulaşamama, göçler, 
geleneksel bakış açısı ve ailenin rolü, 
ucuz işgücüne olan talep, yasal düzen-
lemelerin ve bu düzenlemelerin yaşa-
ma geçirilmesindeki yetersizlik, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de ço-
cukların çalışma ve çalıştırılma neden-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Çocuk İşçiliği” terimi, “12 yaşın altında 
olup herhangi bir sektörde çalışanlar”, 
“12-14 yaş aralığında olup fiziki olarak 
yapamayacağı işlerde çalışanlar” veya 
“Hangi yaşta olursa olsun sağlık açısın-
dan zararlı işlerde istihdam edilen veya 
zorla çalıştırılan(çalışmak zorunda bıra-
kılan) çocuklar”ı kapsamaktadır.

ILO ve diğer kuruluşların istatistikle-
rine ve tahminlerine göre, dünyada 
5-14 yaş arası çalışan çocuk sayısı 264 

milyon civarındadır. Gelişmiş ülkelerde 
çocuk işçiliğinin yaygınlığı azalsa da, 
gelinen süreçte sermayenin küreselleş-
mesi sonucu yatırımların yasal düzen-
lemelerdeki yetersizliğin ve ucuz işgü-
cünün süregeldiği ülkelere kaydırılması 
sonucu bu ülkelerde çocuk emeğinin 
sömürüsünde ciddi bir patlama yaşan-
maktadır.

Çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai 
olarak ortadan kaldırılması için ulus-
lararası düzeyde sözleşmeler ve ant-
laşmalar imzalanmış, ulusal düzeyde 
de iç mevzuatın bu sözleşme ve ant-
laşmalara göre düzenlemesine yöne-
lik çalışmalar yapılmıştır. ILO’nun 1973 
tarih ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleş-
mesi, çocuk işçiliğinin etkili biçimde 
ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. 
İstihdamda asgari yaş sınırını 15 olarak 
belirleyen bu sözleşme, 1999 tarihinde 
kabul edilen 182 sayılı Çocuk İşçiliğinin 
En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Söz-
leşmesi ve 190 sayılı Tavsiye Kararı ile 
daha da pekiştirilmiştir. Bu sözleşme, 
çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 
hemen sona erdirilmesine yönelik ivedi 
önlemlerin alınmasını öngörmektedir. 
ILO, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri 
olarak; çocukların alınıp satılmalarını, 
seks ticaretinde kullanılmalarını, aske-

ri çatışmalarda zorla kullanılmalarını, 
borç karşılığı işe verilmelerini, zorla ça-
lıştırılmaları dahil köleliğin her türlü bi-
çimleri ve kölelik benzeri uygulamaları, 
çocuğun fuhuş amacıyla kullanılmasını 
ve pornografi amacıyla gösterilerde 
kullanılmasını belirlemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50. 
maddesi, “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî 
yetersizliği olanlar çalışma şartları ba-
kımından özel olarak korunurlar.(...)” 
hükmünü taşımaktadır.

Türkiye’de çocuk işçiliği, yoksulluk, di-
ğer ekonomik ve sosyal koşullar, ge-
lenekler ve yasal uygulamaların yeter-
sizliği etrafında kökleşmiş sosyal bir 
sorundur.

Ülkemizde, özellikle son yıllarda, çocuk 
işçilerin sayısında ciddi bir artış göz-
lemlenmektedir. Çocuklar, tarım, sanayi 
ve hizmet sektörlerinde, ev işlerinde, 
madenlerde, taş ocaklarında ve sokak-
larda yoğun olarak çalıştırılmaktadır. Bu 
çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel 
özgürlüklerden de mahrum kalmakta, 
fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve 
eğitsel gelişime zarar veren koşullarda 
çalıştırılmaktadır. Türkiye’de çocuk işçi-

BASIN AÇIKLAMASI

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR!
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lir dağılımındaki eşitsizlik giderilmeli, 
çocuk işçiliğinin temel sebeplerinden 
biri olan göç olgusunun önlenmesi için 
istihdam yaratılması ve sosyal destek 
için gerekli ekonomik ve siyasal ted-
birler alınmalı, ailenin çocuk emeğine 
olan ihtiyacı giderilmeli, zorunlu, kesin-
tisiz ve örgün eğitimin süresi artırılmalı, 
denetim yükümlülükleri eksiksiz yerine 
getirilmeli ve ihlallere ilişkin yaptırımlar 
en ağır şekilde uygulanmalıdır.

İzmir Barosu olarak, çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda toplumsal bir 
farkındalık yaratılmasının gerekliliği-
ne inanıyoruz. Çocukların çalıştırılması 
ile ülkenin geleceğinin yok edildiğinin 
anlaşılması ve toplumsal bilincin yara-
tılması için çalışma hayatında faaliyet 
gösteren tüm kuruluşların, işçi sen-
dikalarının, çocuk hakları ile ilgili sivil 
toplum örgütlerinin işbirliği içinde ça-
lışmaları gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda İzmir Barosu 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komis-
yonu’nun her yıl yayımladığı İş Hukuku 
Bülteni’nin bu yılki dosya konusu “Ço-
cuk İşçiliği” olarak belirlenmiş, bu konu 
ile ilgili makale, yazı ve diğer üretimlere 
yer verilmiştir. Ayrıca bültenimize çok 
kısa süre önce Soma’da yaşanan iş ci-
nayetine ilişkin içerik de yer almaktadır. 
Bu vesileyle bir kez daha, Soma’da ya-
şanan katliamın unutulmaması gerek-
tiğini vurguluyor, etkin bir soruşturma 
yürütülmesi ve tüm sorumluların tespit 
edilip cezalandırılması için hukuki süre-
cin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

gibi, kolayca işten çıkarılabilmektedir-
ler. İşverenler, piyasada kolay rekabet 
koşulları oluşturmak için, çocuk işçi ça-
lıştırarak işçilik maliyetlerini düşürmeyi 
amaçlamaktadırlar. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde, çocukların çalıştırılma-
sı bir zorunluluk değil bir tercih haline 
gelmektedir.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi verilerine göre 2013 yılında ya-
şamını yitiren 1235 işçinin 59’u çocuk 
işçiden oluşmaktadır. Bu çocukların 18’i 
14 yaş ve altında, 41’i ise 15-17 yaş ara-
sındadır. Bu veriler çocuk işçiliğini or-
tadan kaldırmanın ne derecede büyük 
önem taşıdığının ve esasen herkes için 
vicdani bir sorumluluk olduğunun açık 
göstergesidir.

Gerek uluslararası sözleşmeler, gerek-
se iç hukuk düzenlemelerinde yer alan, 
çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin 
yaptırım içeren hükümler etkin biçimde 
uygulanmamakta, devlet, bu konudaki 
denetim yükümlülüğü yerine getirme-
mektedir. Toplumun gözü önünde ya-
şanan ‘çocuk işçiliği’ olgusu adeta yok 
sayılmaktadır.

Bu noktada, yönetim erkini elinde bu-
lunduran yetkilileri, Anayasa’da ifadesi-
ni bulan ‘...sosyal bir hukuk devleti...’nin 
gereklerini yerine getirmeye çağırıyo-
ruz. Çocuk işçiliğinin azaltılması ve ni-
hai olarak ortadan kaldırılması, ancak 
çocuk işçiliğinin nedenleri olarak gö-
rülen etkenlerin en aza indirilmesi ve 
ortadan kaldırılması ile sağlanabilir.

Bunun için, yoksulluğu doğuran eko-
nomik politikalardan vazgeçilmeli, ge-

liğindeki artış, kategorik olarak emeğin 
en kötü biçimlerinde yaşanmaktadır. 
Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının 
en yoğun biçimde yaşandığı tarım ve 
maden sektöründe, küçük ve orta öl-
çekli sanayi sitelerinde, yaşamsal risk-
lerin mevcut olduğu sokaklarda çalışan 
çocukların sayısındaki artış kaygı verici 
boyutlara ulaşmıştır.

“Çalışmak” kavramı, çocuğun dünya-
sında, hazır olunmayan, gelişim açısın-
dan çok erken bir kavramdır. Çocuğun 
çalıştırılması bu boyutuyla bir zorlama-
yı, sürüklemeyi ve nihayetinde istismarı 
barındırmaktadır.

Çocuğun çalışması, aile için geçime 
katkı(geçimin sağlanması) noktasında 
‘gelir’, çocuk açısından ‘yetişkin olma 
- para kazanma’, işveren yönünden ise 
‘ucuz emek’ olarak somutlanan top-
lumsal bir olgu şeklinde rasyonelleş-
mekte ve meşrulaştırılmaktadır.

Türkiye’de eğitim sisteminde getirilen 
4+4+4 sistemi ile zorunlu örgün eği-
tim yaşının 6-13 yaş arası olarak belir-
lenmesi ve devamında kesintili olması 
çocuk işçi sayısını artırmıştır. DİSK’in 
derlediği ve yayınladığı verilere göre; 
okuyan çocukların 2006 yılında % 2’si 
ekonomik bir faaliyette çalışırken 2012 
yılında bu oran % 3’e ulaşmıştır. Sis-
tem, çocuğun eğitimde kalma süresini 
kısaltmış ve böylece çocuk bir yıl daha 
erken iş hayatına atılmak zorunda bı-
rakılmıştır. Rakamlar göz önünde bu-
lundurulduğunda, Türkiye’de eğitimin 
dışında kalan ve eğitim hakkını kulla-
namayan önemli bir çocuk kitlesi bu-
lunmaktadır. Tarım sektöründe geçici 
işçi olarak çalıştırılan çocukların eği-
timleri aksamakta, ilköğretimin kesin-
tisizliği noktasındaki yasal zorunluluk 
yalnızca normatif, şeklî bir düzenleme 
olarak kalmaktadır.

Çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenle-
melerde işçi aleyhine getirilen düzenle-
meler, kısmi süreli ve esnek çalışmanın 
yaygınlaşması, ücretlerdeki düşüş ve 
güvencesiz çalışma olguları yoksulluğu 
arttırmış, çocuk işçilerin sayısında ciddi 
bir büyümeye neden olmuştur.

Çocuk işgücü ucuzdur, çocuklar grev 
yapamaz, üretimi durduramazlar. Bü-
yüklere göre daha kolay denetim altına 
alınabilmektedirler. Kriz dönemlerinde 
yoğun bir şekilde çalıştırılabildikleri 

BASIN AÇIKLAMASI
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İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyo-
nu, 18 Haziran 2014 tarihinde, 5199 sa-
yılı Hayvanları Koruma Kanunun mev-
cut haliyle son derece dar, insan odaklı,  
hayvanların yaşama hakkına saygı duy-
mayan, hayvanlara yönelik şiddete ses-
siz kalan,  yetersiz olduğu gerekçesiyle 
bir basın açıklaması düzenledi. İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. 
Ümit Görgülü’nün okuduğu basın met-
ninde, baroların ortak çalışmalarıyla 
hazırlanan önerilere yer verildi. Yapılan 
basın açıklamasında

“Tanım ve adlandırmaların doğru yapı-
larak öncelikle kanunun isminin’’Hay-
van Hakları Kanunu’’olarak değişti-
rilerek, kanunda hayvanların duygu 
ve algıya sahip olan birer canlı varlık 
olduğunun belirtilmesi, hayvanı mal 
olarak tanımlayacak hiçbir maddeye 
yer verilmemesi, süs hayvanı teriminin 
kullanılmaması, Hayvan Hakları Bakan-
lığının kurulması ve tanıma eklenmesi 
gerektiği,

• 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda dü-
zenleme yapılarak hayvanlara karşı iş-
lenen suçların bu kapsama alınması ve 

hapis cezalarının düzenlenmesi gerek-
tiği,

• Mevcut kanunda belirtilen hayvan sa-
tış yerlerinde akvaryum canlıları, kafes 
kuşları ve küçük kemirgenler dışında-
ki hiçbir hayvan türünün bu yerlerde 
üretilemeyeceği, satılamayacağı, sa-
hiplendirilemeyeceği, hediye ve takas 
edilemeyeceği ile meskenlerde hayvan 
besleyen kişilerin de ticari amaç güde-
rek hayvanları üretmesinin ve satması-
nın yasaklanmasının gerektiği,

• Hayvanların sahiplenilmesi konusun-
da sahiplenecek kişilere uygulanabilir 
ödevler yüklenmesi gerektiği ve bu 
ödevlere uymayanlara yaptırım uygu-
lanması, hayvanların terk edilmesinin 
engellenmesi ile bu konuda caydırıcı 
yaptırımlar uygulanması gerektiği,

• Kanunda sahipsiz olarak tanımlanan 
hayvanların kamu güvencesi altında 
olduğu kabul edilerek, kamu kurum ve 
kuruluşlarına sorumluluk yükleyen dü-
zenlemeler yapılması gerektiği,

• Sahipsiz Hayvanlar Doğal Hayat Par-

5199 SAYILI KANUN 
HAYVANLARIN YAŞAM 
HAKKINA SAYGI DUYMUYOR

kı tanımının ve buna dair hususların 
metinden çıkarılması ve sahipsiz ya da 
güçten düşmüş hayvanların öldürül-
mesinin ve hayvan deneylerinin açıkça 
yasaklanması, hayvanat bahçelerinin 
acilen kapatılması gerektiği, gerektiği,

• Hayvanların doğasına, vücut ve ruh-
sal bütünlüğüne aykırı eğitim verilmesi 
ile onları dövüştürmek, boğuşturmak, 
yarıştırmak ve güreştirmenin yasaklan-
ması gerektiği,

• Hayvan bakımevlerinin kamera sis-
temleriyle izlenerek, kayıt altına alın-
ması zorunluluğunun getirilmesi, 
hayvansever ve gönüllülerin denetim 
mekanizmasına katılacağı şekilde dü-
zenleme yapılması, denetim amacıyla 
tutulan kayıtların kamuya açık hale ge-
tirilmesi ile bu kayıtların ilgili idarelerin 
web sitesinde yayınlanması gerektiği,

• Kanunun trafik kazaları başlıklı mad-
desine «sahipsiz hayvanların tedavi 
masrafları trafik sigortası tarafından 
karşılanır» ibaresinin eklenmesi gerek-
tiği,

• Evlerde hayvan beslenmesine ilişkin 
yönetim planı gerekçe gösterilerek ya-
pılan yasaklamaların ortadan kaldırıl-
ması gerektiği vurgulanmıştır.

Ancak, değiştirileceği konusunda uzla-
şılan konuların hiç birisi nihai değişiklik 
metnine alınmamış, yüzü aşkın kurum 
ve kuruluşun önerileri yok sayılmıştır. 
Meclis Çevre Alt Komisyonu’nun en 
son yapılan toplantısında, vekiller tara-
fından hazırlanan metinler, verilen son 
dakika önergeleriyle tekrar kırpılarak, 
rapor haline dönüştürülmüş, sonuç 
olarak bu toplantıların usulen yapıldığı 
ortaya çıkmıştır.”

denilerek, hayvan hakları alanında ça-
lışan sivil toplum kuruluşları ile barolar 
olarak 19.06.2014 tarihinde yapılacak 
toplantıya katılarak, itirazların dile geti-
rileceği, kanunun gerçek anlamda hay-
van haklarını savunan bir kanun olması 
konusunda ısrarcı olunacağı bildirildi.

Metnin tamamına www.izmirbarosu.
org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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ETKİNLİKLER

Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel Başvuru Yöntemi ve 
Mahkemenin Değerlendirme 
Sistemi konulu atölye çalışmasının 
altıncısı 20 meslektaşımızın 
katılımı ile gerçekleştirildi. 
Aktif eğitim yöntemlerinin 
kullanıldığı çalışmada, mahkeme 
kararları, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin kararları ile 
birlikte değerlendirilmek 
suretiyle, başvuru koşulları, 
dikkat edilmesi gereken noktalar, 
kabul edilemezlik kriterleri ve 
dilekçelerde dikkat edilecek 
noktalar ile uygulanması 
gereken yöntem konusunda bilgi 
paylaşımı gerçekleştirilmiştir. 

