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Sevgili Meslektaşlarım;

Onur olarak kabul ettiğimiz İzmir Ba-
rosu Başkanlık ve Yönetim Kurulu gö-
revimizin iki yıllık sürecini tamamlamış 
bulunmaktayız. 

2010–2012 döneminde İzmir Baro- 
su’nun öncelikli olarak bir hukuk kuru-
mu ve meslek örgütü olduğundan ha-
reketle, hukukun üstünlüğü, avukatlık 
mesleğinin ve avukatların her türlü 
hukuk dışı uygulama ve düzenleme-
ye karşı korunması ve mesleğin temel 
ve kabul gören ilkeleri doğrultusunda 
geliştirilmesi için hukuk içinde kalarak 
çözümler üretmeye çalıştık. 

Avukatların olmadığı, avukatlık mesle-
ğinin daraltıldığı bir hukuk sisteminin 
mümkün olamayacağını ortaya koy-
duk ve hiçbir organ veya zümrenin 
güdümünde olmadan, avukatın ve ba-
ronun bağımsız ve özgür bakış açısını 
koruduk. Avukatlık mesleğinin gerek-
tirdiği saygın duruşu koruyarak müca-
dele ederek tüm bu süreci sadece hu-
kuk ve yapılması gerekenler üzerinden 
projelendirdik ve uyguladık. 

Ülkemizdeki adalet sistemi ve sorunla-
rı ele alındığında çığ gibi büyüyen ve 
zaman zaman kendini daha fazla his-
settiren, kontrol edilemez hukuki kar-
maşanın içinde Baroların alması gere-
ken rolün daha da büyüdüğü açıktır. 

Özel yetkili mahkemelerden, arabulu-

culuk yasasına, şirketlerin avukat bu-
lundurma zorunluluğundan, avukat-
ların hususi pasaport alma taleplerine 
kadar hiçbir süreç ihmal edilmeksizin, 
müdahale edilerek ve içinde olarak ve 
hatta mücadele edilerek çözülmeye 
çalışılmıştır. Ülkemizi ve hukuk siste-
mimizi ilgilendiren her davanın göz-
lemcisi olunmuş, yasama çalışmaları-
nın dışında kalınmayarak sosyal baskı, 
yazılı talep, basın açıklaması ve kam-
panyalarla belirleyici tüm süreçlere 
müdahil olunmuştur. 

Meslektaşlarımıza en hızlı ve aynı za-
manda en sağlıklı ve doğru hizmeti 
sağlayabilecek bir baro için kurum-
sallaşma çalışmaları başlatılmış, baro 
içindeki tüm arşiv dokümanları ko-
ruma altına alınmış, baro idari yapısı 
hız, ekonomi ve verimlilik ekseninde 
yeniden yapılandırılmış ve teknolojik 
gelişmelerden yararlanması sağlan-
mış, baro binası kötü görünüm ve iş-
levsiz yapısından arındırılarak avukata 
yaraşır bir görünüm ve işleve bürün-
dürülmüştür. İlçelerimizin tamamında-
ki baro odaları yenilenmiş, teknolojik 
donanıma kavuşturulmuş, 5 ilçemizde 
daha personel istihdamı sağlanarak 
meslektaş gereksinimlerinin daha et-
kili biçimde sağlanmasına çalışılmıştır.

Yasal değişiklikler eşzamanlı olarak 
meslektaşlarımıza ulaştırılmaya çalı-
şılmış, sürekli mesleki gelişim çerçe-

vesinde seminer ve konferanslar ya-
pılmış, temel yasalardaki değişiklikler 
ise kitap basımları meslektaşlarımıza 
ulaştırılmıştır. 

Sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlar 
kapsamında Türkiye Barolar Birliği ve 
diğer kurumlarla yapılan görüşmeler-
le, ilgili alanlarda ilerleme kaydedilmiş 
ve maddi destek alanı genişletilmiştir.   

Diğer bütçelerden aktarım yapma-
yarak, meslektaşlarımıza ödenmesi 
gereken tüm ücretler ödenmiştir. Bu 
anlamda, raporlara ve teftişlere yansı-
dığı şekli ile başarılı mali dönem geçi-
rilmiştir. 

Baronun üyelerinden gelir elde eden 
bir kurum olmaması gerekliliği üze-
rinden hareketle, avukata sunulan 
hizmetlerden bedel alınmasına ilişkin 
tüm uygulamalar kaldırılmıştır. 

İzmir Barosu, çok uzun yıllar Türkiye 
hukuk dünyasının öncülüğünü yap-
mıştır, yeri ve saygınlığı ortadadır. Bu 
iki yıllık dönem boyunca bu saygın-
lığın yeniden kazanılması ve gelişti-
rilmesi için meslektaşlarımızca bize 
verilen onursal görev için müteşekkir 
olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına 
saygılarımızı sunarız. 

   Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

B A Ş K A N D A N
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Değerli Meslektaşlarım, 

Değerli Yargıç ve Savcılar,

 2012-2013 Adli Yılının; yargı bağım-
sızlığı, hukukun üstünlüğü ve adaletin 
önem ve anlamının anlaşılacağı bir yıl 
olması dileğiyle şahsım ve Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarım adına hepi-
nizi saygı ile selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl, hukuk çevrelerinin tar-
tıştığı konuların başında CMK 250, 
251 ve 252 maddelerinde düzenlenen 
Özel Görevli Ağır Ceza mahkemeleri-
nin uygulamaları bulunmaktaydı.