ATÖLYE ÇALIŞMASI
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Av. Serkan Cengiz‘in sunumuyla, 17 Temmuz 
2014 günü İzmir Barosu’nda gerçekleşen çalışma 
sonunda meslektaşlarımıza sertifikalarını Baro 
Başkanımız Av. Ercan Demir sundu. Katkıları 
nedeniyle Sayın Av. Serkan Cengiz’e teşekkür 
ediyoruz.
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Başbakan/Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı kol-
tuğuna oturduktan sonra, yeni adli yılı 
açılış törenine katılmayı, Türkiye Baro-
lar Birliği Başkanı’nın konuşma yapma-
ması şartına bağlaması, bugüne dek 
benimsediği “hukuk ve yargı” algısının 
yeni bir tezahürü olup hiçbir şekilde 
kabul edilemez bir durumdur.

Adli yıl açılış törenleri, şekilsel olarak 
Yargıtay’ın ev sahipliğinde gerçekleşse 
de, yargının tüm unsurlarının, geçmişe, 
bugüne ve geleceğe ilişkin değerlen-
dirmelerini, beklentilerini ve önerilerini 
dile getirdikleri ve kamuoyuyla paylaş-
tıkları bir zemindir. Savunma örgütleri 
olan barolar ve Türkiye Barolar Birliği 
bu törenlerin vazgeçilmez unsurları ve 
ev sahipleridir.

Başbakan/Cumhurbaşkanı, henüz daha 
görevini bile devralmadan, yürütmenin 
başı olarak davetli olduğu bir toplan-
tıya katılmayı böyle icapsız bir şarta 
bağlayarak, yargının kurucu unsuru 
olan savunmanın temsilcisine saygısız-
lık etmekle kalmamış, yargıyı biçimlen-
dirme yönündeki adımlara bir yenisini 
daha eklemiştir.

Bu noktada, Yargıtay Başkanı’nın, konu 
ile ilgili karar vermek üzere Yargıtay 

Başkanlar Kurulu’nu toplantıya çağır-
ması, iktidarın yargıyı biçimlendirme 
çabasının ne kadar etkili olduğunu 
açıkça gözler önüne sermiştir. Yargıtay 
Kanunu’nun 17. maddesinde görev ve 
yetkileri sayılan Başkanlar Kurulu eğer 
tören organizasyonuna ilişkin bu gün-
demle toplanır ve bir karar alırsa, temsil 
ettiği yüksek yargının saygınlığı büyük 
bir darbe alacak, siyasal iktidarın yar-
gının bağımsızlığına yönelik saldırıları 
karşısında edilgen bir tavır göstermiş 
olacaktır.

Şimdi, Başbakan/Cumhurbaşkanı’nın 
iki dudağı arasından çıkan sözü emir 
telakki edip Yargının Kurucu unsuru 
savunmanın temsilcilerinin söz hakkını 
engellemeye çalışmak yargı bağımsız-
lığının yok edildiğinin ilanı olacaktır. 
Bu nedenle toplantı çağrısından derhal 
vazgeçmek ve daha önce belirlendiği 
biçimiyle adli yıl açılışını gerçekleştir-
mek şarttır. Tek adam tehditlerine bo-
yun eğilmemelidir.

Unutmamak gerekir ki, “Bağımsız yar-
gı”, tek adam tavırlarına, söylemlerine, 
beklentilerine kurban edilemeyecek 
kadar değerlidir.

Başbakan/Cumhurbaşkanı’nın bu tavrı, 
demokratik hukuk devletinde asla yeri 

olmayan baskıcı ve otoriter nitelikte 
yasama ve yürütme faaliyetlerini de-
vam ettiren siyasal iktidarın, kuvvetler 
ayrılığını hiçe sayan, yargı bağımsızlığı-
nı tanımayan uygulamalarının devamı 
niteliğindedir. Başbakan Erdoğan, yakın 
geçmişte, “Sistemde yaşadığımız sıkın-
tılar var. Umulmadık yerde yargıyla kar-
şı karşıya kalıyorsunuz. İşte bu kuvvet-
ler ayrılığı denen şey var ya; o önünüze 
gelip engel olarak dikiliyor.” şeklindeki 
sözleriyle yargı bağımsızlığına yönelik 
iradesini açıkça ortaya koymuştur.

Başbakan/Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
sözleri, yargının kurucu unsuru olan 
savunmaya, savunmanın onurlu tem-
silcileri olan avukatlara ve avukatların 
meslek örgütleri olan barolara ve Türki-
ye Barolar Birliği’ne yönelik tahammül-
süzlüğünün ilk örneği değildir.   

İzmir Barosu olarak, bugüne dek oldu-
ğu gibi bundan sonra da, yargı bağım-
sızlığına, kuvvetler ayrılığına ve özellik-
le savunmaya ve savunma örgütlerine 
yönelik saldırılara karşı kararlı bir şe-
kilde, yılmadan mücadele edeceğimizi 
kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı

BAĞIMSIZ YARGI 
“TEK ADAM” SÖYLEMLERİNE

TESLİM OLMAMALIDIR!
Unutmamak gerekir ki, “Bağımsız yargı” tek 

adam tavırlarına, söylemlerine, beklentilerine 
kurban edilemeyecek kadar değerlidir.

BASIN AÇIKLAMASI



BARODAN

11

BASIN AÇIKLAMASI



12

BARODANETKİNLİKLER

İzmir Barosu tarafından 4 Haziran 2014 
tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Meriç Kaptan’ın sunumuyla “İşe İade 
Davasının Mali Sonuçları ve Hesaplan-
ması” konulu bir konferans gerçekleş-
tirilmiştir. Bu konferans, 20 Şubat 2014 
tarihinde, İzmir Barosu Konferans sa-
lonunda Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şişli’nin 
sunumuyla gerçekleştirilen “İşe İade 
Davasının Sonuçları” konulu konferan-
sın bir devamı  niteliğindedir.

Konferansta; işe iadenin mali sonuçları, 
ilamda yazılı alacaklar(işe başlatmama 
tazminatı, boşta geçen süreye ait en 
çok 4 aylık ücret ve diğer sosyal hak-
lar) yönünden ve ilamda yazmayan di-
ğer işçilik alacakları yönünden(kıdem 
tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin 
ücreti) ayrı ayrı irdelenmiştir.

Av. Kaptan sunumunda, işe başlatma-
ma tazminatına esas ücretin, iş akdinin 
feshi tarihindeki ikramiye, yakacak vs 
sosyal hakların ilave edilmemiş hali ile 
çıplak ücret olduğu ve brüt olarak talep 
edilebileceğini; ödeme anında sadece 
damga vergisi kesintisi yapılacağını; 
iş akdinin feshi tarihindeki ücretin TİS, 
işyerindeki aynı işi yapanlara ödenen 
emsal ücret, asgari ücret artışları gibi 
yöntemlerce belirlenebileceğini ifade 
etmiştir.

Boşta geçen süreye ait en çok 4 aylık 

KONFERANS 
İŞE İADE DAVASININ MALİ SONUÇLARI

ücret ve diğer sosyal haklar başlığı al-
tındaki diğer sosyal haklar kavramına 
ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, 
yakacak yardımı ve servis gibi parasal 
hakların dahil olduğu, işçinin ancak ça-
lışması ile ortaya çıkabilecek olan fazla 
çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve 
genel tatil günlerinde çalışma karşılığı 
ücret ile satışa bağlı pirim gibi ödeme-
lerinin dahil olmadığını belirtmiştir. 

Mahkemece “İş akdinin feshinin geçer-
sizliğine ve işçinin işe iadesine” dair ve-
rilen karar kesinleştiğinde, işçinin 10 iş 
günü içinde yapılacak işe başlama baş-
vurusundan sonra işe başlatılmaması 
halinde:

İş akdinin gerçek fesih tarihi esas alı-
narak hesaplanacak ücreti üzerinden 
mahkemece hüküm altına alınan işe 
başlatmama tazminatının, 

4 aylık boşta geçen süreye ilişkin ücre-
tinin ve diğer sosyal haklarının, ilk fesih 
tarihini takip eden dönemler itibariy-
le esas alınacak ücret ve sosyal haklar 
üzerinden hesaplanarak ödenmesinin;

Çalışma süresine 4 ay eklenerek iş ak-
dinin gerçek fesih tarihi esas alınarak 
ve tavan tutar gözetilerek giydirilmiş 
ücreti üzerinden hesaplanacak kıdem 
tazminatının, 

Çalışma süresine 4 ay eklenerek iş akdi-
nin gerçek fesih tarihi esas alınarak giy-
dirilmiş ücreti üzerinden hesaplanacak 
ihbar tazminatının,

Çalışma süresine 4 ay eklenerek iş ak-
dinin gerçek fesih tarihi esas alınarak 
çıplak ücreti üzerinden hesaplanacak 
kullandırılmayan bakiye izin ücret ala-
cağının,  TALEP KONUSU  yapılabilece-
ği  üzerinde durulmuştur.

Panelin tamamını ve daha önce ger-
çekleştirilen tüm panel ve konferans 
videolarını izlemek isteyen meslektaş-
larımız Baro TV ana sayfasının konfe-
rans videoları kısmından ilgili sunuma 
ulaşabilirler.
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BM İşkenceye Karşı Mücadele ve İş-
kence Görenlerle Dayanışma günü 
dolayısıyla, İzmir Barosu İnsan Hakları 
Merkezi, ÇHD İzmir Şubesi, TİHV İzmir 
Temsilciliği, İHD İzmir Şubesi  tarafın-
dan yapılan ortak basın açıklaması, İz-
mir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Anıl Güler tarafından kamuoyu ile pay-
laşılmıştır.

“... İşkence ve kötü muameleye tabi tu-
tulmama hakkı, tüm insanlığın, dolayı-
sıyla uluslararası toplumun ortak hak-
kıdır.Çünkü bu hak, bir yandan kişinin 
onurunu, ruh ve vücut bütünlüğünü 
koruduğu için tek tek bireylerin ama 
aynı zamanda insanlığın ortak değeri 
olarak tüm insanlığın onurunu koru-
maktadır.

Fakat ne yazık ki, işkence, günümüzde 
dünyanın pek çok ülkesinde devletler 
tarafından insanlık dışı bir cezalandır-
ma, yıldırma/sindirme aracı olarak kul-
lanılmaktadır.

... Özellikle, 11 Eylül 2001 sonrası yaşa-
nan süreçte “teröre karşı güvenliği sağ-
lama” gerekçesiyle işkenceyi meşru-
laştıran ve işkencecileri koruyan tutum 
ve politikalar olağan hale getirilmiştir. 
İşkenceyi meşrulaştırmaya yönelik bu 
çabaların bir sonucu olarak, ulusal ve 
uluslar arası pek çok araştırmanın/ça-
lışmanın da gösterdiği gibi, işkencenin 
toplumların zihniyet dünyasında “terö-
re karşı mücadele” gerekçesi ile kabul 
edilebilir hale gelmesi kaygı vericidir.

Yanı sıra işkencecilerin otoritelerce ce-
zasız bırakılması, işkenceyi mümkün 
kılacak yasal düzenlemelerin yapılması, 
işkence yöntemlerini geliştirmek üze-
re bilim ve teknolojiden, bilhassa da 
tıbbın ve psikiyatrinin olanaklarından 
yararlanılması, işkence eğitiminin yanı 
sıra işkence aletlerinin üretim ve ticare-
tinin legal bir sektör haline getirilmesi 
kaygıları daha da arttırmaktadır. 

... Ancak, son yılların ayırt edici özelli-
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ği fiziksel işkence yöntemlerine daha 
çok sokakta, polis araçlarında, toplantı 
ve gösterilere müdahale sırasında yani 
“resmi gözaltı” yerleri dışında başvu-
rulmasıdır. Bununla birlikte ihtiyaç du-
yuldukça “resmi gözaltı” yerlerinde de 
işkenceye yapılmakta ve daha ziyade 
ruhsal etkileri olan yöntemler uygulan-
maktadır.  Kısacası son yıllarda işkence, 
bilgi alma ihtiyacından çok korku veya 
gözdağı vermek, cezalandırmak ya da 
otorite tesis etmek amacıyla uygulan-
maktadır.

... Ülke çapında yaklaşık 2 milyon 500 
bin kişinin katıldığı “Gezi Parkı protes-
tolarına” polisin aşırı/orantısız/ölçüsüz 
müdahalesi sonucu 4 gösterici yaşamı-
nı yitirmiş,  Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
‘nin 24 Haziran 2013 tarihli verilerine 
göre 8038 kişi de yaralanmıştır.60 ki-
şinin durumu ağırdır. 5 ağır yaralının 
ise hayati tehlikesi mevcuttur. 103 kişi 
kafa travmasına uğramış, 11 kişi gözü-

1. Avrupa Konseyi tarafından 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Rehberi” madde 4. 

“Her koşulda, özellikle de bir kişinin terör eylemlerinden dolayı şüpheli 
veya hükümlü olduğu durumlarda, bu eylemin niteliğinden bağımsız olarak, 

yakalanması, sorgulanması ve tutuklanması esnasında, işkence, insanlık dışı 
veya küçültücü muamele ya da cezalara başvurulması, mahkûmiyet kararına 

neden olan suçun doğası ne olursa olsun, mutlak suretle yasaktır”1

BM İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE VE
İŞKENCE GÖRENLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ
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yasalların kullanımına dair herhangi 
bir yasal düzenleme yoktur. Oysa gazın 
nasıl kullanılacağı açık ve katı kurallara 
bağlanmalı, takdir marjı çok dar olmalı-
dır. Ayrıca güvenlik güçlerine eğitim de 
verilmemekte, gaz kullanımı tamamen 
keyfi bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Bugüne kadar gazın keyfi kullanımı 
nedeniyle yaptırım uygulanmış hiçbir 
kamu görevlisi veya kolluk amiri yoktur.

Son dönemlerde öne çıkan bir başka 
uygulama ise gözaltında ya da cezae-
vinde zor kullanılarak ve kişinin rızası 
olmadan “Savcılık talimatı ile” kan ve 
tükürük örnekleri alınmasıdır. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
içtihatlarına göre hukuken mümkün 
başka tedbirlere rağmen zorla kan/tü-
kürük/vücut salgısı almak işkence ya-
sağının ihlalidir. 

... İşkencenin ülkemizde bu boyutta 
olmasının temel nedeni işkence yasa-
ğının mutlak niteliği ile bağdaşmayan 
çok ciddi bir cezasızlık kültürünün var-
lığıdır.

Bu kültürün güçlenmesinde ve yay-
gınlaşmasında birincil etken siyasal 
otoritelerin zihniyet ve yaklaşımlarıdır. 
Nitekim bizzat Başbakan, Gezi Parkı 
protestoları çerçevesinde polisin ger-
çekleştirdiği hak ihlallerine dair tüm 
eleştirileri polise yönelik kötü niyet-
li saldırılar olarak değerlendirmiş ve 
“Polisimizi bunlara yedirtmeyeceğiz” 
sözleriyle kayıtsız şartsız koruma altına 
almıştır.  Daha sonra da can kayıpları ve 
ağır yaralanmalarla geçen bir sürecin 
ardından “Polisin demokrasi sınavından 
başarıyla geçtiğini” söyleyebilmiştir. 
Bütün bu söylem ve değerlendirmeler 
işkence boyutuna varan polis şiddetini 
koruyan hatta teşvik eden ve sonuçları 
itibariyle cezasızlığa yol açan mahiyet-
tedir. Ve elbette suçtur.

... Hal böyle iken siyasi iktidar tarafın-
dan işkenceyi önlemek için ivedilikle 
atılması gereken adımlar hala atılma-
makta, önleyici mücadele mekanizma-
ları oluşturulmamaktadır. Her ne kadar 
BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Ek 
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nü kaybetmiş, 1 kişinin de dalağı alın-
mıştır.

Yaralanmalar, protesto gösterilerine 
yönelik polisin biber gazı, basınçlı su ve 
plastik mermi ile vahşice müdahalesi, 
yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında 
yapılan linç düzeyinde kaba dayak vb. 
işkence uygulamaları ve eli sopalı sivil 
kişilerin göstericilere saldırıları sonu-
cunda oluşmuştur. 

Polis şiddeti sadece göstericiler ile sı-
nırlı kalmamış, kamu hizmeti yapan 
avukatlara, meslek etiği ilkeleri doğrul-
tusunda sağlık hizmeti veren hekimlere 
ve diğer sağlık uygulayıcılarına, ve hal-
kın haber alma hakkı adına alanlarda 
görev yapan gazetecilere de yöneltil-
miştir. Pek çoğu şiddet görmüş, yara-
lanmış ve gözaltına alınmıştır. 