Barolar ve hukuk çevreleri, siyasi teh-
dit aracı gibi işleyen tarzlarıyla hukuk 
devletinde yerleri bulunmayan Özel 
Görevli Ağır Ceza mahkemelerin ka-
patılması gerektiğini vurguladılar.

3. Yargı Paketinin TBMM deki tartış-
maları sırasında iktidar partisi üyesi 
bir grup milletvekili tarafından, CMK 
m.250, 251 ve 252 maddelerinin kal-
dırılması ve TMK m.10 ‘da değişiklik 
yapılması suretiyle TMK kapsamına 
giren suçlar dolayısıyla açılan davala-
rın, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine, 
HSYK tarafından yargı çevresi birden 
çok ili kapsayacak şekilde belirlene-
cek illerde görevlendirilmek üzere 
bölge ağır ceza mahkemelerinde gö-
rülmesine yönelik yasa teklifi verildi.

Verilen bu teklif ne bir hükümet ta-
sarısıydı, ne de iktidar partisi mil-
letvekillerinin çoğunluğu tarafından 

biliniyordu. Kısaca incelenmeyen, 
irdelenmeyen ve tartışılamayan bir 
önerge ile torba yasaya eklendi.

Mecliste gerekli tartışmalar yapılmak-
sızın hızla yasalaştı ve 2 gün içinde de 
Cumhurbaşkanı tarafından imzalana-
rak yayımlandı.

Böylece 6352 sayılı yasa gereği, bir 
tarafta Özel Görevli Ağır Ceza Mahke-
meleri bildik uygulamaları ile devam 
edecek, diğer taraftan Yargı sistemi-
miz kamuoyunda terör mahkemeleri 
adı verilen Bölge Ağır Ceza mahke-
meleri ile tanışacaktır.

6352 sayılı yasanın yasalaşma süre-
ciyle yasa yapma tekniğine; içerdiği 
düzenlemeleri ile demokratik ilkelere 
ve hukuka aykırılığına öncelikle dikkat 
çekmek gerekir.

Söz konusu yasanın geçici 2/4 mad-
desi uyarınca, Özel Görevli Ağır Ceza 
Mahkemelerinde açılmış olan davala-
ra kesin hükümle sonuçlandırılıncaya 
kadar bakılmaya devam olunacağı, 
yetkisizlik ve görevsizlik kararı verile-
meyeceği de düzenlenmiştir. Bu dü-
zenleme ile ortaya çıkan durum Ana-
yasanın 2 nci maddesinde yer alan 
Hukuk Devleti ilkesine ve aynı suça, 
ayrı isim ve farklı yargılama usulleriy-
le değişik mahkemelerde bakılması, 
Anayasanın 10 ncu maddesinde yer 
alan eşitlik ilkesine kesinlikle aykırıdır.

Her ne kadar söz konusu yasal de-

ğişiklikler yargı reformu olarak su-
nulmuşsa da, savunmaya yaklaşım, 
düzenlemenin reform niteliğinde 
olup olmadığını belirleyecek en 
önemli kıstastır.

TMK 10. madde kapsamındaki suç-
larla ilgili soruşturmalarda, Özel 
Görevli Savcıların istemiyle gözal-
tındaki şüphelinin avukatıyla gö-
rüşme hakkı hakim kararıyla 24 
saat kısıtlanabilecektir. Avukatlık 
mesleğine bu önyargılı bakış, aynı 
zamanda adil yargılanma hakkının 
ihlali niteliğindedir.

İddianın ve ithamın dayanağını oluş-
turan kanıtları toplamak ve iddia et-
mek, savcı için nasıl bir görev ise, le-
kelenmemek de şüphelinin/sanığın 
hakkıdır. Suçlu olduğu  kanıtlanıncaya 
kadar, kişinin suçsuz sayılacağını ön-
gören “masumiyet karinesi”nin parça-
sı olan “lekelenmeme hakkı”, temel bir 
insan hakkıdır. Dolayısıyla bir ithamla 
karşı karşıya kalan insanın savunma 
hakkı hemen başlar ve hak arama öz-
gürlüğünün gereği budur. Silahların 
eşitliği yani iddia ve savunmanın 
eşit konumda bulunması temel il-
kesi Yargılama faaliyetinin asli ku-
rucu unsuru olan savunmanın ko-
numunun içselleştirilmesini gerekli 
kılar ki, bu temel ilkenin temenni 
olarak kalmamasının hukuk devle-
tinin olmazsa olmazı olduğu asla 
unutulmamalıdır.

ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI

B A R O D A N
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Avukatlık mesleğine önyargılı ba-
kış, geçtiğimiz yıl yaptığı savunma-
lar dolayısıyla meslektaşlarımızın 
soruşturmalarla muhatap olmaları, 
haklarında soruşturma izinleri ve-
rilmesi ile de somutlaşmıştır.

Oysa Avukata tanınan bir takım gü-
venceler, kendisi için bir ‘ayrıcalık’ ol-
mayıp, savunmasını yaptığı vatandaş-
ların hak arama özgürlükleri içindir.

Avukata savunma görevini yapma-
sı sebebiyle yöneltilen her kısıtlama, 
esasen vatandaşlarımızın savunma 
hakkına ve hak arama özgürlüğüne 
karşı yapılan bir saldırıdır. Savunma-
nın olmadığı bir sürecin “yargılama” 
olarak nitelenebilmesi mümkün de-
ğildir.

Savunmaya ve onun temsilcisi olan 
avukata yönelik bu tür ihlal, kısıtlama 
ve saldırıların avukat-
ların savunma gö-
revlerini yapmalarına 
bağlı olarak hakla-
rında sistematik suç 
duyurularında bulu-
nulması, savunmayı 
sindirme ve yıldır-
maya yönelik, bir tür 
“gözdağı” niteliğin-
dedir.