... Müdahaleler sırasında son derece 
kontrolsüz ve yoğun biçimde kimyasal 
gaz kullanılması ise başlı başına bir so-
run oluşturmaktadır. Yetkililerin açıkla-
malarına göre Gezi Parkı protestolarına 
müdahale sırasında 130 bin civarında 
biber gazı fişeği kullanmıştır. Kimyasal 
gaza maruz kalan kişilerde ise gazın 
doğrudan toksik etkisiyle veya “gaz 
kapsüllerinin” vücutlarına isabet etmesi 
sonucu ciddi yaralanmalar ve ölümler 
olmuştur. Kimyasal Silahların Gelişti-
rilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının 
ve Kullanımının Yasaklanması ve Bun-
ların İmhası ile İlgili BM Sözleşmesi’n-
de göz yaşartıcı kimyasal maddelerin 
kontrolsüz ya da kötüye kullanılması 
halinde(yakın mesafeden, kapalı alan-
da kullanımı ya da miktarı açısından)
kimyasal silah olarak kabul edileceği 
belirtilmektedir. Öte yandan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ de (AİHM), 
10 Nisan 2012 tarihinde aldığı bir ka-
rarla “kontrol altındaki kişi ve grupla-
ra” yönelik olarak yaygın uygulanan 
“göz yaşartıcı gaz” kullanımını Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) iş-
kence ve diğer kötü muamele yasağını 
düzenleyen üçüncü maddesinin ihla-
li olarak değerlendirmiş ve Türkiye’yi 
mahkûm etmiştir. Buna rağmen Türki-
ye’de toplumsal olaylara müdahalede 
sıklıkla başvurulan göz yaşartıcı kim-

Protokolü’nün (Seçmeli Protokol) onay 
süreci 27 Eylül 2011 tarihinde tamam-
landıysa da bu Protokolün gereği olan 
çok önemli ve etkin “önleme mekaniz-
ması” henüz kurulmamıştır. Gezi Parkı 
protestoları çerçevesine yaşanan polis 
şiddeti ve işkence yasağı ihlalleri, ‘Seç-
meli Protokol’e göre oluşturulacak ba-
ğımsız bir “önleme mekanizması” nın 
ne kadar yaşamsal bir öneme sahip ol-
duğunu bir kez daha göstermiştir. 

Sonuç olarak, biz aşağıda imzası olan 
kurumlar olarak, verilerle yansıtmaya 
çalıştığımız bu gerçekliğin bir kader 
olmamasını ve insani varoluşumuzun 
anlamına ters düşen, daha aydınlık bir 
gelecek için taşıdığımız umutlara göl-
ge düşüren işkence’nin ülkemizden ve 
dünyadan mutlak olarak silinmesini is-
tiyoruz.

Bu hedefe ulaşasıya kadar da, tüm 
örtbas etme, korkutma, susturma ça-
balarına karşın başlarına geleni kader 
olarak kabul etmeyip, işkence gördük-
lerini yüksek sesle haykırabilmeleri ve 
kendilerini güvende hissetmeleri için 
her koşulda işkence görenlerin yanında 
olmaya devam edeceğiz.

Son süreçte işkence yasağını ihlal eden 
tüm faillerin hiyerarşik sorumluk sıra-
sıyla açığa çıkarılmaları, korunmamaları 
ve cezasız kalmamaları için inatla işken-
ceyi belgelemeye ve rapor etmeye, yar-
gının koruyucu kalkanına karşı hukuk-
sal araçlarla mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Özellikle de İzmir’de Gezi 
Parkı protestolarına müdahale sırasın-
da, bizzat il emniyet müdürü tarafından 
polis oldukları belirtilen eli sopalı sivil 
kişiler ve resmi polislerce gerçekleştiri-
len işkence olaylarına ilişkin İzmir Ba-
rosu Başkanlığınca İzmir Cumhuriyet 
Savcılığı’na yapılan suç ihbarının ısrarlı 
takipçileri olacağımızı kamuoyunun 
bilgisine sunuyoruz.”

Basın açıklaması metninin tamamına 
www.izmirbarosu.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
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Staj Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu tarafından İzmir Barosu 
Avukatlık Stajı İç Yönetmeliği’nin 
13. maddesi gereğince stajyer 
avukatlarımıza yönelik olarak 
seri konferanslar düzenlenmiştir. 
Bu konferansların ilki 22-23- 
24 Temmuz 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamdaki ikinci çalışma 
8-9-10 Ekim 2014 tarihlerinde 
yapılacak olup, avukat 
meslektaşlarımızın da katılımına 
açıktır.

Staj Eğitim Merkezi’nde Seri Konferanslar

SEM Yürütme 

Kurulu tarafından 

konferanslar 

sürekli hale 

getirilecek olup, tüm 

meslektaşlarımıza 

duyurulacaktır.

ETKİNLİKLER
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Mülteci hukukuna ilişkin sistemlerin 
dünya genelindeki karmaşık yapılan-
ması,  devletler tarafından göçün hu-
kuki ve insani bir sorun olmaktan öte 
diplomatik bir sorun olarak algılanma-
sı, tüm bu karmaşa ve algı sorunlarına 
karşın göçün kiletsel artışının durduru-
lamaz yükselişi, göçe bağlı politikaların 
tutarsız, değişken ve öngörüsüz sistem 
araçları ile yönetilmeye çalışılması du-
rumu daha problemli bir boyuta taşı-
mıştır.

6458 sayılı Yasa öncesi ciddi bir mevzu-
at boşluğu yaşanan Türkiye’de ise 6458 
sayılı Yasa birçok dağınık düzenlemeyi 
kendi bünyesinde toplamış, yeni kav-
ramlar ve düzenlemeler getirmiş, insan 
hakları ve mülteci hukukunun uluslara-
rası ilkeleri ile uyum sağlamaya çalış-
mıştır ve yasal düzenleme sonrasında 
olduğu gibi asıl önemli olan uygulama 
sorunlarının çözümü için kurumsallaş-
ma sancısı çekmektedir.

Birçok sorunun iç içe yaşandığı ve hu-
kuki problemlerin oldukça karmaşık 
olduğu bu alanda, adli yardım görevi 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve do-
layısıyla barolara verilmiştir. Bu sürecin 
yasa yürürlüğünden önce öngörülmüş 

olması sebebi ile İzmir Barosu bünye-
sinde oluşturulan Göç ve İltica Komis-
yonu, öncelikle dünya genelinde iyi 
tasarlanmış hukuk modellerini değer-
lendirme altına almış ve Türkiye süre-
cine uyarlanması konusunda çalışarak 
Şubat 2014’de uluslararası ve ulusal 
aktörlerin yer aldığı kapalı bir çalıştay 
düzenlemiş ve çıkan sonuçlar doğrul-
tusunda İzmir Barosu Adli Yardım Ser-
visi ile eşgüdüm içinde model çalışma-
larına başlamıştır. 

ATÖLYE ÇALIŞMASI

MÜLTECİ HUKUKU
Bu doğrultuda eşgüdüm, bilgi payla-
şımı ve model oluşturma odaklı ilgili 
alanda görev almak isteyen meslek-
taşlarla süreklilik içeren bir sertifi-
kasyon programı  oluşturulmuş ve ilk 
çalışma 4-5 Temmuz 2014 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve tale-
bi üzerine düzenlenen ikinci çalışma  
ise 26-27 Eylül 2014 tarihlerinde ta-
mamlanmıştır.
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Çalışmalarda, Av. Taner KILIÇ ve Av. 
Fadime ERSİN “İltica Hukuku’na Giriş, 
Kısa Tarihçe ve Temel Kavramlar ve 
Türkiye’de İltica Hukuku İşleyişi”, Gediz 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyit GÜN “Mül-
teciliğin Psikolojisi”, “Başvuru Süreçle-
rinin Psikolojik Riskleri” Helsinki Yurt-
taşlar Derneği’nden Veysel EŞSİZ “Sınır 
Dışı Kararı, İşleyiş ve Yargısal Denetim”, 
Av. Mahmut KAÇAN “İdari Gözetim, İş-
leyiş ve Yargısal Denetim”, Mülteci-Der 
İdari Koordinatörü Pırıl ERÇOBAN ve 
İrem SOMER “Kayıt, Eğitim, Sağlık, Ça-
lışma ve Uyum Sorunları, “Göç Alanında 
Sivil Toplumun Yeri, İşbirliği İmkanları” 
Mülteci-Der’den Simge ÇOBANOĞLU  
“BMMYK ve Türkiye İşleyişindeki Rolü”, 
Av. Halim YILMAZ ve Av. Kerem Dik-
men “Uluslararası Koruma Başvurusu, 
İşleyiş, İdari İtiraz ve İdari Yargı Yolu, 
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru”, 
İzmir Barosu  Adli Yardım Yürütme Ku-
rulu üyeleri Av. Arif İNÖNÜ ve Av. Mak-
sut BOZACI  “İzmir Barosu Adli Yardım 
İşleyiş Mekanizmaları”, Av.Utku KILINÇ 
“Göç Alanında Adli Yardım Mekaniz-

ması İşleyişi Ocak Çalıştayı Özeti”, Av. 
Eda BEKÇİ “Sınır Dışı Kararı, İşleyiş ve 
Yargısal Denetim(YUKK madde 52-56)”, 
Gediz Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. “Başvuru 
Süreçlerinin Psikolojik Riskleri”, Yedi-
tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Nuray EKŞİ  “İdari Gözetim, İş-
leyiş ve Yargısal Denetim (YUKK madde 

57-60, 68)” sunumlarını yapmışlardır.

Yine Göç ve İltica Komisyonu tarafın-
dan her hafta yapılan düzenli toplan-
tılarda takip edilen dosyalarla ilgili 
olarak usul ve esasa ilişkin tartışmalar 
gerçekleştirilmekte, karşılaşılan sorun-
ların çözümü için ortak stratejiler belir-
lenmektedir.
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Geçtiğimiz 17 Temmuz 2014 günü 
saat 16:00’da Baromuz Kütüpha-
nesi’nin açılışı yapıldı. Salihağa 

İş Merkezi’nin 7. katındaki yerde, uzun 
yıllar varlığını mükemmel biçimde dü-
zenlenen, hatta cumartesi günleri bile 

anımsadığım kadarıyla saat 15:00’e ka-
dar meslektaşlarımızın yararlanmalarını 
sağlamış bulunan, her yönüyle bu im-
kana sahip bulunan kütüphanede neler 
yoktu. Sicili Kavanin adıyla çıkarılan o 
döneme ait mevcut Kanun Külliyatı, o 
tarihte on yıllık İçtihadı Birleştirme Ka-
rarları ciltler halinde ayrı bölümler için-
de yer alıyordu. Bunun yanı sıra üzerin-

de ciddi araştırmalar yapmaya imkan 
verecek pek çok eser de vardı. Değerli 
meslektaşımız Av. M. Taner Ünlü’nün 
bir trafik canavarına kurban gitmesi 
üzerine, O’nun adı verilmek suretiyle 
kütüphanemizin adı M. Taner Ünlü Kü-
tüphanesi olmuştu.

Ne yazık ki, Bayraklı’daki yeni adliye 
binamızın dördüncü katında baromu-
za tahsis edilen kısma nakledilme yo-
luna gidilmiş ancak, kütüphane ola-
bilecek ayrı bir kısım olmadığı için bu 
taşınma sırasında çok değerli eserlerin 

BARO KÜTÜPHANEMİZ YENİDEN AÇILDI

HABERLER

İzmir Barosu tarafından uzun bir tasnif ve teknik çalışma süreci sonunda İzmir Barosu 
Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi 17 Temmuz 2014 günü yapılan törenle açıldı.

Açılışta duygusal 
anlar yaşandı...

Av. M. Ertuğrul Perim
İzmir Barosu
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Açılış öncesinde, kütüphanenin 
hazırlanmasında neredeyse bir yıldan 
fazla bir süre çaba harcayan değerli 
meslektaşımız Av. Cemal N. Erdem’e, 
katkılarından dolayı, yönetim kurulu 
tarafından plaket verildi.

İzmir Barosu Merkez Bina 1. katta 
bulunan kütüphanenin açılışını Baro 
Başkanımız Av. Ercan Demir, Av. Sibel 
Ünlü Hasdemir ve kütüphanemizin 
tasnif ve düzenlenmesine büyük 
katkı koyan Av. Cemal Erdem birlikte 
yaptılar.

Meslektaşlarımız güncel yayınlarla 
zenginleşen kütüphane’de bulunan 
içeriğe www.kutuphane.izmirbarosu.
org.tr ya da www.izmirbarosu.org.tr 
adresinden ulaşabilirler.

büyük bir kısmı kaybolup gitmişti. Eli-
mizde kalan eserler Baro Başkanlığı’na 
ait odanın bir kısmına konulmuştu. Bu 
biçimde yıllarca adı bile kaybolmuş bu-
lunan bu çok az sayıdaki kitaplarla var-
lığını sürdürmüştü.

Alsancak’taki yeni baro binamızın 1. ka-
tında, Yayın Kurulumuz’un değerli üye-
lerinden Av. N. Cemal Erdem’in adeta 
geceli-gündüzlü çalışmaları ve bu gay-
retler sırasında merhum meslektaşımı-
zın vefalı eşi Av. Sibel Hasdemir Ünlü 
ile kızı Av. Mine Ünlü’nün unutulmaz 
gayretleri sonucunda, Baro Kütüpha-
nemiz uzun yıllar sonra da olsa, tekrar, 
M. Taner Ünlü adıyla açıldı.

Açılış sırasında kurdeleyi Baro Başkanı-
mız Av. Ercan Demir ile birlikte merhum 
meslektaşımızın eşi, kızı ve Av. N. Ce-
mal Erdem kesti.

Açılışı takiben Baro Başkanımız veciz 
bir konuşma yaparak merhumun baro-
muza gayretlerini, hukukumuza katkı-
larını ve kütüphanenin hazırlanmasın-
da katkıları olanlara şükran duygularını 
da belirttikten sonra, merhumun eşi 
Av. Sibel Hasdemir Ünlü de, o felaketin 
hafızasında silinmez biçimde bıraktığı 
izleri ve daha önceki günlerde mer-
hum meslektaşımızın kitaplarına, ge-
len görevlilerce nasıl kitap düşmanlığı 
yaparak el konulduğunu anlatarak tek-
rar duygulanmamıza neden oldu. Yine 

onun ifade ettiği biçimde, bazı yazıları-
nı içeren şimdilik birkaç adetten ibaret 
eserleri de kütüphanemizde bırakmış 
ve en kısa zamanda, bunları belki de 
bazı ilavelerini de yaparak tüm meslek-
taşlarımıza dağıtacağını vadetti.

Elbette kütüphanemizde bazı noksan-
ların bulunması doğaldır. Ancak, zaman 
içerisinde bunlar giderilecektir. Bu kü-
tüphanede hukuksal araştırmalar ya-
pacak meslektaşlarımıza, merhum aziz 
meslektaşımızın kütüphane girişinde, 
karşıda yer almış bulunan fotoğrafında, 
çalışanlara “Çok daha fazla çalışıp ger-
çek hukukumuzun gelişmesine yaralı 
olunuz.” biçiminde fısıldadığına inanır 
gibi oluyoruz. 

Açılışın hemen ardından açılışa katılan meslektaşlarımıza bir kokteyl verildi.
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Geçtiğimiz sonbaharda, geçen iki 
yılda da olduğu gibi üye alım 
ilanlarımızı hazırladık ve aramıza 

yeni katılacak olan kişileri beklemeye 
başladık. Ancak her şekilde birçok du-
yuru yapmamıza rağmen katılım düşük 
oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi - Hukuk Tiyatro Topluluğu’n-
dan arkadaşımız olan ve mezun olarak 
stajlarına başlayan iki arkadaşımız ile 
bize tamamen yabancı yeni bir tiyatro-
severin üyelik başvurusu yapmasıyla ilk 
toplantımızı düzenleyerek yeni _aslında 
bir kısmı eski_ arkadaşlarımızla tanıştık. 
Tanışırken gördük ki; yeni üyelerin ta-
mamının daha önceden bir tiyatro geç-
mişi, tiyatroyla bir şekilde içli dışlı ol-
muşluğu var. O zaman neden yaklaşık 
sekiz haftalık eğitim çalışmaları bölü-
münü atlayarak direk oyun çalışmaları-
na geçmiyoruz, dedik. Bu durum bizim 
için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü 
halihazırda temel amatör tiyatro eğiti-
mi olan üç yeni üyemiz vardı ve hemen 
oyun sürecine geçebilecektik. Eğitim 
çalışmalarının bize zul olmasından de-
ğil ama yeni ve istekli insanlarla hiç za-

man kaybetmeden tüm yönleriyle oyu 
sürecine başlayabilmek hakikaten şans 
ve amatör bir tiyatro topluluğu için bü-
yük bir avantaj.