Savunma hakkı, her 
bir birey ve toplu-
mun bütünü için te-
mel ve ortak bir gü-
vence olmasının yanı 
sıra, yargılama faali-
yetini demokratikleş-
tiren, hukuk güvenliğini sağlayan asli 
bir unsurdur.

Avukatın müvekkilini savunmak ama-
cıyla karşılaştığı haksızlıkları, haksızlık 
nedenlerini ve bu haksızlığa yol açan 
uygulamaları her ortamda eleştirmesi 
hem hakkı, hem de asli görevidir.

Temel hak ve özgürlüklere aykırılıkla-
rın kamuoyu ile paylaşılması savun-
ma hak ve görevin en doğal sonucu-
dur ve bu nedenle hukuka aykırılıktan 
söz edilmesi de mümkün ve doğru 
değildir.

Bu işlevini hakkıyla ve gereği gibi ya-
pabilmesi için savunma mesleğinin, 
özgür bağımsız ve dokunulmaz ol-
ması gerekir.  

İzmir Barosu olarak hep olduğu gibi 

bundan sonra da,savunmaya ve avu-
kata yönelen her türlü hukuka aykı-
rı uygulamalara, tehditlere, gözdağı 
vermelere, görevi nedeniyle gözaltına 
alınmalarına, tutuklanmalarına karşı 
gerekli her türlü meşru-demokratik 
tepkimizi göstermekte kararlı oldu-
ğumuzu bir kez daha vurgulamakta-
yız.

Çünkü Barolar olarak bu bizim asli 
görevimizdir.

Avukatlık Kanunu 76. maddesinde 
barolar hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını savunmak ve korumakla gö-
revli kurumlar olarak tanımlanmış; 
95. maddesine 2001 yılında ekle-
nen 21. fıkra ile de Baro Yönetim 
Kurullarına Hukukun üstünlüğünü 
ve insan haklarını savunmak, koru-
mak ve bu kavramlara işlerlik kazan-

dırmak görevi verilmiştir.

Bu noktada dikkat çekmek istediğimiz 
bir başka husus da, hukuk mücadele-
sinin gereği olarak Barolar tarafından 
açılan davalarda husumet  gerekçe 
gösterilerek verilen red kararlarıdır. 
Uzun yıllar varolan sıfat ehliyeti, bir-
den  bire “yok” kabul edilmiştir.

Günümüzde insan hakları 1. kuşak in-
san hakları, 2. kuşak insan hakları, 3. 
kuşak insan hakları olarak sürekli ge-
lişim göstermektedir. İnsan haklarının 
sürekli gelişimine paralel olarak baro-
ların görev alanları da sürekli gelişe-
cektir. Ancak son zamanlarda Barola-
rımızın çevre hakları, kadın ve insan 
hakları gibi alanlarda açtığı davalar, 
husumet ehliyeti gerekçe gösterilerek 
reddedilmektedir.

Haklar alanındaki gelişmeyi görme-
yen yargının, hukukun üstünlüğünü 
sağlayamayacağı açıktır.

Değerli Meslektaşlarım ,

04.07.2012 günü iktidar partisi mil-
letvekilleri tarafından TBMM Başkan-
lığına sunulan Avukatlık Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifine de değinmek istemekteyim. 
Bu teklifle  Barolar Birliğinin delege 
yapısı, anti demokratik olarak değiş-
tirilmek istenmektedir.

Üye sayısı fazla olan barolar, baro-
lar birliğinde 700- 800 üyesini  1 
delege ile temsil ettirebilecekken 
üye sayısı az baroların, 10- 15 hatta 
7-8 üyesinin bir delege ile temsili 
mümkün olacaktır. Yasa teklifinde 
bu durum baroların eşit ve demok-
ratik katılımı olarak tanımlanabil-

mektedir.  Oysa Barolar 
Birliğinde Barolar değil 
avukatlar temsil edile-
cektir. Temsilin de eşit 
ve demokratik olması 
asıldır.

Molierac’ın ünlü sözü-
nü bir kez daha hatırla-
manın ve hatırlatmanın 
tam zamanıdır.

Görevimizi yaparken 
kimseye, ne müvekkile 
ne hakime, hele ne de 
iktidara tabiyiz…

Avukatlar tarih boyunca 
köle kullanmadılar ama 

hiçbir zaman efendileri 
de olmadı!

Değerli Hukukçular

Bölgemizde savaş çığırtkanlıkla-
rının doruğa ulaştığı  bu günler-
de Adli Yıl açılışının, Dünya Barış 
Günü’ne denk gelmesi anlamlı ve 
önemlidir. Uluslararası hukukun 
gözden çıkarılmasına kayıtsız kal-
mamalıyız. Bölgemizde büyük bir 
düşmanlığa ve yıkıma yol açacağı 
kesin olan emperyalist savaş poli-
tikalarına karşı durmak ve barışın 
dilini yükseltmek zorunda oldu-
ğumuza inanıyor; kardeşlerimiz ve 
komşularımızla savaşa hayır diyo-
ruz. 03.09. 2012

İzmir Barosu Başkanı
  Av.Sema PEKDAŞ
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1 Eylül 2012 tarihinde bir araya ge-
len ve aşağıda isimleri yazılı olup, 
41.000 Avukatı temsil eden Marma-
ra ve Ege Baroları, Yeni Adli Yıl baş-
langıcını da dikkate alarak aşağıda-
ki hususları kamuoyuna açıklamayı 
uygun görmüşlerdir:

1) 1 Eylül 2012 Dünya Barış Günü 
vesilesiyle vurgulamak isteriz ki, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurt-
ta Sulh Cihanda Sulh” ilkesine, 
her zamankinden daha fazla ihti-
yaç duyulan bir dönemden geç-
mekteyiz. Siyasi iktidarın, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu ilkeye dayalı 
geleneksel dış politikasını terk ede-
rek yürüttüğü Suriye politikası ve 
bu çerçevede ülkemizin hızla sava-
şa ve bataklığa sürüklenmesi bizleri 
kaygılandırmaktadır. Bu politikaları 
barışçıl bulmadığımız gibi, kamplar-
da gelişen süreçleri de uluslararası 
hukuka ve ulusal mevzuatımıza ay-
kırı bulmaktayız.

2) Yeni Adli Yıla; yargının tamamen 
siyasi iktidarın denetimine girdiği, 
hukukun üstünlüğünün ve hukuk 
birliğinin yok edildiği, özel yargı ve 
yargılamalarla hukuk güvenliğinin 
kalmadığı, temel hukuk prensiple-
rinin sistematik olarak çiğnendiği, 
savunmanın ve onun temsilcisi olan 

avukatın ve baroların yok sayılmaya 
çalışıldığı bir ortamda girilmektedir. 
Elbette ki avukatlar olarak pek çok 
mesleki sorunumuz bulunmaktadır. 
Bu mesleki sorunlarımızın aşılması 
açısından barolar olarak kararlı mü-
cadelemiz devam edecektir. Ancak 
bilinmesini isteriz ki, meslek so-
runlarımızın çözümlenmesi ka-
dar önemsediğimiz meslek onu-
rumuzdan, hukuk devleti, insan 
hakları ve demokrasi mücadele-
mizden asla ödün vermeyeceğiz. 
Bu açıdan Barolar olarak her şart 
altında hukuk mücadelemizi sür-
düreceğimizi, hukuksuzlukları izle-
meye devam edeceğimizi, vatan-
daşlarımızın hak ve hukukuna sahip 
çıkacağımızı, susmayacağımızı ve 
boyun eğmeyeceğimizi, belirtmek 
istemekteyiz.

3) Bilindiği üzere, savunma ve onun 
temsilcisi avukat, yargının eşit kuru-
cu unsurlarından birisidir. Yargının 
diğer süjeleri ile avukat arasında 
hiyerarşi doğuran bakış açılarına 
ilişkin örneklerin çoğaldığına ta-
nık olmaktayız. Oysa avukat halkın 
yargılamadaki sesi ve toplumsal 
adaletin temsilcisi konumundadır. 
Avukata yönelik her saldırı, özünde 
yurttaşların hak arama özgürlüğü-
ne yönelmektedir. Bu gelişmelere 

MARMARA - EGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
SONUÇ DUYURUSU

asla seyirci kalmayacağımızın ve bu 
uğurda mücadele vereceğimizin bi-
linmesini istiyoruz.

4) Hak ve özgürlükler için büyük 
bir tehdit oluşturan güç ve iktidar 
vasıtası haline getirilen, özel gö-
revli mahkemeler muhafaza edi-
lirken, Terör Mahkemeleri adı al-
tında aynı işlev ve niteliğe sahip, 
yeni bir özel yargılama mekaniz-
masının oluşturulması, demokra-
tik hukuk devleti açısından kaygı 
vericidir. Bu açık bir aldatmacadır. 
DGM ve Özel Yetkili Mahkemelere 
egemen olan anlayışlarla mücadele 
ederken edindiğimiz bilinç ve biri-
kim, bu “özel” yargılama makam-
ların kaldırılması için de yeterli ola-
caktır.

5) Avukatlık Kanununun 76 ve 95. 
maddeleri; barolara hukuk devletini, 
insan haklarını, kişi hak ve özgürlük-
lerini toplum adına gözetme, görev 
ve yetkisi vermektedir. Bu görev ve 
yetki, yurttaşlarımızın hukuk güven-
liğini ifade eder. Ancak ne yazık ki, 
yargının yeniden “amaca uygun” bir 
biçimde dizayn edilmesinden sonra 
Danıştay tarafından verilen kararlar, 
kanunun verdiği bu hakkı ortadan 
kaldıracak bir niteliğe bürünmüştür. 
Artık barolar tarafından açılan da-
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birlikte Baroların toplumun hak ve 
hukukunu koruma görevi işlevsiz 
kılınmaya çalışılmaktadır. Ancak bi-
linmelidir ki, her durumda Barolar 
olarak halkımız ile birlikte bu görev 
ve sorumluluğumuzu kararlılıkla ye-
rine getirmeyi sürdüreceğiz.

6) Son dönemlerde işkence ve 
kötü muamelenin arttığı, kolluk 
güçlerinin yurttaşlara karşı şid-
dete yöneldiği gelişmelere tanık 
olunmaktadır. Bu süreci, demok-
ratik hukuk devleti açısından 
vahim bir gelişme olarak değer-
lendirdiğimizi ve ciddi bir endi-
şe içinde izlediğimizi vurgulama 
gereği duyuyoruz. Bununla birlikte 
Barolar olarak sözkonusu gelişme-
lere sessiz kalmayacağımızın bilin-
mesini isteriz.