Hemen oyun sürecine geçmemizin 
akabinde her bir üye, araştırdığı, 
izlediği, sevdiği ya da “Bence bunu 
oynamadan ölmemeliyiz.” dediği 
bir oyunu genel kurul toplantısında 
sunarak oylanmasını sağladı. Oyun 
seçimlerindeki kriterlerimiz yıllardır 
olduğu üzere en başta topluluk selameti 
olmak üzere; oyunun öncelikle teknik 
anlamdaki avantajların fazla olması, 
oyunu ve topluluğu birer kişi olarak 
betimlersek işteş olarak katkı temelinde 

İZMİR BAROSU TİYATRO TOPLULUĞU’NDAN 
“TİTANİK ORKESTRASI”

buluşmak, kişi sayısının uygun olması, 
seveceğimiz, içimizin rahat edeceği, 
kendimizi ait hissedebileceğimiz ve 
“keşke” demeyeceğimiz özellikleri 
olması. Seyirciye göre oyun seçmek 
gibi bir önceliğimiz yok. Ancak, 
seyirciyi de asla kenara atamayız. “Biz 
bunu oynuyoruz, izleyen izler.” gibi 
bir tavrımız da yok. Ancak, öncelikle 
kendi sevdiğimiz oyunu seçip, seyirciye 
nasıl sevdirebiliriz ya da seyirciyi 
oyun üzerinde nasıl düşündürebiliriz, 
şeklinde bir uğraşımız var.  Zira bizim de 
kesinlikle kabul ettiğimiz üzere; biz neyi 
ne kadar oynasak da sadece seyirciye 
verebildiğimiz kadarını yapıyoruz. 
Tabi, bu durumda oyunlarımıza gelen 
seyirci sayısı da her zaman aklımızda 
olan bir sorun. Bildiğimiz, yaptığımız 
ve takip edebildiğimiz kadarıyla 
yapılabilecek neredeyse her şekilde 
oyun ve gösterim tanıtımlarımız 
yapılıyor. Biz de bireysel olarak sosyal 
medyada ve gerçek muhabbetlerde 
tanıtımımızı yapıyoruz. Ancak yine de, 
bir türlü anlayamadığımız bir şekilde, 
hiçbir gösterimimiz için henüz “Oyuna 
geldik ama kapıda kaldık, yer yoktu.” 
denmedi. Diğer sosyal toplulukların 

ETKİNLİKLER

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu, yeni oyunlarını 11 Haziran ve 17 Eylül tarihlerinde İzmir Sanat salonunda sahneledi.

   İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu
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bu konuda herhangi bir seçim yapma-
ya cesaret edemeyen bu dört serseri-
nin hayatlarına giren gizemli yabancıya 
olan yönelimleri, bu gizemli yabancının 
kendilerini sürüklediği ilginç macera 
oynanmaya değer olduğu kadar, bizce 
izlenmeye de değer. Zira elimizden gel-
diğince oyunun, metnin, karakterlerin 
hakkını vermeye çalıştık. İlk gösterim-
den sonra bizim içimiz rahat. Bize gelen 
seyirci yorumlarına göre de gayet iyi 
bir iş çıkarmışız. Tabi ki, gelen eleştiriler 
çerçevesinde kendimizi ve oyunumuzu 
daha da geliştirmek için elimizden ge-
leni yaptık ve yapıyoruz. Ama her şey 
bir yana, biz bu oyunu oynayabilmiş 
olsak da olmasak da, hakkını vermiş 
olsak da olmasak da bizce Hristo Boit-
chev’in Titanik Orkestrası en az bir kere 
İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu’ndan 
izlenmeye değer. İzlemeye değer bu-
lacak olan ve tiyatroyu seven, “Meslek 
tiyatrosu nasıl oluyormuş acaba?” diye 
merak eden herkesi, tüm oyunlarımıza 
bekliyoruz. Şimdiden iyi seyirler...

gösterileri tıklım tıklımken salonlarımız 
“neredeyse” dolu oluyor. Biz bunun 
sebeplerini kendimizde arıyoruz, 
“Acaba bizde mi bir problem var?” diye. 
Bulabildiğimiz problemleri en kısa ve 
en etkin şekilde çözmeye çalışıyoruz. 
Ancak değerli meslektaşlarımıza 
çağrımızdır ki; oyunlarımıza gelsinler, 
pişman olmayacaklar. Kimse inkar 
edemez ki; tiyatro, seyirciyle var oluyor. 
Gelen kişilerin de memnuniyetsiz 
bir şekilde salonda ayrıldığını 
düşünmüyoruz. Her meslektaşımız en 
azından bir kere bir oyunumuza gelip, 
“neyin peşinde” olduğumuzu görsün 
istiyoruz. Hiç yoktan bu oldukça zor ve 
stresli mesleğin olağan şartları altında, 
oldukça zor koşullarda, mekansızlık ve 
zamansızlıkla üretmeye çalıştıklarımızı, 
anlatmaya çalıştıklarımızı fark etsinler 
istiyoruz.

Oyun seçimine tekrar gelecek olursak; 
“Titanik Orkestrası” içimize en çok si-
nen, en çok oynamak istediğimiz oyun 
olarak seçildi. Gerçi daha önce de bah-
settiğimiz üzere, yerimiz dar diye seç-
mekten vaz geçtiğimiz oyunlar yine 
oldu. Ama nihai olarak Hristo Boitc-
hev’in bu nadide oyununu oynamaya 
karar verdik. Zira izleyenler de fark et-
miştir ki, oyunun metni adeta su gibi 
akıyor. Şahsen biz okurken ve çalışırken 
hiçbir saniyesinden sıkılmadık. Sadece 
nasıl sahneleyeceğimizi hayal ederken, 
sırf düşünce temelinde dahi oyunda 
herhangi bir durağanlık olmuyordu. 
Oyunun her döneme, herkese, her fikre 
ve her zihne hitap etmesi, söyleyecek 

bir şeyi olması, kendi söyleyecekleri-
mizi yerleştirebilecek kısımları olması, 
teknik anlamda oynanabilecek olması 
ve oynarken bize yüksek bir keyif ve-
receği unsurları göz önüne alındığında 
bu oyunu seçmemek bizim için piş-
manlık olurdu.

Aslında izlemeyenler için oyunumuz 
hakkında çok da sürpriz bozucu done-
ler vermek istemiyoruz ama biraz an-
latmaktan da zarar gelmez. Oyun çok 
basit olarak; terkedilmiş bir tren garın-
da perişan bir şekilde yaşayan ve tek 
istekleri “bir trene binmek” olan dört 
ayyaşın hayatlarına durduk yere giren 
bir karakterle birlikte değişen zihni yol-
culuklarını, ruhsal seçimlerini, ikilemle-
rini, itiraf edemediklerini, kararsızlıkları 
üzerinden anlatıyor. Oyun metninin 
herhangi bir bölümünde bir saniyelik 
dahi durgunluk yok. Sanki devinimin 
içindeki zihni, durağanlık şeklinde tas-
vir etmiş yazar. Var olmak mı, yoksa yok 
olmak mı istediklerini bilmeyen ya da 

ETKİNLİKLER
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Ah Firenze, MICHELANGELO muydu özel kılan seni; yoksa 
DA VINCI mi? Nasıl oldu da sen, hep başarabildin daha de-
rin, daha tutkulu doğmayı küllerinden? Öncü olmayı, umut 
olmayı, sevgi olmayı, ilham olmayı da... Nasıl bir büyüdür ki 
bu; nasıl bir giz? Sen nasıl bir perisin ki tılsımını saçmakta-
sın? Nasıl bir aşksın ki GUCCI sana tutsak? Söylesene Firen-
ze, bundan mı demektedir DANTE: “Yeni bir hayat başlıyor.” 
diye İlahi Komedya’sında?

Bir değil bin betimlemeyle dahi tarifine olanak bulunmayan, 
İtalya’nın Toskana Bölgesi’nin başkenti olan destansı FLO-
RANSA ŞEHRİ (İtalyanca=Firenze); tarihe nice yıldır tanıklık 
ederek şarap misali yıllanmaya devam etmektedir. Özel ve 
güzel olan bu gizemli şehir, bu kez yalnızca Rönesans’a değil 
aynı zamanda Baro’muzdaki “İZMİR BAROSU Staj Eğitim 
Merkezi Özel Hukuk Haziran 2014 Dönemi” eğitimlerinde 
bizlere de, yani “FLORANSA TAKIMI’NA” da öncülük et-
miştir. Zira FLORANSA, meslek hayatının başında bile sayıl-
mayan bizlere: Sekiz yüreğe ve sekiz ruha ilham vermiştir ve 
böylelikle bu sekiz kimyaya, DANTE misali: “Yeni bir hayat 
başlıyor.” dedirtmiştir. 

Peki, FLORANSA bunu bize nasıl mı dedirtmiştir? Büyük bir 
zevkle anlatmam gerekirse eğer her şey şu şekilde gelişmiş-
tir:

Öncelikle, “Zorunlu” derslerle birlikte her birimiz, mesle-
ğimize dair temel nitelikli bilgilerin kıymetli eğitmenlerimiz 
tarafından bizlere aktarıldığı bir aylık süreçten geçerek mes-
leğimizin kurallarını, hukuk ve ceza yargılamasında avukatın 
kim olduğunu, mesleğimizin tarihçesini, mesleki etiği, mü-
vekkillerimiz ile kurmamız gereken temel ilişkiyi ve de me-
todolojik stratejiyi anlamaya çalıştık. Sonrasında, “Seçimlik” 
derslerle beraber müvekkille kurulan güven ilişkisinin vitrini 
olup gerek davalı gerekse davacı taraf vekilleri olarak mü-
vekkilimizi savunduğumuz DAVA sürecini, bir vekil gözü ile 
incelemeye ve yaşamaya çalıştık. 

 Bu kapsamda seçimlik derslerimizin ilk haftasının girizgâ-
hını 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzu incele-

mek oluşturmuştu. Bir dava dilekçesinin unsurlarının neler 
olduğu, dava dilekçesinin oluşturulmasında nasıl bir strateji 
izlenmesinin gerektiği, müvekkil görüşme tutanağı düzenle-
menin incelikleri ile birlikte bu tutanağın dava dilekçesinde-
ki yahut davaya cevap dilekçesindeki öneminin ne olduğu, 
bizlere öncelikle aktarılanlardı. Devamında her birimiz, dava 
türleri hakkında genel bilgiler edinerek dava konusu olaylara 
ilişkin eğitmenlerimiz tarafından canlandırılan müvekkilleri-
mizle toplu halde görüşüp bu görüşmeleri yine toplu halde 
tutanak altına aldık. 

Seçimlik derslerimizin ikinci haftasında ise eğitmenlerimiz 
bizlere: “Sizleri takımlara ayıracağız ve bundan sonraki ça-
lışmalara takımlar halinde devam edeceksiniz.” diyerek top-
lamda sekiz takım oluşturacaklarını bildirdiler. Bu gruplar, 
Asliye Hukuk, Aile Hukuku ve İş Hukuku alanlarında ve aynı 
günde farazi dava çalışması sergileyecekti. Nitekim aynı gün, 
yer aldığım takım adının “FLORANSA” olduğunu ve takım 
arkadaşlarımın adlarının, aday avukatlar Emine Öykü YIL-
DIRIM, Esra BALIN, Eşe HARMAN, Ezgi GÜVEN, Gamze 
Rukiye KIRLI, Günay OĞULTARHAN ve Havva USLU oldu-
ğunu öğrenmiştim. FLORANSA TAKIMI olarak, Aile Hukuku 
dava çalışmasında davalı takımdık. Davacı takım olan ESSEN 
TAKIMI, güçlü ve zorlu bir rakipti. Takım arkadaşlarımın hiç 
biriyle daha önce tanışmamış olduğumdan zamanı gelince 
nasıl toplanırız da müvekkilimizi en iyi şekilde savunmak 
gayesiyle davaya hazırlanırız ve sonuçta ESSEN TAKIMI’nın 
davasını müvekkilimiz lehine reddettirebiliriz diye, merak 
içerisindeydim. 

Derken, 06.07.2014 Pazar akşamı beni arayan kişi Gamze’y-
di. Takım arkadaşlarımızla buluşmayı sağlamak üzere yardım 
istemekteydi benden. Bu nedenle de ben, ertesi günkü ilk ta-
kım toplantımızın herkes için uygun olacağını tahmin ettiğim 
saatini, emrivaki yaparcasına takım arkadaşlarımıza bildirdim 
ve sonrasında yaşanacakları beklemeye koyuldum çünkü 
sandım ki kimse oralı olmayacaktı ve herkes, bir kez olsun 
dava dilekçesini okumayarak ilk toplantımıza gelecekti. 

Yanılmıştım. Herkes tam vaktinde buluşma yerimiz olan Ba-

YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR

STAJYERİN KÖŞESİ

Stj. Av. Esra Şeker
İzmir Barosu



STAJYERİN
KÖŞESİ

23

romuz’daydı: Öykü, hukuk fakültesinde okuyan ve okumuş 
olan her birimize fal taşı büyüklüğünde açılan gözlerle edi-
len iltifatı utandırmayacak şekildeki “Tuğla Gibi” bir Boşan-
ma Hukuku kitabını toplantımıza getirmişti;  Gamze, farazi 
olayın içeriğinde, öyle derin koylardaydı ki yakamoz misali 
gözleri kamaştırıyordu zihnimizi. Esra, hayran kaldığım öz-
deliğindeyken Günay, son noktayı koyanımızdı. Eşe, neşe-
mizdi ve gamzeli tebessümümüzdü. Havva, duru cümlele-
rimizin mimarıydı. Ezgi, bizleri avukatlaştıranımızdı. Ben ise, 
“Belki yetkisizlikten ret kararı aldırabiliriz?” ihtimalinin gerçek 
olma hayalini, tutup da Menderes Adliyesi’ni arayacak kadar 
sevmiş olanımızdım.

Nitekim keyifli ve verimli geçen ilk toplantımızın ürünü olan 
“Davaya Cevap ve Karşı Dava” dilekçemiz, sağ salim vücut 
bulmuştu. Farazi bir savunma yapıyor oluşumuzun rahatlığı 
ile sözde müvekkilimiz için inşaat sektöründe bir şirket kur-
muş ve kendisini zengin bir yüklenici haline getirmiştik. Bu 
hal farazi bir varsayım olarak kulağa hoş geliyor oluşu bir 
yana, gerçekte böyle bir kudreti haiz olduğumuz hakkındaki 
ihtimalin, bizleri bir gün İzmir’in en gözde avukatları haline 
getirebileceğine ilişkin ihtimalin ta kendisi olduğu(!) su gö-
türmez olsa gerek öyle değil mi efendim?

Bunun akabinde, ESSEN TAKIMI’nın “Cevaba Cevap ve Karşı 
Davaya Cevap” dilekçesini tebellüğ(!) edince sıra “İkinci Ce-
vap ve Karşı Dava Cevaba Cevap” dilekçemizi yazmak üzere 
bizlere, yani FLORANSA TAKIMI’na gelmişti. Haliyle bir kez 
daha toplanmamız gerekmekteydi. Üstelik bu kez, toplana-
cağımız tarihin ertesi günü, Adliyemiz’de sekiz takımın kur-
gusal dava çalışmaları sergilenecekti. Elimizi çabuk tutmalıy-
dık; zira ne de olsa müvekkilimize mahcup olmamak üzere 
mesleki sorumluluğumuzu en mükemmel özenle yerine ge-
tirmeliydik.