7) HSYK’nın ve Yüksek Yargının yeni 
yapılanması ile birlikte, hak ve öz-
gürlükler aleyhine yerleşik kararlar-
da değişikliklere gidildiği, kararlar-
daki kalitenin ve hukuki istikrarın 
yok olmaya başladığı görülmekte-
dir. Bunu hukuk devleti bakımından 
son derece vahim bir süreç olarak 
görmekteyiz.

8) Siyasal iktidarın bugüne kadar 
mesleğimize yönelik olarak yaptığı 
çalışmalar ve sevkettiğiyasa deği-
şiklikleri nedeniyle ciddi kaygılar 
beslediğimizi vurgulama gereği 
duymaktayız. Avukatlık sınavının 
kaldırılması ve Anayasa Mahke-
mesi kararına rağmen yeni bir dü-
zenlemenin öngörülmemesi, hızla 

açılan hukuk fakültelerinin kalitesi, 
tartışılan eğitim düzeyleri ve avu-
katlar hakkında açılan davalar gibi 
daha pek çok yaşamsal sorunlar 
görmezden gelinirken, içinde bu-
lunduğumuz zaman diliminde çok 
önemli sorunsalmış gibi, baroların 
delege yapılarının değiştirilmesi yö-
nündeki kanun teklifinin ivedilikle 
görüşülecek olması, iktidarın avu-
katlara bakış açısını somutlayan en 
önemli göstergedir. Temsil sistemi-
ni, adaleti ve katılımı reddeden bir 
teklifin kabul edilmesi, aynı iktidarın 
demokrasi anlayışını da somutlaya-
caktır. Demokratik ilkelere aykırı bu 
gelişmeleri, faydacılık ilkesi ile kabul 
etmemiz beklenmemelidir. TBMM, 
bu antidemokrat yapılanmaya izin 
vermemelidir. Barolar olarak bu ge-
lişmeyi de kaygı ile izlemekteyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 
01 Eylül 2012

Aydın Barosu Başkanlığı

Balıkesir Barosu Başkanlığı

Çanakkale Barosu Başkanlığı       

Denizli Barosu Başkanlığı

Edirne Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Manisa Barosu Başkanlığı

Muğla Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı
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Foça’da askerlerimize yönelik 
saldırıyı

şiddetle kınıyoruz.
Yaşamını yitiren askerlerimizin 

ailelerine
başsağlığı, yaralı askerlerimize 

acil şifalar diliyoruz. 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

Hakkari Çukurca’dan gelen 8 gü-
venlik görevlisinin şehit olduğu ha-
berleriyle yeniden sarsıldı halkımız.

Bölgede inceleme için bulunan par-
lamenterlerden İzmir Milletvekili 
Alaattin Yüksel’in basına yansıyan 
“ Bölgede savaş var ancak açıklama 
yok..halk  bize barışı getirin dedi...” 
şeklindeki açıklamalarından, çatış- 
ma halinin şiddetlenerek devam et-
tiği anlaşılmaktadır.

İzmir Barosu gerek bu olayda ge-
rekse geçmişte yaşanan benzeri 
elim olaylarda her türlü şiddet ve 
terör eylemini açık ve net şekilde 
kınamıştır ve kınamaktadır. Suriye 
ve Irak üzerinden ülkemizi de savaş 
haline sokmaya yönelik çaba ve çı-
ğırtkanlıklara karşı durma sorumlu-
luğunu göstermenin tam zamanıdır.

20 Ağustos 2012 günü Gaziantep’de sivilleri hedef alan saldırı sonucu
9 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 69 vatandaşımız ise yaranlanmıştır.

Hiçbir siyasal amaçla açıklanamayacak bu terör eylemini
açık ve kesin bir dille lanetliyoruz.

Daha çok kan ve daha çok gözyaşı kaderimiz değildir.
Akan kanın durması için herkes ve her kesim sorumluluk almalıdır.

Terör eylemi nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

İZMİR BAROSU

Daha önce de ısrarla söylediğimiz 
gibi;

- Barış ve kardeşlik içinde bir arada 
yaşamamızı önlemeyi amaçlayan 
her eylemi başarısızlığa mahkum 
etmek, toplumsal sorumluluğumuz 
ve refleksimiz olmalıdır.

-Savaş ve şiddet sarmalına karşı ku-
rumları, Parlamento’da temsil edilen 
siyasi partileri ve tüm yurtdaşları-
mızı, yitip giden her canın acısını 
yüreklerinde taşımaya ve sorumlu 
davranmaya çağırıyoruz.

Yaşamını yitiren asker ve güvenlik 
görevlilerinin acılı ailelerine, acıları-
nı derinden paylaştığımızı belirterek 
başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimi-
ze acil şifalar diliyoruz.

06 Ağustos 2012
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Hakkari Çukurca’dan gelen 8 güvenlik 
görevlisinin şehit olduğu haberleriyle 

yeniden sarsıldı halkımız...

Akan kanın 
durdurulmasında herkes 
sorumluluk üstlenmelidir.

YİNE KAN YİNE GÖZYAŞI!

Son dönemlerde artan şiddet ve te-
rör eylemleri, bugün de Bingöl’de 
10 can aldı.

10 askerin şehit olduğu, 70 askerin 
ise yaralandığı terör eylemini şid-
detle kınıyoruz.

Barış talebinin tüm toplum düze-
yinde yüksek sesle haykırılması ka-
çınılmaz hale gelmiştir.

Akan kanın durdurulmasında her-
kes sorumluluk üstlenmelidir.

Saldırıda yaşamını yitiren askerleri-
mizin acılı ailelerine, acılarını derin-
den paylaştığımızı belirterek baş-
sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize 
ise acil şifalar diliyoruz.

18 Eylül 2012
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Tunceli’nin Ovacık İlçesi
Cumhuriyet Başsavcısı Murat UZUN’u 
menfur bir saldırı sonucu kaybetmenin derin 
üzüntüsü içerisindeyiz.
Ailesine ve tüm yargı çalışanlarına 
başsağlığı dileriz.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 
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Borçlar Kanununa Getirilen Yenilikler
Semineri

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ve İzmir Barosu 
tarafından 7 Temmuz 2012 günü düzenlenen Borçlar 
Kanunu’na Getirilen Yenilikler başlıklı seminer yapıldı. 

Oturum başkanlığını TBB Eğitim Merkezi Yürütme Ku-
rulu Üyesi Av. Tamer Şahin’in yaptığı seminere İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ha-
lük BURCUOĞLU, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ALTOP, Aydın Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru CEYLAN ve İstanbul Barosu 
Üyesi Av. Umut YENİOCAK konuşmacı olarak katıldılar. 

Seminerin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Atilla ALTOP, Borçlar 
Kanunun başlangıç maddeleri ile genel değişiklikler ko-
nusunda kanunda yapılan değişiklikler üzerine görüş ve 
değerlendirmelerini sunmuştur.

Av. Umut YENİOCAK, 6098 sayılı Borçlar Kanununda 
yeni bir düzenleme olarak göze çarpan “Genel İşlem 
Şartlar” konusundaki yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi-
lendirme yaparak görüşlerini bildirmiştir.

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU, 6098 sayılı Borçlar Kanu-
nunda “haksız fiil” ve “kira” konularında yapılan düzen-
lemeler konusunda bilgilendirme yapmıştır. 

Doç. Dr. Ebru CEYLAN, Borçlar Kanununa “Satış sözleş-
meleri” konusunda getirilen yenilikler ve değişiklikler 
konusunda düşüncelerini açıklamış ve bilgiler vermiştir. 

Seminere katılan konuşmacıların konuşmalarından son-
ra dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasından sonra 
seminer son bulmuştur.
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İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu (İBHOT) 
Festival Yollarında

Av. Şennur ŞENSOY AKBULUT

Yıl 2012. Günlerden 4 Temmuz. Saat 
10.00. İzmir Barosu Halk Oyunları 
Topluluğu (İBHOT) adliyenin önünde 
toplanmış; 2004’de AKM’deki ilk gös-
terisine hazırlanırken sadece bir ha-
yal olan uluslararası festivale katılma 
fikri, üçüncü defa gerçekleşmek üze-
re.  Kostümler, erzaklar, davul, zurna, 
valizler otobüsün bagajına yerleşti-
rilmiş. Slovenya’ya kadar bagajdaki 
valizler açılmayacağından iki günlük 
yol ihtiyaçlarını herkes küçük sırt çan-
talarına doldurup yanına almış. Kısa 
boylular gece uyurken bu çantaları 
ayaklarının altına koyup, biraz daha 
konforlu bir uyku ümidindeler. Uzun 
boyluların vah haline!  Anneler, ba-
balar, eşler, çocuklar, arkadaşlar  oto-
büsün arkasından el sallayıp yolcu 
etmişler hepimizi.. 

Heyecanlı, buruk İzmir’den ayrılıp son 
yolcumuzu da Keşan’da  aldıktan son-
ra, gece yarısı İpsala Gümrük kapısın-
dayız. Bir yıl öncesinden tecrübeliyiz:  
İBHOT – Sivrisinekler mücadelesinin 

2. Karşılaşmasında kazanan bu defa 
İBHOT olacak!  Sinekkovucu losyonla-
ra rağmen birkaç ısırıkla rövanşı alsak 
da, otobüsün içine dolan 40-50 kadar  
minik vızıltıyı yok etme çabamız, gece 
transit geçtiğimiz Yunanistan’dan ha-
tırladığımız tek şey!

Sabah Sırbistan’daki kahvaltımız, 
malzeme yönünden pek bir zengin. 
Evde hazırlanan börekler, kekler, kı-
zartmalar, sarma-dolmalar,  24 saattir 
otobüste, insanüstü bir çabayla tü-
ketmemize rağmen hala  bitmemiş. 
Aşçılarımız kahvaltıyı hazırlarken, o 
günkü nöbetçi garsonlarımız termos 
kupalarımıza çaylarımızı doldurmuş,  
nöbetçi çöpçülerimiz de çevre te-
mizliğini yapmış, bi güzel karnımızı 
doyurmuşuz. Üstüne  de oralardan 
topladığımız dağ çileklerini tatlı ni-
yetine  afiyetle yemişiz.! Artık bir 
sonraki mola  Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da.

1521 de Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından Osmanlı ülkesine katılan 
Belgrad, Sava Nehri ile ikiye bölün-

müş durumda. Sava ve Tuna Nehir-
lerinin birleştiği noktada,  tüm şeh-
re hakim konumdaki Kalemegdan 
Kalesi’nin adı Türkçe kökenli:  “kale” 
ve “meydan” kelimelerinden oluş-
muş. Kalemeydanı zamanla  Sırpça’da 
Kalemegdan hâlini almış.  125.5 met-
re yüksekliğindeki kaleden bütün 
güzelliği ile Belgrad’ı seyretmek ayrı 
bir keyif.  Damat Ali Paşa’nın Türbe-
si de kale içinde.  Bozulmayan tarihi 
kent dokusu,  Ulusal Tiyatro’nun da 
bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, 
Saraybosna’dan tanıdık tombul köf-
te Pljeskavica, cazip fiyatlı  yoğurtlu  
dondurma,   Belgrad’dan aklımızda 
kalanlar. 