 Tebellüğün sonrası gün, “İkinci Cevap ve Karşı Dava Cevaba 
Cevap” dilekçemizi yazmak üzere yine tam kadro toplan-
mıştık. Bu kez hepimiz, karşı davamızı kazanma umuduna 
pür dikkattik. Diğer taraftan “Akşam hiç bitmemeli!” diye 
düşünmekteydik zira akşam olmasaydı da yaşayabilseydik 
doyasıya bir davayı ete kemiğe bürümenin keyfini. Ne de 
güzel denk gelmişti fikirlerimiz birbirine? Nasıl da kaynaşı-
vermiştik ve tamamlamıştık birbirimizi? 

Ne yazık ki her güzel şeyin kaderindeki son, bu güzel şeyin 
başına da gelmişti: Çalışmalarımızı sergileyeceğimiz büyük 
gün yani 12.07.2014 günü bizlere “Merhaba!” demektey-
di. Son taktikler, kim nasıl söz alacak değerlendirmesi, teyit 
edilen replikler… Ve ilk cüppe giyişimiz; ilk kez taraf ma-
sasına oturuşumuz: Boğazlarımızın düğüm düğüm oluşu ve 
de titreyen her yanımız... Şimdiye dek her birimiz, stajımızı 
yaptığımız bürolarda pek çok belgeyi tanzim etmiştir. Yalnız, 
hangi birimiz bir davayı, aynen farazi dava çalışmalarımız-
da olduğu gibi tohumdan filize, filizden ağaca ve ağaçtan 
meyveye kadar büyütebilmiştir? Henüz adaylık sürecindeki 
bizlerin, avukatlığa dair bu duyguyu şimdiden tatmasına ve 
böylesi bir özgüveni şimdiden edinmesine paha biçebilmek, 
mümkün değildir.   

İşte, belleğimizde hoş bir seda bırakan ve çalışmalarımızın 
sonucu olan kurgusal dava aşamasına gelinceye dek yaşa-
nılan süreçte, FLORANSA TAKIMI olarak müvekkilimizi biraz 
olsun savunabilmişsek, inanınız ki bunun sebebi, kalpleri 

de kendileri kadar güzel olan sevgili takım arkadaşlarımdır. 
Tam kadro ile toplanabilmek, saygı ve sevgi çerçevesindeki 
tevazu ile bir diğerimize hoşgörü gösterebilmek ve de aynı 
hedefe kilitlenmeyi özveri ile başarabilmek… Yalnız, bu güzel 
duyguları tatmamıza sebep sadece FLORANSA’nın tılsımı da 
değildir elbette: Sebep, haklarında teşekkürlerimizin tüken-
meyecek olduğu ve bizler için sınırsız özveri sahibi olan tüm 
eğitmenlerimizdir. Aynı zamanda teşekkürlerimiz, eğitim sü-
recimizin tamamı boyunca kahvaltımızı, öğle yemeğimizi ve 
hatta kahve yanına çikolatalı gofretimizi bile düşünme ince-
liğini gösterip bizler için emek vermiş olan “İZMİR BAROSU 
STAJ EĞİTİM MERKEZİ” çalışanlarının tümünedir. 

Eee? Öyleyse neyi bekler hayat dedikleri bu girdap? Başlasın 
bakalım dönüp durmaya yepyeni ve pırıl pırıl çarkı âlemle-
rinde!  
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Ben, İzmir Barosuna kayıtlı bir stajyer 
avukatım. Avukatlık stajımın ikinci altı 
aylık döneminde, Staj Eğitim Merkezi 
tarafından yürütülen zorunlu ve seç-
meli dersler ile tanıştım. Doğrusu her 
stajyer avukat gibi derslerin sıkıcı ve 
uygulamadan uzak olacağını düşünü-
yordum. Özellikle ceza hukuku ve özel 
hukuk olarak ikiye ayrılan seçmeli ders-
lerden hangisini seçeceğim konusunda 
çok kararsızdım. Derslerin verimli ol-
mayacağı önyargısı ile davransam da 
özel hukuka olan ilgim ağır bastı ve 
özel hukuku tercih ettim. 

Özel hukuk seçmeli ders bölümüyle ta-
nışmamız

İlk olarak staj eğitim merkezinde gö-
revli saygıdeğer meslektaşlarımız ile 
tanıştık; özverili ve ilgi dolu tavırları 
ile daha ilk derste bütün önyargımı-
zı yıktılar. Müvekkil - avukat ilişkisi ve 
avukat- müvekkil görüşmesi ile başladı 
derslerimiz. Ve sürekli, uygulamalı ola-
rak birçok hukuki alanda (iş hukuku, 
aile hukuku, asliye hukuk) çalışmalar 
gerçekleştirdik; dava dilekçeleri, da-
vaya cevap dilekçeleri, cevaba cevap 
ve ikinci cevap dilekçeleri hazırladık. 
Sevgili eğitmen avukatlarımız ile eksik-
lerimizi konuştuk, tartışmalı alanlarda 
görüş alışverişinde bulunduk ve özel-
likle olması gereken, kanuni niteliklere 
uygun dilekçelerin ne şekilde yazılabi-

leceği konusunda bilgi sahibi olduk. 
Ve tüm çalışmaların kurgusal olaylar, 
sözleşmeler ve müvekkil görüşmeleri 
ile desteklenmiş olması, kesinlikle ken-
dimizi gerçek hukuki sorunlar içerisin-
de çalışan bir avukat gibi hissetmemizi 
sağladı.

Derslerin son aşamasına yaklaşınca…

Derslerin son aşamasında dilekçe-
ler, duruşma usulü ve birtakım hukuki 
konularda almış olduğumuz bilgiler 
çerçevesinde gruplara ayrıldık: Asliye 
hukuk, iş hukuku ve aile hukuku yargı-
lamalarında çalışacak temsilci gruplar 
olmak üzere. Her grup için ayrı ayrı da-
nışman ve eğitmen avukatlarımız belir-
lendi. Danışman avukatlarımız kurgusal 
hukuki durum, sözleşme ve ihtilaflar 
belirlediler. Gruplar kendi içerisinde 
davacı ve davalı olarak ayrıldılar. Danış-
man avukatlar ile yapmış olduğumuz 
toplantılarda grup çalışması halinde 
dilekçelerimizi hazırlayarak karşı yana 
(davacı veya davalı) gönderdik ve di-
lekçeler aşamasını başarılı bir şekilde 
tamamladık.

Ve beklenen an: Kurgusal Duruşma

Ve eğitmen meslektaşlarımız ile vermiş 
olduğumuz emeklerin sonucu olan he-
yecanla beklenilen kurgusal duruşma-
mız 12 Temmuz 2014 günü gerçekleşti. 
İzmir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkeme 
salonunda gerçekleşen duruşmada 
eğitmen avukatlarımız hâkim, kâtip ve 
mübaşir görevinde yer aldılar. Biz staj-

yerler ise avukatlık mesleğine en yakın 
olduğumuz zamanda birer avukat gibi 
cübbelerimizi girerek vekil koltukların-
da yer aldık. İçinde bulunduğum/çalış-
tığım grup, Asliye Hukuk/Ticaret yargı-
laması yürüten gruptu. Dava konumuz 
ise “ölünceye kadar bakma sözleşmesi-
nin iptalini ve terditli olarak tenkisi” idi 
ve ben davacı taraf vekili olarak çalış-
mada yer alıyordum. 

Gerek özenle oluşturduğumuz dava di-
lekçesi ve replik dilekçemiz gerekse du-
ruşma esnasında dinlettiğimiz tanıklar 
ile duruşmadaki baskın savunmalarımız 
hâkimi etkilemiş olacak ki dava müvek-
kilimiz lehine sonuçlandı. Genel olarak 
diğer stajyer avukat arkadaşlarımdan 
aldığım yorumlar çerçevesinde şu so-
nucu çıkarttım: SEM’de gerçekleşen ça-
lışmalar ve özellikle kurgusal duruşma, 
kendimize ve bilgilerimize olan güve-
nimizi arttırdı, duruşmada vekil olarak 
neler yapmamız nelerden kaçınmamız 
gerektiğini uygulamalı olarak anlama-
mızı sağladı. 

Yüzlerimizde gülücük gözlerimizde 
umut ile o duruşma salonundan ay-
rılmak, İzmir Barosu’nun ve SEM’de 
görevli tüm saygıdeğer özverili mes-
lektaşlarımızın eseridir. Kendimi ve di-
ğer sevgili stajyer avukat arkadaşları-
mı böyle başarılı çalışmalar içerisinde 
gördüğüm ve İzmir Barosuna kayıtlı 
olduğumuz için çok şanslı hissediyo-
rum. Tüm meslektaşlarım adına onları 
temsilen emeği geçen herkese çok te-
şekkür ediyorum. 

İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ’NİN 
STAJYER AVUKATLARA KATTIKLARI

Stj. Av. Nevran Suiçmez
İzmir Barosu
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2013 yılının bir sonbahar günü karar verdim avukatlık stajımı 
başlatmaya. 

Hukuk fakültesini bitirdiğim yıldan itibaren mavi dünyamız gü-
neş etrafında epey bir turladığından ve en temel yasalarımız 
özellikle benim mezuniyetimden sonra değiştiğinden, staja pek 
de büyük bir cesaretle başladığım söylenemezdi. Dahası, birço-
ğu çocuğumdan küçük yaştaki stajyerlerle aynı sıraları paylaş-
mak fikri pek de cazip görünmüyordu. 

Bütün bunlara ilave olarak, malum sonbahar günü İzmir Barosu 
binasına ilk defa giderken, Alsancak’ın metruk binalarla çevri-
li ara sokaklarının sevimsiz görüntüsü beni pek de teşvik eder 
mahiyette değildi.  

Baro binasının ikinci katındaki Staj Eğitim Merkezine çıktığımda, 
kayıt işlemleri için görüşmem gereken kişinin masasının etrafın-
da, muhtemelen benim gibi kayıt yaptırmak isteyen aday staj-
yerlerin oluşturduğu bir kalabalık vardı. Bu insan kalabalığına 
ve masasının üzerindeki evrak yoğunluğuna rağmen yüzünden 
gülümsemesini hiç eksik etmeyen ve herkese sabırla cevap ve-
ren Özlem Hanım’ın, aynı zamanda konferans ve ders yoklama 
çizelgelerinin aman vermez takipçisi olduğunu o an doğal ola-
rak bilmiyordum, öğrendim.

Staj kariyerimin ilk altı ayı Karşıyaka Adliyesinde geçti. O ana 
kadar yakından takip etmeye çalıştığım memleket insanlarının 
yaşam mücadelesi içindeki sorunlarını, duruşma salonlarında 
bir başka kesitten ve farklı detaylarıyla görme fırsatı buldum, 
çok da şaşırmadım.

İkinci altı ayın sonlarına doğru Baro tarafından planlanan ders 
programı başladı. Tüm stajyer arkadaşlarım adına bunu söyle-
yebilir miyim bilmiyorum. Ama bu derslerle birlikte sanki as-
lında stajın ilk döneminde mahkemelerde karşılaştığımız ancak 
pek de farkına varamadığımız birtakım uygulamaları fark etme-
mize yol açan bir göz açıldı bizde. Mahkemelerde yapılan kimi 
uygulamalar bir zemin bulmaya başladı zihnimizde. Bu durum 
beni, mahkeme stajının hiç değilse bir bölümünün staj döne-
minin sonunda yapılmasının daha faydalı olabileceğine dair bir 
düşünceye sevk etse de, “yetkililerin her şeyi bizden daha iyi 
bildikleri” prensibi gereğince bu düşünceyi kafamdan silmem 
çok da zor olmadı.

Doyacak kadar aşın varsa, 
başını sokacak bir damın, 
insanoğluna kulluk etmiyorsan, 
başkasının sırtında değilse geçimin, 
tamam, 
güneşli günler içindesin.

Ömer Hayyam

Baro tarafından planlanan derslerde dikkatimi çeken ilk şey, 
tüm eğitmen/danışman avukatların konularına son derece hâ-
kim ve seçkin meslek insanları olduğuydu. Stajyerlere somut 
bir şeyler verebilmek adına, gerçek yargılama ortamını temsil 
edebilme gayesiyle adeta bir tiyatro oyuncusu gibi rol yapan bu 
öğretmenlerin, üstelik kendi büro mesailerinden fedakârlık ya-
parak bu gayreti sergilemeleri beni hakikaten çok etkiledi. Staj 
süresi sonunda üye olacağım baroda, bu yetenek ve bilgi sevi-
yesindeki fedakâr insanların çoğunlukta olduğuna dair inancımı 
korumak istiyorum.

Barodaki derslerin belli bir aşamasında, bundan sonraki dönem 
için ceza veya özel hukuk bölümlerinden birini seçmemiz isten-
di, ben de özel hukuk bölümünü tercih ettim.  Bu bölümü tercih 
eden diğer arkadaşlarımla birlikte, avukat-müvekkil görüşme-
sinden başlayarak, mahkeme safahatının sonuna kadar tüm 
işlemleri bire bir görerek uygulama imkânı bulduk. Bu safhada 
görev alan hakikaten çok kıymetli eğitmen/danışman avukatlar, 
konuların akışı içinde sık sık mesleki deneyimlerini de aktarmak 
suretiyle bizlere değerli bilgiler verdiler. Hele hele, hukuk fakül-
telerinde pek de üzerinde durulmayan, fakat avukatlık mes-
leğinin en can alıcı noktalarından biri olan dava dilekçelerinin 
hazırlanması konusunda, zannederim tüm arkadaşlarım yeterli 
seviyeye geldi. 

Baroda planlanan bu derslerle ilgili olarak, ders konularına 
ayrılan zamanın, olması gerekenden çok daha kısa olduğuna 
inanıyorum.  Mahkeme stajına ayrılan altı aylık sürenin hiç ol-
mazsa bir ayının baro derslerine dahil edilmesi, bu süre içinde 
hem özel hem de ceza hukuku ile ilgili konuların ikisinin birden 
stajyerlere verilmesi kanımca daha faydalı olacaktır. Ancak şüp-
hesiz, “yetkililerin her şeyi bizden daha iyi bildikleri” prensibi bu 
konuda da geçerlidir.

Son olarak, tüm dersler boyunca salon düzenini tesis eden, 
kesintisiz ve sınırsız bir çay-kahve desteği sağlayan, akşamları 
kan şekerimizin düştüğü anlarda derhal çikolatalı gofret ikmali 
yapan ve bu destek hizmetlerini İzmir Adliyesindeki çalışmalar 
sırasında bile mobil olarak başarıyla ifa eden tüm baro görevlisi 
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her ne kadar Barohan 6. kat gi-
riş salonunun son derece temiz ve ütülü masa örtüleriyle teçhiz 
edilmiş bir vaziyette olduğu gün, salonun biz özel hukukçular 
için değil, ceza hukukçuları için hazırlandığını öğrendiğimizde 
boynumuzu bükerek oradan ayrılmış olsak da, bunun rövanşı-
nın özel hukuk eğitmen/danışman avukatları tarafından alına-
cağına dair inancımı muhafaza ediyorum.

Başta, şüphesiz yoğun mesaisinden dolayı bizlerle bir araya 
gelme fırsatı bulamayan sayın Baro Başkanı olmak üzere, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, tüm stajyer arkadaşlarıma sağ-
lıklı, başarılı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Stj. Av. Saim Kaya
İzmir Barosu

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER
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TBB’NİN DÜZENLEDİĞİ “STAJYER AVUKATLAR KURGUSAL 
DAVA YARIŞMASI”NDA EGE BÖLGE BİRİNCİLİĞİ ELDE 
EDEN İZMİR BAROSU KURGUSAL DAVA EKİBİ 12-13 
EYLÜL 2014 TARİHLERİNDE ANKARA’DA YAPILAN TÜRKİYE 
YARIŞMASINDA DA 3. OLMA BAŞARISINI GÖSTERDİ. 
Yarışma ekibinde yer alan 
stajyer avukatlarımıza ve 
onları yarışmaya hazırla-
yan danışman meslektaş-
larımıza sonsuz teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. 
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Telefonuma gelen bir mesaj ile başladı her şey... “Her şey” 
dedim, çünkü sürecin başlaması ile sadece hukuk ile ilgili ça-
lışmaların içinde yer alacağımı düşünürken, anladım ki ben 
“her şey”in içindeyim.