Gece boyu Zagrep üzerinden 
Hırvatistan’ı geçerek, öğleye doğru 
üç günlük  festival boyunca kalaca-
ğımız Slovenya’nın Koper şehrine 
ulaştık. Otelimizde mihmandarımız 
Boris “Welcome - Dobrodošli!” di-
yerek karşıladı bizi. Yol yorgunuyuz 
ama, akşama hem Antep hem de 
Artvin ekibinin  Portoroz’da küçük bir 
parkta gösterisi var. Prova şart. Fakat 
Temmuz ayında zor rastlanan  gök-
gürültülü bir yağmur başlamış. Otelin 
sığınağında, daracık ve penceresiz bir 
ortamda mecburen başlayan Antep  
provası,  yağmurun hafiflemesiyle 
bahçeye taşındı. Artvin ekibi ise sığı-
nakta bitirdiği  müzikli provasıyla İB-
HOT tarihinde bir ilke imza attı. 

Koper’i sakinliği ile hatırlıyoruz. Ak-
şamları eğlence mekânlarının dışında 
sokaklarda pek insana rastlanmıyor. 
Slovenya’nın tek uluslararası limanı 
burada. Eski şehirdeki Praetorian Sa-
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rayı, Loggia ve ŞehirKulesi görülecek 
yerlerden. 

Katıldığımız festival, Akdeniz’e kıyısı 
olan ülkeler arasındaki dostluğu ge-
liştirmek için yıllardır yapılan MIFF. 
Açılımı, Mediterranean Internatio-
nal Folklore Festival. Bu sene bizden 
başka  beş  ülkeden daha  katılım var:  
Fransa, Polonya, Yunanistan, Hırvatis-
tan ve tabii ki ev sahibi Slovenya.  

Slovenya’da bizi bekleyen en güzel 
sürpriz Skopjan Mağarası oldu. Festi-
val komitesi, 2. gün akşam saatlerinde 
yapılacak gösteriden önce, Unesco 
tarafından korunmaya alınmış olan 
bu muhteşem mağaraya götürdü 
bizi. Skopjan  Mağarası, 6200 met-
re uzunluğu ile Slovenya’nın  karstik 
mağara sistemlerinden biri. Kayatuzu, 
alçıtaşı, kireçtaşı gibi suda kolay eri-
yebilen kayaçların bulunduğu arazi-
lerde, yer altı sularının eritmesi sonu-
cu oluşan doğal yer altı boşluklarına 
karstik mağara deniyormuş. İçerdeki 
rengarenk sarkıt-dikit ve sütünlar, 
minik traverten oluşumları, yer yer 
uçurumlar, göller, rehber eşliğinde 
yürüyen ekibimizde tam bir şok etkisi 
yarattı. Herkes kendi zihninde canlan-
dırdığı  film setindeydi artık. Mağara-
da bulunan Cerkvenik Köprüsünden  
aşağıya bakamayanlar olduğu gibi, 
adrenalini yükselip bungee jumping 
hayali kuranlar bile oldu. Elektrikle  
aydınlatılan mağarada tişörtle gezer-
seniz üşütüp hasta olursunuz. Sıcaklık 
10-12 derece. Mağaradaki nehrin  su-
ları zaman zaman yükseliyormuş. En 
yüksek su seviyesi 1886 yılında 128 
metre olarak ölçülmüş. 1500 metresi 
mağara içinde olmak üzere toplam 6 
km.lik yürüyüşümüz, mağara çıkışın-
dan girişine ulaşmak için, ormanda  
yaptığımız küçük çaplı bir tırmanışla 
son buldu. 

Akşamki gösteri Piran’daki meydanda. 
Küçük bir kasaba için oldukça büyük 
sayılacak bir meydana sahip Piran: 
Tartini Meydanı. Adını ünlü kemancı 
ve kompozitör Giuseppe Tartini’den 
almış. Şehrin yüksekçe bir tepesine 
yapılan kilisenin çan kulesine çıkıp, 
devasa büyüklükteki tarihi çana do-
kunarak Piran’a tepeden baktık.

Piran için Slovenya’nın Dubrovnik’i di-
yorlarmış. Dubrovnik’ten oldukça kü-
çük. Belki de bu yüzden daha sıcak ve 
şirin gözüktü bize. Ev yapımı şarapları 
ise gerçekten kaliteli ve çok hesaplı. 
Çeşit çeşit likörlerini de unutmamak 
gerek: Bal likörü bile yapmışlar.

Festivalde  son gün ‘Golden Nigt’ ya-
pılacak. Yine akşam saatlerinde, bu 
defa Portoroz Açıkhava tiyatrosun-
da. Gündüz boş durmak olur mu hiç?  
Ver elini başkent  Ljubljana.  Ljubljana 
Üniversitesi’nin önünde başladığı-
mız şehir turumuz, nehirde yaptığı-
mız  tekne gezisiyle son buldu. Şeh-
rin merkezi  Preseren Meydanı. Adını 
Sloven şair France Preseren’den alıyor. 
Şairin heykeli de meydanın bir köşe-
sinde. Çok güzel, şirin bir meydan. Üç 
tarafı binalarla  çevrili. Diğer yanında 
ise Ljubljanica Nehri ve Üçlü Köprü 
var.  Üç köprü zarif bir mimari ile tek 
köprü gibi yanyana duruyor. Buraya 
kadar gelmişken kaleye çıkmamak ol-
maz deyip, füniküleri tercih edenlerle, 
bacak kaslarına güvenenleri serbest 
bıraktık. Bu seyahati güzel yapan şey-
lerden biri de, herkesin buluşma saa-
tine kadar özgür olması. Şehrin, hatta 
ülkenin sembolü bir ejderha. Güç, ce-
saret ve büyüklüğü temsil ediyormuş. 
Şehrin amblemi ve bayraklarında da 
bu ejderhayı görmek mümkün. 