Elbette asli görevimiz, TBB tarafından düzenlenen bir ya-
rışmada, yine onlar tarafından hazırlanan kurgusal bir ola-
yı hukuk kuralları ilkeleriyle çözümlemek, yorumlamak, bu 
çerçevede hem iddia etmek hem de savunmaktı. Bunu en iyi 
şekilde yapabilmenin, disiplinli, özverili ve takım ruhu ile çok 
çalışmaktan geçtiğini, engin bilgi ve tecrübeleri ile bize öğ-
reten, hala çözemediğim bir biçimde hiç yorulmadan, usan-
madan, başımızda, sağımızda, solumuzda, her yanımızda 
bulunan başta resmi danışmanımız Av. Nevhan Akyıldız  ve 
gönüllü olarak yılın dört-beş ayını “Of!” bile demeden bizim-
le çalışarak geçiren Yrd. Doç. Dr. İnci Özen , Av. Sevgi Sakarya 
ve Av. Özkan Yücel’le tanışmak ve çalışmak, para ile satın al-
mak istesen olamayacak, büyük bir tecrübe ve onurdu. Bize, 
henüz daha yolun başında olduğumuzu, hukukun engin bir 
derya, bizim de henüz o deryanın içinde bir çakıl taşı oldu-
ğumuzu, çok ve disiplinli çalışmanın başarıyı getireceğini ve 
bilginin aslında paylaşılması, paylaşıldığı oranda da faydalı 
olacağını göstererek öğrettikleri için hepsine teşekkür ede-
rim. Benim için hepsi, ayrı ayrı benim için çok kıymetliler.

İlk bir araya geldiğimizde “Birlikte olur mu ki?” diye düşün-
düğüm, ancak kısa zamanda “Onlarsız asla olmaz.” dediğim, 
hepsinden ayrı ayrı çok şey öğrendiğim, öğrettiğim, olur ol-
maz şeylere birlikte ağlayıp birlikte güldüğüm, hayatlarının 
içine beni alan ve hayatımın bundan sonraki kısmında var-
lıkları ile hep olmalarını istediğim, sevgili arkadaşlarım, Ber-
na Aydın, Derya Ceyhan ve Can Eken... Hepsinin kendinize 
özgü olan düşünce ve tavrı bana her anlamda çok şey kattı. 
Geleceğin başarılı hukukçuları arasında onları da göreceğimi 
biliyorum.

Ben değil “BİZ” olmanın başarıyı getirdiğini, eleştirilerin as-
lında doğruyu ve en iyisini yapabilmen için bir teşvik oldu-
ğunu, hangi konumda, nerede olursan ol, hayata bakış açı-
sının değişebileceğini  ve aslında değişmesi de gerektiğini, 
paylaşmanın ve çalışmanın sonunda gelen başarının verdiği 
hazzı bu yarışma sayesinde bir kez daha yaşayıp öğrendim.

İşte tüm bu kazanımlar yüzünden, sadece bir yarışma içinde 
değil, “HER ŞEY”in içinde buldum kendimi.

Bu kadar olumlu donelerin bir arada bulunduğu yerde de 
başarının olması tesadüf değildi elbet. Önce, Ege Bölge bi-
rinciliği, ardından Türkiye üçüncülüğü ile taçlandırdığımız bu 
çalışmanın, bayrağı devredeceğimiz, bizden sonra gelecek 
olan stajyer avukat arkadaşlarımıza örnek olacağını, hem 
kendi gelişimleri adına hem de  İzmir Barosu adına çok daha 
büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımla, bu başarı 
hikayesinde benim de var olmamı sağlayan ve bana güvenen 
herkese tekrar teşekkür ederim.

KURGUSAL DAVA YARIŞMALARINDA “BİZ” 
OLARAK BAŞARI ELDE ETTİK...
Stj. Av. Uğur Uluocak Acabey
İzmir Barosu
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“İnsan haklarından doğa haklarına «çevre hakkı»” konulu II. 
Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı Türkiye Barolar Birliği’nde 
gerçekleştirildi. İlk oturumunda çevre hakkının Anayasa ve 
uluslararası insan hakları hukuku bağlamında güvenceleri-
nin konuşulduğu kurultayın ikinci oturumunda doğa hakları 
bağlamında çevre hakkı değerlendirildi.

İki gün süren kurultay, ‘Doğanın Hakları Var’ başlıklı sonuç 
bildirgesinin okunması ile sonlandı.

2. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı Türkiye 
Barolar Birliği’nde Gerçekleşti

KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ:
Doğanın Hakları Var
Son otuz yıldır devlet politikası haline gelmiş neoliberal po-
litikaların meyvelerini hep birlikte yemeye başladık.  Kamu 
hizmetlerinin özel hukuk kişileri eliyle gördürülmesi, şirket-
leştirme ve yeni dünya düzenine uyum adıyla başlayan süreç, 
devletin ekonomi alanından elini çekmesi ve daha fazla de-
mokrasiye zemin hazırlanması propagandasıyla bugünlere 
geldi. Geldiğimiz noktada ise devlet eliyle yaratılan yeni bir 
sermaye sınıfı, tüm ekonomik hayatı denetim altına alan bir 
devlet ve sıfır noktasında bir demokrasiyle bizi karşı karşıya 
bıraktı.

HABERLER

Kurultayın, halkın 
çevre ile ilgili alınan 
kararlara katılım 
hakkının tartışıldığı 
ikinci gününde, Avukat 
Noyan Özkan Çevre 
ve Ekoloji Mücadelesi 
Onur Ödülü Töreni 
gerçekleştirildi. 
Törende, Yeşil Gerze 
Çevre Platformu ile 
Kazım Delal’e ödülleri 
verildi. Yeşil Gerze 
Çevre Platformu’nun 
ödülünü konuşmacı 
Şengül Şahin aldı.
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Kamu malı niteliğinde olan iktisadi devlet teşekküllerinin 
özelleştirilmesi, istihdam biçimlerinin esnekleştirilmesi, dev-
letin ekonomiden elini çekmesi gerektiğini söyleyenlerin 
temel şiarıydı. Bu süreci, doğanın da şirketlerin sınırsız sö-
mürüsüne açan 2000’li yıllar izledi. Kamu varlıkları gibi doğa 
varlıkları da piyasanın malı haline getirildi. Hava, su, toprak 
sınırsız ve kontrolsüzce sermayenin hizmetine sunuldu. Var-
dığımız noktada tüm doğa ve kamu varlıklarının esnek hu-
kuk kurallarıyla sermayenin denetimine girdiğini görüyoruz. 
Yatırımların önündeki her türlü engeli kaldırmak görevimiz-
dir diyen hükümetler, yurttaşların hak arama çabalarını boşa 
çıkardı. Bergama Altın Madeni Karşıtı Hareket’ten bugüne 
binlerce yargı kararını uygulamayan idareler, Türkiye’nin 
demokratik bir hukuk devleti olmasının önüne geçti. Yargı 
yoluyla devlet yönetimine katılmak isteyen yurttaşların ve 
demokratik kitle örgütlerinin dava açma süreçleri usul ku-
rallarıyla zorlaştırıldı.  Dava menfaati, süre gibi usul kuralları; 
bilirkişi ücretler gibi yargılama mekanizmaları yurttaşların 
karar alma sürecine katılmasının olanaklarını sınırlandırma-
nın aracı haline getirildi. Sınırsız büyümeye yüzünü dönen 
bu politikalar sonucunda, Türkiye’de hukuki güvence sistem-
leri aşındı.

Bu dünyada sadece sadece zenginler ve sadece hükümetler 
yaşamıyor. Bu dünyada tütün, pamuk, buğday, üzüm üreti-
cileri, maden işçileri yaşıyor. Bu dünyada İkizdere’nin yama-
cında bir çınar yaşıyor. Duble yollarımızdan karşıya geçeme-
yen kör bir tilki yaşıyor. Suyu yatağından koparılmış dereler 
yaşıyor.

Doğanın haklarını insanların iyi yaşama haklarıyla birlikte ko-
rumak, geliştirmek ve iyileştirmek bugün bizim için bir so-
rumluluk veya ödev olmanın ötesinde bir zorunluluktur. Ne 
için yaşıyoruz sorusuna verilecek gerçek cevap budur. Doğa-
dan, insanlardan, kültürel ve biyolojik çeşitlilikten korkma-
yan bir toplumsal, siyasal, ekonomik sisteme ihtiyaç var. Bu 
sistemin kurucu unsuru olacak hukuk kurallarını oluşturmak 
için yol yürüyen biz hukukçular, adalet, eşitlik ve ekolojik iyi-
leştirme kurallarına göre hareket edildiği zaman bu ülkede 
hepimize yetecek toplumsal zenginlik olduğunu biliyoruz.

Aç gözlü, gözü dönmüş ve kar hırsı dışında başka bir hu-
kuk tanımayanların inat ettiği gibi korkulacak bir dünyada 
yaşamıyoruz. Bu coğrafya binlerce uygarlığı ve milyonlarca 
canlıyı doyurdu. Şimdi bu coğrafya çanlarını çalıyor. Enerjiyi, 
suyu, toprağı, kültürü ve ezcümle bir hayatı hakça ve adaletli 
yaşamadığımız zaman başımıza gelenleri hep tufan hikaye-
leriyle bize anlattı bu coğrafya. Rekabeti, hırsı, acıyı öven ve 
böyle bir tarihi kader olarak dayatanlara karşı sözümüz hu-
kuku sömürüden, ezme ve ezilme biçimlerinden, hiyerarşi-
den, ataerkillikten kurtarmak olacaktır. 

Bu nedenle, ikincisi düzenlenen Çevre ve Kent Hukuku Ku-
rultayı bileşenleri olarak, doğa varlıklarının kendi yaşamlarını 
devam ettirme hakkını tanımayan bir hukuk sisteminin en 
temel insan haklarının kullanılmasına da olanak sağlayama-
yacağını kabul ediyoruz.

Canlıların kültürel, biyolojik gelişme hakkını görmezden ge-
len, iyi yaşama haklarını tanımayan,  ortak mirası savurganca 
tüketen bir siyasal kültürün ve bu kültüre beşiklik eden ka-
pitalist değerler sisteminin ahlaki, sosyal ve kültürel olarak 
çökmeye mahkum olduğunu işaret ediyoruz.

Bu gidişi gören, doğanın haklarını tanıyan, suyu, havayı, top-
rağı ve yaşamın tüm bileşenlerini koruyan bir hukuk sistemi-

nin kurulmasının toplumsal çöküşü engelleyecek acil önle-
meler manzumesiyle hayat bulacağını ifade ediyoruz.

Bu nedenlerle,

Yurttaşların devletin karar alma süreçlerinde etkin olmasının 
önü ivedi olarak açılmalıdır. Yargı yoluyla karar alma süreç-
lerine katılma iradesini sergileyen yurttaşların doğa ve insan 
hakları pratiklerinin toplumsal kamusal düzenin kuruluşu 
için gerekli olduğu görülmelidir.

Adalet duygusunu inşa etmek için doğanın korunması, doğa 
varlıklarının haklarının tanınmasında üstün kamu yararı ol-
duğu kabul edilmelidir. İklim değişikliği, kuraklık, sellerle 
perçinlenen yeni yoksulluk düzenine karşı ekolojik ilkelere 
bağlı olarak, toplumsal adaletsizlik ve eşitsizliklerin daha faz-
la derinleşmesini önleyici demokratik, sosyal yönetim politi-
kaları geliştirilmesi gerekmektedir.  Kalkınma adıyla sunulan 
yatırımların, doğanın ve toplumun hilafına sonuçlar doğur-
masının önüne geçilmesi için, kalkınma politikalarının her 
kademesinde söz, yetki ve karar vericilerinin açık, denetle-
nebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir idari alışkanlıkla hareket 
etmesi gerekmektedir.

Doğanın ve emeğin eşgüdümlü biçimde yoksullaşmasına, 
kültürel ve biyolojik  çeşitliliği büyük ölçekli etkilenmesine 
yol açan ve açacak olan her türlü idari karar alma süreci ön-
cesinde ve karar alma sürecinde yurttaşların da karar verici 
kılınmasının idari ilkeleri geliştirilmelidir. Toplumsal ve ekolo-
jik maliyetleri öteleyen değil; bu maliyetlerin ortaya çıkması-
nı engelleyecek, eşitsizlik ve adaletsizliği derinleştirmeyecek 
hukuk usul kurallarının gelişmesi sağlanmalıdır. Hızlı büyü-
meye odaklanmış şirketlerin yatırımlarının ekolojik tahribata 
yol açmaması için idari, cezai ve toplumsal denetim meka-
nizmaları etkin hale getirilmeli, şirketlerin yatırımlarının doğa 
ve insan haklarını ihlal etmeyeceğinin yazılı taahhütleri alın-
malıdır. Kirlilik ortaya çıkmadan önce,  ön tedbirci yaklaşım 
(ihtiyatilik ilkesi)  işletilmeli ve kamu yararı açısından kültür 
ve doğa varlıklarının kamusal yönetimi esas alınmalıdır.  Or-
tak mirasını koruyamayan hiçbir toplum ve uygarlık ebedi ve 
ezeli huzuru yakalayamaz.  Bu nedenle, yağmaya dayanan 
bir büyümenin gelişme olmadığı görülmeli, doğayla birlik-
te yaşayabilmemize olanak sağlayacak, evrensel ve anayasal 
düzeyde ortaya çıkan hukuki güvenceler hukuk sistemimiz-
de karşılığını bulmalıdır.

Saygılarımızla. 

TÜRKİYE BAROLAR  BİRLİĞİ
ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU
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Müzikle uğraşınız ne zaman ve nasıl 
başladı? 

Müzikle uğraşım bağlamayla başladı. 
11 yaşında bağlama, 13 yaşında gitar 
çalmaya başladım. Merzifon Anadolu 
Lisesi’nde iken müzik grubumuz vardı. 
Amasya’da düzenlenen liselerarası mü-
zik yarışmasına katıldım ve okuluma o 
tarihte birincilik kazandırma gururunu 
yaşadım. Üniversite yıllarında ise aktif 
şekilde müzikle ilgilenemedim pek.

Müzik eğitimi ile hukuk eğitimi ara-
sında  bir tercih yapmak zorunda 
kaldınız mı ve neden avukatlık?

Tabii ki konservatuar okumayı çok is-
terdim ancak derslerimde de başa-
rılıydım ve kariyer de benim için çok 

önemliydi. Avukatlık mesleği kariyer 
anlamında beni tatmin edebilecek bir 
meslekti. Bir kuruma veya kişiye bağ-
lı olmadan yapabileceğim bir meslek 
olduğu için bana uygun olduğunu dü-
şündüm. Haksızlıklara karşı sessiz ka-
lamayan bir yapımın olmasının da bu 
mesleği seçmemde etkisi olduğunu 
düşünüyorum...

Geçen gün, İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Komisyonu’ndan avukat ar-
kadaşım Zöhre’nin 3 yaşındaki oğlu 
kreşe başlamış ve bir hafta sonra 
“Ben her gün aynı okula mı gidece-
ğim?” diye sormuş. Kaç yıldır avu-
katlık yapıyorsunuz, siz de  küçük 
Fırat gibi hayatınızdaki rutini mi 
değiştirmek istediniz? Avukatlık ya-
parken bir müzik grubuna girmek ve 

avukatlara konser verme fikri nasıl 
ortaya çıktı? 

 Rutini değiştirmek için değil, müziğin 
sürekli olarak hayatımda olmasını, ha-
yatımın bir parçası olmasını istediğim 
için bu grubun içerisinde yer almak 
istedim. İzmir Barosu Orkestrası kuru-
lacağını öğrendiğimde “Nihayet...” de-
dim ve “Kesinlikle orda olmalıyım.” diye 
düşünerek çalışmalara katıldım.

Ben sizi izledim ve çok keyif aldım. 
Sizin de sahnede keyif aldığınız bel-
liydi. Meslektaşlarınıza konser ver-
mek nasıl bir duygu? Konser öncesi, 
konserde ve sonrasında neler hisse-
diyorsunuz?

Konserlerimize avukatların/stajyer avu-

Röportaj : Av. Hatice Aslan Atabay
Fotoğraflar : Av. Aydın Sunelcan

Bültenimizin bu sayısında röportajımızı meslektaşlarımız tarafından etkinlikleri ilgiyle takip 
edilen Grup Değişik İş’in yetenekli ve sempatik  solisti  Av. Esin İrgül’le gerçekleştirdik...

Av. Esin İrgül ile “Grup Değişik İş” ve 
Müzik Üzerine...
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katların yanı sıra hakimler ve savcılar 
da katılıyor. Tabi ki iş hayatında hep en 
ciddi yönleriyle ve mesleki kimlikleriy-
le  tanıdığımız kişilere konser vermek, 
konserden önce daha fazla strese ve 
heyecana yol açıyor, ancak konser or-
tamında hepsini unutuyoruz. Konser 
sonrasında da çok keyifli hissediyoruz.

Birbirinin zıttı gibi görünen şeylerin 
bir arada olması  bazen keyifli oluyor 
değil mi? Avukatlık ve solistlik birbi-
riyle çok uyumlu görünmese de siz-
ce ikisini bir arada yapmak nasıl bir 
şey ve birini yapıyor olmanın diğeri-
ne katkısı oluyor mu?

Zıt şeylerin birbirini tamamladığını dü-
şünüyorum. Avukatlık mesleği  bildi-
ğiniz gibi çok stresli bir meslek, müzik 
yapmak bana her şeyi unutturuyor ya-
şadığım mutluluğu anlatmak çok zor. 
Müzik sayesinde iş stresinden arınmış 
oluyorum ve işime daha motive olmuş 
şekilde başlıyorum. Ve daha mutlu biri 
oluyorum. Topluluk önünde şarkı söy-
lemek mesleki anlamda da heyecanımı 
kontrol altına alma konusunda fayda 
sağlıyor. Duruşmalarda bunun faydası-
nı gördüğümü söyleyebilirim. 

Bildiğim kadarıyla Grup Değişik İş’in 
tek kadın üyesisiniz. Bu size avantaj 
ya da dezavantaj sağlıyor mu?

Çalışmalara ilk başladığımda biraz çe-
kindiğim doğrudur ama zamanla bu-
nun yanlış bir düşünce olduğunu far-
kettim, kadın-erkek değil, insan olarak 
bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Grup arkadaşlarımla güzel bir ileti-

şim yakaladık. Hatta grup üyelerinden 
Avukat Alper Taner ve Kamil Yıldırım’la 
ofislerimizi birleştirerek ortak olduk.  
Uyum içinde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Zaman zaman bana ‘abi’ diye 
hitap ettikleri de oluyor...

Ben konserde müzik kadar üyeler 
arasındaki diyaloglardan da oldukça 
keyif aldım. Bize, çalışmalar sırasın-
da yaşadığınız ilginç anlarınızdan bi-
raz bahseder misiniz?

Çalışmalarda ismimiz gibi “değişik” 
olaylar da yaşanabiliyor. Örneğin ba-
teristimiz şarkı bittiği halde çalmaya 
devam edebiliyor. Diğer arkadaşlar 
beni güldürüp şarkı söylememe engel 
olabiliyor. Hatta bazen yabancı bir pop 
şarkısını arabesk versiyonda söyleyip 
şarkıyı sabote edebiliyorlar. Bir de ça-
lışmanın son yarım saatinde saat erken 
de olsa neyzenimizin uykusu gelebili-
yor...

Müzikle ilgili geleceğe dair hayal-
leriniz veya başka projeleriniz var 
mı? Bundan sonra avukat kimliğiniz 
mi yoksa müzisyen kimliğiniz mi ön 
planda olsun istersiniz? 

Daha önce herhangi bir ses eğitimi al-
madım, bu yüzden yakın zamanda şan 
dersi almak istiyorum. Müzikle şuanda 
tam olarak istediğim tarzda ilgileniyo-
rum; bir yandan mesleğimi icra ederken 
bir yandan da baro bünyesinde müzik 
yapabiliyorum. Çocukluk hayalim ise 
Yeni Türkü’yle aynı sahneyi paylaşıp o 
harika şarkıları birlikte söylemek. Kim-
lik konusunda ise hem avukatlığın hem 

de müzisyenliğin hayatımda olmasını 
istiyorum ve bir tercih yapmak zorun-
da olduğumu düşünmüyorum. Ben 
avukatlık mesleğini  çok severek ya-
pıyorum ve meslek etiği çerçevesinde 
daha iyi bir avukat olmak amacındayım 
müziği de hiçbir zaman hayatımdan çı-
karmayı düşünmüyorum.

Müzikle yakından ilgileniyorsunuz, 
peki ya dansla aranız nasıl?

Ben lise bitene kadar yaklaşık 7 yıl halk 
oyunları oynadım. Ama müzisyenlik 
her zaman için daha ağır bastı. 

Peki Grup Değişik İş  yeni dönem 
çalışmalarına başladı mı? Heyecanla 
bekliyoruz ne zaman konser vere-
ceksiniz? 

Grup Değişik İş olarak yeni dönem ça-
lışmalarımız başladı. Biz genelde kon-
serlerimizi Avukatlar Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu dö-
nem için bir değişiklik olur mu, henüz 
bilemiyorum.

Son olarak bizimle paylaşmak istedi-
ğiniz bir şey var mı?

Ben insanların yapmayı sevdikleri şey-
den vazgeçmemeleri gerektiğini düşü-
yorum. Ve ne olursa olsun spor, müzik 
veya sanatın herhangi bir dalıyla uğ-
raşmalarını öneriyorum.  İlginiz ve  be-
nimle ilgili yorumlarınız içinde teşekkür 
ederim.  

Biz de meslektaşımıza bize gösterdiği 
sıcak ilgi için teşekkür ediyor ve söyle-
şimizi noktalıyoruz...
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İzmir Barosu Yayın Kurulu üyeleri ile 
Danışma Kurulu üyeleri 26.06.2014 ta-
rihinde İzmir Barosu merkez binasında 
yapılan toplantıda bir araya geldiler. 
Yapılan bu toplantı ile, İzmir Barosu 
tarafından yayımlanan İzmir Barosu 
Dergisi’nde yer alan ve yer alacak olan 
tüm hakemli-hakemsiz makaleler ko-
nusunda danışmalık yapan öğretim 
üyeleri ve yayın kurulunda görev yapan 

DANIŞMAN AKADEMİSYENLER YAYIN
KURULUMUZ İLE BULUŞTU

İzmir Barosu avukatlarının beraber bir 
değerlendirme yapması ve derginin 
gelecek sayılarında yeterliliğinin daha 
da arttırılması için fikir alışverişi yapıl-
ması amaçlandı.

İzmir Barosu Dergisi’nin daha zengin 
içeriğe kavuşturulması hususunda fikir 
alışverişi yapıldı. Danışma Kurulu üye-
lerinin de katkı ve görüşleri ile dergi-
nin daha fazla tanıtımının yapılabilmesi 

için gerekenler tespit edildi. Dergi için 
makale derlenmesi ve yazılması ko-
nusunda tüm Danışma Kurulu üyeleri, 
ilerleyen dönemlerde de desteklerinin 
aynen devam edeceğini belirttiler. 

İki saat süren toplantıdan sonra, Asan-
sör Restorant’ta hep birlikte yenilen ye-
meğin ardından, toplantıya ve değerli 
üyeler ile yapılan güzel sohbete son 
verildi. 

HABERLER
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KAZANDIK!
İzmir Barosu’nun “heryer hukuksuzluk” diyerek başlattığı 
mücadele sonuca ulaştı. Hukukun üstünlüğünü korumak 
ve savunmakla da yükümlü olan Baroların, bu görev ve 
sorumluluğa dayanarak açtıkları davalarda, dava ehliyeti 
olmadığına ilişkin Danıştay kararı, İzmir Barosu’nun başvurusu 
üzerine İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile BOZULDU.

Baroların ve sivil toplum örgütlerinin dava ehliyetinin 
yok sayılmak istendiğ bu süreçte, İzmir Barosu mücadele 
etmekten vazgeçmemiş, düzenlediği paneller, konferanslar, 
yaptığı basın açıklamaları ve adli-idari başvurularla bu 
hukuksuzluğa karşı çıkmış, sonunda kazanan barolar, sivil 
toplum kuruluşları ve halkın hak arama özgürlüğü olmuştur.

HABERLER
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            Ankara 02.07.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/62
Konu: Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından, sigorta kaydı yaptırılan stajyerin levhaya ya-
zılma isteminin kabulü gereği hakkında.
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 25.02.2011 gün E.2011/412, K.2011/319 sayılı ısrar kararı;”…avukat yanındaki stajının ta-
mamını kapsayan dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yanında çalıştığı Avukat tarafından sigortalı yapılmasının 
stajın amacı ile bağdaşmayacağı, bu çalışmanın 1136 sayılı Yasa’nın 11. maddesi uyarınca avukatlıkla birleşemeyeceği ileri 
sürülmekte ise de, adı geçenin, sigortalı olması nedeniyle adliye stajını aksattığı yönünde herhangi bir bilgi veya tespitin 
bulunmadığı, ilgilinin avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptığı avukat tarafından sigortalılık kaydının yaptırılmasının avu-
katlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirile-
meyeceği…”hükmünü içermektedir.
Alıntılanan yargı kararı ekte Başkanlığınıza gönderilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 30.01.2014 gün E.2011/771, 
K.2014/126 sayılı kararı ile onanmıştır.
Durumu bilgilerinize sunar, Baronuz uygulamalarında sözü edilen yargı kararlarının değerlendirilmesini rica ederim.
Saygılarımla.
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkan

İlanın ve eki mahkeme kararlarına “http://www.barobirlik.org.tr” adresinden ulaşılabilir.

            Ankara 21.08.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO: 2014/71
Konu: Vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocuklarına Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yar-
dım ve Dayanışma Fonundan yardım yapılabileceği.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 18-19 Ağustos 2014 tarihli toplantısında,Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Da-
yanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma 2 Numaralı Yönergesi’nincenaze yardımını düzenleyen8 inci maddesini “Ölüme 
Bağlı Yardımlar”kenar başlığı ilevefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bakıma muhtaç olması duru-
munda yardım kapsamına alınmalarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlemiş ve gerekli değişikliklerin yapılmasına oybirliği 
ile karar verilmiştir.
Bu değişikliğe göre; baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte iken vefat eden avukatın 
bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bakıma muhtaç olması durumunda; aile içi tüm gelirlerinin net asgari ücretin 1,5 
katının altında olması şartıyla Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun her yıl sonu yeniden belirleyeceği miktardaki aylık 
ödeme baro aracılığıyla velisine yapılabilecektir.(Yönerge’nin değişikliği de içeren son metni ekte sunulmuştur.)
Bu yardımın yapılabilmesi için;
Hak sahibinin, Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Mirasçılık Belgesi,
Veli / Vasilik Kararı,
Aile içi gelirleri gösterir onaylı belgeler,
Hak sahibi vasisi tarafından doldurulacak “SYDF Gelir Bildirim Formu”nun ve beyan edilen gelir dışında bir gelirinin olmadı-
ğına, gelir durumunun değişmesi halinde Fon yönetimine bildireceğine dair taahhütname,
Vefat eden avukat, çalışmayan avukat ve çalışamayan avukatın bağlı bulunduğu Baro’nun Yönetim Kurulu üyelerinden en 
az 3 üyenin mahallinde görsele ve belgelere dayanarak hazırlayacağı ‘Yaşam Standardı Bilgi Tutanağı’ Baro Yönetim Kurulu 
tarafından karar haline getirilerek, TBB SYDF Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma 2 Numaralı Yönergesine 
“http://www.barobirlik.org.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

DUYURULAR
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İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından hazırla-
nan Sağlık Hukuku Seminerlerinin ikincisi 25 Haziran 2014 
günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sağlık Hukukunun Temel Kavramları başlığı altında düzenle-
nen seminere; İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu üye-
leri Av. Savaş Ziyrek ve Dr. Stj. Av. Rayhan Bozabalı ile Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Özgür Can ve Gediz Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hasan Petek konuşmacı olarak katıldılar. Seminerde, hekim 
hasta ilişkisinin hukuki temeli, tıbbi uygulama hataları, tıbbi 
uygulama hatalarında sorumluluğun niteliği ve hekimler yö-
nünden sağlık hukuku başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Her iki seminerin video ve ses kaydını BaroTV’den izleyip 
dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda İzmir Barosu Mobil uy-
gulamasından da dinleyebilirsiniz.

SEMİNER 
SAĞLIK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

ETKİNLİKLER
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Seminerimize konuşmacı olarak İstanbul Barosu avukatların-
dan Cansu İste ve Sunay Akyıldız ile İzmir Gediz Üniversitesi 
Dekanı Prof. Dr. Muhammet Özekes katılmış, ayrıca 150’nin 
üzerinde avukat ve arabulucu meslektaşımız da seminerimizi 
izlemiştir.

Bu seminerin amacı, dava yolu yerine arabuluculuk yoluyla 
uyuşmazlık çözümünü tercih eden taraf avukatının kazanım-
larının neler olacağını ortaya koymaktır.  

Konuşmacılarımızdan Av. Cansu İste; bize, yurtdışında ara-
buluculuk yolu ile uyuşmazlık çözümünün çok yüksek oran-
larda olduğunu belirtmiş ve arabulucu olarak katıldığı dene-
yimlerini aktarmıştır. Yurtdışında arabuluculuk merkezlerinin 
oluşturulduğunu ve tarafların vekille temsil edildiklerini,  bu 
süreçte yüz yüze birbirine kendini ifade etme şansı buldu-
ğunu anlatmış, bu sayede ”secret agenda” denilen, tarafların 
gizli ve içlerinde sakladıkları amaç ve uyuşmazlığın çıkma-
sına neden olan sebepleri ortaya koyabildiklerini ifade et-

SEMİNER
AVUKATLAR İÇİN YENİ BİR ALAN: ARABULUCULUK
26 Eylül 2014 tarihinde İzmir 
Barosu Arabuluculuk Komisyonu 
tarafından organize edilen 
“Avukatlar İçin Yeni Bir Alan: 
Arabuluculuk” konulu bir seminer 
düzenlenmiştir. 

ETKİNLİKLER
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miştir. Cansu Hanım ayrıca, yurtdışında 
avukatların en çok geliri, arabuluculuk 
yoluyla çözümde taraf vekilliği yapa-
rak elde ettiğini belirtmiştir. Artık “iyi 
avukat” kavramının, uyuşmazlığı en 
kısa sürede lehe sonuçlandıran avukat 
olarak değiştiğini, iyi bir vekalet ücret 
sözleşmesi ile avukatın arabuluculuk 
yolu ile çözümde hem gelir, hem za-
man hem de prestij açısından kazançlı 
çıkacağının altını çizmiştir. 

Diğer konuşmacılarımızdan Av. Sunay 
Akyıldız, arabuluculuk uygulamala-
rından örnekler vererek, arabuluculuk 
yoluyla uyuşmazlık çözümünün davaya 

nazaran çok daha kısa sürede ve olabi-
lecek en yüksek tatminle sonuçlandırıl-
dığını belirtmiştir. Uyuşmazlığın yıllara 
sari dava yoluyla çözümüne nazaran, 
arabuluculuk yoluyla çözümü duru-
munda, vekalet ücretinin daha kısa sü-
rede tahsili imkanı olduğunu belirtmiş-
tir.

Konuşmacılarımızdan Prof. Dr. Muham-
met Özekes; arabuluculuk mevzuatının 
hazırlanması sürecinde de yer aldığını 
belirterek, mevzuat ile ilgili genel bir 
değerlendirme yapmıştır. Mevcut mev-
zuatın, uyuşmazlığın arabuluculuk ile 
çözümü için yeterli olduğu, uyuşmazlık 

tarafları ve özellikle avukatlarca, baş-
vurunun çoğaltılması ile sistemin otu-
racağı ve arabuluculuk derneklerinin 
çalışmaları ile yaygınlaşacağı üzerinde 
durmuştur.

Arabuluculuk 
komisyonumuzun 
çalışmaları iki haftada 
bir, perşembe günü 
saat 18:00’da merkez 
baro binasında 
yapılmaktadır. 
Komisyon olarak bu tür 
faaliyetleri sürdürmek 
ve meslektaşlarımız 
ile paylaşmak 
kararlılığındayız. 

ETKİNLİKLER
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Kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giren 
meslektaşlarımız aşağıdaki işlemleri online 
olarak gerçekleştirebilecekler:

Adli Yardım İşlemleri

Bu bölümde aldığınız görevleri detaylı bir 
şekilde günlük olarak, aldığınız ödemeleri, 
ödenmeyi bekleyen dosyalarınızı, 
görevlendirme listesini ve adli yardım 
ücret tarifesini detaylı bir biçimde 
görebilirsiniz.

Kişisel İşlemler

Bu bölümde adres, haberleşme, şifre, 
kullanıcı ve banka bilgilerinizi görebilir, bu 
bilgileri düzenleyebilir veya yeni adres ve 
haberleşme bilgisi ekleyebilirsiniz.

İzmir Barosu Online Hizmetler 
Sitesi Baronet meslektaşlarımızın 
hizmetine sunuldu.

Muhasebe İşlemleri

Bu bölümde kesenek borç bilgilerinizi 
görebilirsiniz

Disiplin İşlemleri

Bu bölümde hakkınızdaki şikayetleri ve 
hakkınızda kesinleşmiş bir disiplin cezası 
olup olmadığını görebilirsiniz

Sigorta Bilgileri

Bu bölümde sigorta bilgilerinizi 
görebilirsiniz

Diğer İşlemler

Bu bölümde kurum arama, avukat arama, 
kan arama gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: www.izmirbarosu.org.tr

DUYURULAR
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BASINA VE KAMUOYUNA

04 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Barosu’na 
bağlı bir meslektaşımız, Kartal Adliyesi’nde 
Baro Temsilcisi sıfatıyla izlediği duruşma son-
rasında, güvenlik güçlerinin saldırısına uğraya-
rak yaralanmıştır.

İstanbul Baro Başkanlığı tarafından görevlen-
dirildiği bir olayla ilgili olarak, görevini ifa et-
mek üzere bulunduğu adliye sarayı içerisinde 
meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz.  

Daha önce Çağlayan Adliyesi’nde farklı za-
manlarda avukatlara yönelen saldırıların bir 
yenisi ile karşı karşıyayız. Kolluk kuvvetlerinin 
bu fütursuz tavrı, bu cesareti kendilerinde bu-
luyor olmaları daha önceki olaylarda cezasız 
kalmalarından kaynaklanmaktadır. Bu saldırı 
kolluk kuvvetlerine yönelik cezasızlık anlayışı-
nın Türkiye’yi getirdiği noktadır.

Savunma mesleğine yönelik bu saldırılar aynı 
zamanda hukuk devletinin ve savunma ba-
ğımsızlığının yok edilme girişimlerinin de bir 
parçasıdır. Bu saldırının sorumluları hakkında 
gerekli adli ve idari süreç derhal başlatılmalıdır.

Yargı görevi yapanlar arasında olduğu kanun-
larda açıkça kabul edilmiş avukatlara yönelik 
saldırıların derhal soruşturularak sorumlula-
rının cezalandırılması için gereken her türlü 
tedbir acilen alınmalı sorumlular yargı önüne 
çıkarılmalıdır.

İzmir Barosu olarak savunmayı baskı altına al-
maya çalışan her türlü eylem ve işleme sessiz 
kalmayacağımızı ve sorumlular cezalandırılana 
kadar olayın takipçisi olacağımızı bildirir, mes-
lektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 
05.09.2014

İzmir Barosu Başkanlığı

Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!

Avukat Ömer Kavili’ye 
Polis Saldırısı
Gülsuyu’nda Hasan Ferit Gedik’in çeteler tarafından öl-
dürülmesiyle ilgili olarak Karetal Adliyesi’nde görülen 
duruşma, polis gölgesi altında gerçekleşti. İl Emniyet 
Müdürü üst düzey bir yetkilisinin de karıştığı polis sal-
dırısında avukatlar ve kadınlar darp edildi, bir mağdur 
yakını gözaltına alındı. Bu arada çete üyelerinden biri 
olduğu iddia edilen bir kişinin, güvenlik güçlerinin en-
geline takılmadan duruşma salonuna alınması dikkat 
çekti.  Gün ortasında avukatlar duruşma salonunda çı-
karken de polis saldırısına maruz kaldı.

Baro temsilcisi olarak duruşmaya gelen Avukat Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcısı Ömer Kavili, polis saldırısın-
da yere düştü, sağ kolu kanadı.  Kavili, yüzüne yumruk 
atarak düşmesine neden olan polisin Güvenlik Şube 
Müdürlüğü’nden sorumlu il emniyet müdür yardımcılı-
ğına Mehmet Suat Ekinci olduğunu söyledi.

BASIN AÇIKLAMASI
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55. dönemi 18-19-20 Temmuz, 56. 
dönemi ise 26-27-28 Eylül tarihlerinde, 20 
kişiden oluşan üçer grupta, aktif eğitim 
yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen 
çalışmanın son gününde örnek dosya 
üzerinden “farazi duruşma” yapılmıştır.

CMK EĞİTİMLERİNDE 55. VE 56. DÖNEM 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Aktif olarak çalışmaya katılan tüm katılımcılara 
ve özveriyle zaman ayırarak hiçbir karşılık 
beklemeksizin eğitim çalışmasının başından 
sonuna kadar çalışmada yer alan eğitimcilerimize 
teşekkür ederiz.

Yeni dönem CMK sertifikalı eğitim çalışması 
başvuran meslektaşlarımıza ayrıca duyurulacaktır.

55. Dönem CMK Eğitim Semineri

56. Dönem CMK Eğitim Semineri

ETKİNLİKLER
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Av. Cansu KAYA
Av. Zeynep KURUM
Av. Gülşah ÇAĞDAŞ
İzmir Barosu Üyeleri 

Siz bu yazıyı okurken biz belki de ilk CMK görevimizi icra etmek üzere Ka-
rabağlar Çocuk Bürosu’nda ifade için sıra bekliyor olacağız…

CMK müdafiliği görevi alabilmek için şart olan eğitim seminerini 28.09.2014 
tarihi itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Sanırım hiçbirimiz, üç günlük 
bir eğitim programının bu denli verimli ve eğlenceli geçeceğini düşünerek 
gelmemiştik.

Çalışma boyunca her sabah, insanın içini açan rengarenk çiçeklerle ve güler 
yüzle karşılandık. Bir görevin ilk dakikasından son dakikasına kadar nasıl 
yürütüleceğini gördük. Eğitimin, uygulamanın içinde bulunan kişiler tara-
fından verilmiş olması da bizim için ayrı bir öneme sahipti; zira uygulama-
da karşılaşabileceğimiz sorunlar karşısında nasıl bir tavır sergilememizin 
faydalı, doğru ve erdemli olacağı konusunda son derece yol gösterici oldu. 

Bu üç günlük süreçte araştırarak da ulaşabileceğimiz kitabi bilgilerin ya-
nında, görev sırasında karşılaşacağımız tüm süjelerle ne şekilde daha sağ-
lıklı iletişim kurabileceğimizi konuştuk ki, belki de en büyük kazanımımız 
bu oldu. İşte tam da bu noktada işimizin klasörlerce dosyadan ibaret değil 
de insandan doğan ve insandan beslenen bir iş olduğunu hatırladık.

Çalışmayı bu kadar ilgi çekici ve verimli kılan eğitmenlerimize de değinme-
den geçemeyeceğiz... Büyük bir özveri ile bizim için saatlerce -adeta- mesai 
harcadılar; üstelik tüm yorgunluklarına rağmen bir dakika olsun gülümse-
melerini ve enerjilerini kaybetmediler.

İhtiyaç duyabileceğimiz her şey her an elimizin altındaydı. Kahvaltımız, 
öğle yemeğimiz ve hatta üzümümüz bile düşünülmüştü. 

Teorik ve pratik bilgilerin paylaşıldığı sunumların yanında bu işin bir ekip 
çalışması olduğunu ve birlikte hareket etmeyip ortak bir tavır sergileme-
diğimizde çözüme ulaşamayacağımızı fark ettiğimiz ya da anımsadığımız 
oyunlar ve çalışma sonunda gerçekleştirdiğimiz kurgusal duruşma da çalış-
mayı sıkıcı ve monoton olmaktan tamamen çıkarmış oldu. 

Çalışmanın gerçekleştirilmesinde emek harcayan herkese teşekkür ediyor; 
bu eğitimi almış veya alacak olan tüm meslektaşlarımıza görevlerinde ba-
şarılar diliyoruz.

Belki de şu an ifade sıramız gelmiştir…

ETKİNLİKLER
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Av. Şükran Yıldırım
Kocaeli Barosu

BİR MÜCADELE EĞİTİMİ
Meslek hayatında 3. yılını doldurmuş ancak yabancı dil ve yüksek lisansı ta-
mamlama derken CMK eğitimini aksatmış bir “avukat” olarak evleviyet kes-
beden bir çok hususta noksan kaldığımı fark etmekle başladı benim hikayem... 
Müdafiliğin kutsallığı bir yana, bir gün şahsi bir meselem için karakola düşse 
yolum, belki de ne yapacağını bilemezlikle şaşkınlığımı gizleyemezdim. Avu-
katız ya... Belki de ustaca bir kıvraklıkla saklardım bilgisizliğimi. Peki ya umu-
dunu bana bağlamış bir mağdur olsaydı karşımda? İşte burada eksik olmanın 
vicdani sızısıyla baş başa kalmaktı en kötüsü... Bu düşüncelerle, derhal kayıt-
lı olduğum baroyu arayarak CMK semineri almak istediğimi belirttim, ancak 
bunun için yaklaşık bir yıl beklemem gerekiyordu. Bu süre çok uzun olduğu 
için hali hazırdaki İzmir Barosu`nca düzenlenen seminere katılma talebinde 
bulundum. Nihayet “kusursuz” diye nitelendirebileceğim bu eğitimin sonunda 
elbette büyük bir teşekkürü de borç bilmekteyim. 

Zira, salt mevzuat silsilesi dışında, hayatın ta kendisi vardı bu eğitimde. Bazen 
çaresizliğin en soğuk yüzüyle karşı karşıya olan birine kurtarıcı Heraklit timsali 
bir kahraman olduk, bazen de oyunlar oynayarak çocukluğumuzdaki o sıca-
cık masum gülüşleri anımsadık... Önce empatiyle bir hücrede iliklerine kadar 
korkuyu, endişeyi ve yalnızlığın soğuğunu, kapı deliğinden gözüken o küçücük 
umut ışığını hayal ederek müvekkilimizle empati kurmayı,  sonra “Haydi, o 
ışık o umut sizsiniz aslında..” nidasıyla bir kez daha mesleğimizin kutsallığını 
öğrendik. Bazen kavga verdik, sorguladık kendi değerlerimizi, çarpık sistemi 
ve umut ettik ideali, bazen de alkış tutup, gururla andık mücadeleci bir ruhun 
başarısını... Farazi canlandırmalar yaptık; hukukun üstünlüğü yerine, üstünle-
rin hukukunun geçerli olduğu... Ve boyun eğme yerine yılmadan, usanmadan 
mücadeleydi bu dersin konusu... Dedim ya, bu eğitimde hayatın ta kendisi vardı 
aslında; üstünler ve hukukları karşısında hukukun üstünlüğü ilkesine hizmet 
eden mücadeleci meslektaşlarım vardı. 

Teşekkür ediyorum, her şeyden önce bana adalete hizmetin “önce mücadele” 
demek olduğunu öğreten bu kutsal üstatlarıma. Şimdi müsaadenizle aldığım 
bu hayat dersinde bana imtihan vakti... 

ETKİNLİKLER
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03.06.2014

AV. EREN YENAL

10.06.2014

AV. RAGIP ÖZDEN

17.06.2014

AV. SÜMEYRA BETÜL

AV. REMZİ ÇİL

AV. GÖKER ŞARLAKLAR

24.06.2014

AV. FİKRET ELGÜN
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01.07.2014

AV. AYŞEGÜL KURU

08.07.2014

AV. TELLİ AKPINAR

AV. İLKE BALTACI

AV. FULYA ALTINTAŞ

15.07.2014

AV. YÜCEL YAŞAR

AV. TUĞÇE AYDIN

22.07.2014

AV. HALİL ORBAY

AV. HURİYE ÇEPEL

AV. UĞUR GÜLEN
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12.08.2014

AV. LEVENT GÜNEŞ 

AV. HÜSEYİN YILDIRIM

AV. ÜMMÜHAN DEMİREL 

AV. YUSUF UMUR TAŞKIN

AV. ERALP DEMİRKAZIK 

AV. SAYGI ACİL

26.08.2014

AV. FIRAT AYTAÇ

09.09.2014

AV. AHMET GÜLHAN

10.09.2014

AV. ELİF KARLIDAĞ
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16.09.2014

AV. ONUR ALTUNSU

AV. SAMET ZENGİN

AV. DUYGU NASUHBEYOĞLU AV. OSMAN ÖZKUL

AV. SEDAR BEKTAŞ AV. NECAT İSLAMOĞLU

AV. HANDE ÖZTÜRK ÇELEBİ AV. ECE KARAN

AV. SERCAN TURGAY AV. GÜNTAN ŞAHİN

AV. HACER CANSEVEN AV. FULYA ÜSTBAŞ

AV. MAKBULE İREM TAMAY AV. EVRİM AYDEMİR

AV. GÜNER GÜDÜMCÜOĞLU AV. ANI EZGİ AYHAN

AV. MERVE TEKEŞ

23.09.2014

AV. MERVE ÇETİNER  AV. ECE NAZLI GÜRDAL

AV. DAMLA EREL  AV. AYBARSHAN CEYLAN

AV. İREM GÜREL   AV. BURÇİN USLUER

AV. PELİN KÖK   AV. ŞENAY KOÇ

AV. ZEYNEL SAVAŞ  AV. AHMET KANDEMİR

AV. HATİCE ÖGE   AV. ŞERİFE GÜMÜŞÇÜ

AV. OSMAN YILDIRIM  AV. ZEHRA GÜNDOĞMUŞ

AV. ALPER KILIÇ

30.09.2014
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İZMİR BAROSU

YÖNETİM KURULU KARARI

Tarih : 26.08.2014

Sayı : 27/186

İlgili Konu : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 20.08.2014 tarih ve 23071 gelen evrak sayılı Parisa Zabani’ nin 
yakınmasını içerir mail dilekçesinin bildirimine ilişkin yazısı.

Karar : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 12.08.2014 tarihli yazısı okundu. Yazı içeriğinin incelenmesinden 
Perisa Zabani isimli kişi tarafından e-posta ile gönderilen dilekçe örneği eklenmek suretiyle “ilgilisine bildirilmek 
üzere söz konusu dilekçede sözü edilen konu hakkında yapılan işlemin aşama ve sonucundan bilgi verilmesi” nin 
istendiği anlaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Barolar, tüm faaliyetlerinde bağımsız olarak hareket ederler ve Barolar Birliği ile vesayet anlamına gelebilecek her 
türlü iş ve işlemden kaçınmak zorundadırlar.

Öte yandan vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgili olarak avukatlarla ilgili disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının 
usulü ve sonuçları, Barolar Birliğinin bu anlamda görev ve yetkileri ile yine Avukatlık Kanunu 142. Maddesinde 
ifadesini bulmuştur.

Baromuz yönetim kurulu tarafından mevzuata uygun olarak yürütülen disiplin soruşturmalarında verilen kararlar 
taraflara tebliğ edilmekte ve itiraz halinde yine mevzuat uyarınca TBB yönetim kuruluna gönderilmektedir. Dilekçe 
sahibine de yakınmaları ile ilgili olarak verilen tüm kararlar tebliğ edilmiştir. Nitekim ilgili dilekçe içeriğinde de işlem 
yapılmamış olmasından değil verilen kararların dilekçe sahibinde yarattığı memnuniyetsizlikten söz edilmektedir. 
Kaldı ki, bu yönde bir talep söz konusu olacak ise TBB Başkanlığından değil Baromuz Başkanlığından talep edilmesi 
gerekmektedir.

Açıklanana nedenlerle, şikayetlerine ilişkin söz konusu işlemler için yasal süreçler dahilinde dilekçe sahibine bilgi 
verilmekte olup, TBB Başkanlığınca yasamızla yer almayan ve bir tür denetim anlamına gelebilecek bilgi talebinin 
karşılanabilmesi baromuz açısından mümkün olmadığının TBB Başkanlığına bildirilmesine OBKV.

 Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Sayman
 Av. Ercan Demir Av. Sefa Yılmaz Av. Dilek Demir Av. Meriç Kaptan

 Üye Üye Üye Üye
 Av. Hüseyin Pehlivan Av. Bahri Erhan Merder Av. Özkan Yücel Av. Anıl Güler

 Üye Üye Üye
 Av. Türkan Karakoç Av. Ümit Görgülü Av. Ayşegül Altınbaş
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