Akşamki ‘Golden Night” gecesin-
deyiz: Tüm koltuklar dolu. Slovenya 
ekibi hasır şapkalar takarak tarlada 

ürün yetiştirme-toplamayı anlatıyor.  
Fransa’nın yaş ortalaması  yüksek  
gençleri(!), akordeon eşliğinde,  bize 
Seine nehrinin kokusunu getiriyor. 
Yunanistan’ın aksak ritmlerle gerçek-
leştirdiği kız isteme-düğün seramo-
nisi bize pek bir aşina. Polonya eki-
bindeki gencecik çocuklar neredeyse 
havada uçarak muhteşem bir gösteri 
yapıyorlar. Herhalde gecenin en an-
lamlı olayı, tüm ekipler oyunlarını 
sergiledikten sonra, her ekipten ikişer 
çift alınarak oluşturulan  uluslararası 
karma ekibin yaptığı Slovenya dan-
sıydı. Müzik ve dansın yarattığı ortak 
dil, büyük bir coşkuyla  hafızamıza 
kazındı.

Artık festivali bitirdiğimize göre  bun-
dan sonra rotamız İtalya: Venedik, 
Monterrigione, Pisa, Siena, Roma-
Vatikan, Floransa, San Marino’yu ge-
ziyoruz. 7 gün boyunca buralarda  
yaşadığımız maceralar özet olarak 
bile buraya sığmayacak. İtalya’nın 
Ancona şehrinden, Yunanistan’ın 
İgumenitsa şehrine feribotla yaptığı-
mız yaklaşık 16 saatlik yolculuk ise, 
Türkiye’den götürülen malzemelerle 
yaptığımız etsiz çiğ köfte eşliğindeki  
sıra gecesiyle aklımızdan çıkmaya-
cak. İgoumenitsa’dan Kavala’ya ka-
dar, Yunanistan’ın aşırı sıcak ve kuru 
havasının bizi çarptığını, Kavala’daki  
eğlenceli akşam yemeğinden sonra 
anlıyoruz. Free-shop poşetlerimizi 
otobüsteki son boş yerlere sıkıştı-
rıp İpsala Kapısından geçtikten son-
ra, otobüsümüzdeki koltuklarımızda 
uyuyakalıyoruz. 

Yıl 2012. Günlerden 16 Temmuz. Saat 
15.00 Adliyenin önündeyiz. Otobüsü-
müz 6.200 Km. yapmış, İzmir sıcaktan 
kavruluyor. Aklımızda mağaranın so-
ğuğu, damağımızda çeşit çeşit tatlar,  
gönlümüzde dans ve müzik, bizi bek-
leyenlere sarılıyoruz.
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Dünya Avukatlar 
Futbol Şampiyonası 
Üçüncülük Kupası 

Baromuzda

B A R O D A N  H A B E R L E R

Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonası’nda Dünya üçüncüsü 
olan İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı 
Kupayı Baromuza teslim etti.

1-10 Haziran 2012 tarihleri arasında 
Hırvatistan’ın Rovinj Şehrinde 16.sı 
düzenlenen Dünya Avu- katlar 
Futbol Şampiyonası’nda Dün-
ya üçüncüsü olan İzmir 
Barosu Körfez 
Futbol Takımı, 
Baromuzca 
düzenlenen bir 
kokteylin ardın-
dan kupayı Baro 
Başkanımız Av. 
Sema PEKDAŞ’a 
teslim ettiler.

Barış, dostluk ve 
kardeşlik duygu-
ları ile baromuzu 
en iyi şekilde 
temsil eden tüm 
meslektaşla-
rımızı kutlar, 
başarılarının 
devamını 
dileriz.

12 Temmuz 2012 günü düzenlenen ve İzmir Barosu 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu İlgili Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Meriç Kaptan tarafından İşçilik Alacak-
larının Hesaplanması konusunda seminer vermiş ve su-
num yapmıştır.

Toplantıda Av. Meriç Kaptan yaptığı sunumda; işçilik 
alacaklarından kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla 
çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, destekten yoksun kalma 
tazminatı gibi işçilik alacaklarının hesaplanması konula-
rını aktarmış, yargıtay içtihatlarından örnekler vermiştir.

İşçilik Haklarının 
Hesaplanması

Semineri
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2012-2013 Adli Yıl Açılış Etkinlikle-
ri Programı 3 Eylül 2012 tarihinde 
İzmir Adliyesi Protokol Girişi’nde 
Çelenk Sunumu ile başlamıştır. Baro 
Başkanımız Av. Sema PEKDAŞ, İz-
mir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu 

Adli Yıl Açılış Etkinlikleri

Adli Yıl Açılış Etkinlikleri Programı 
kapsamında 3 Eylül 2012 tarihinde 
İzmir Adliyesi Konferans salonunda 
İstanbul şehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ticaret Hukuku Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin 

MEMİŞ’in katıldığı Türk Ticaret 
Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin 
Genel Değerlendirilmesi isimli Kon-
ferans gerçekleştirilmiştir. 

Konferans Baro Başkanımız Av. 
Sema PEKDAŞ’ın çalış ve sunuş 

konuşmasıyla başlamış ve Prof. 
Dr. Tekin MEMİŞ’in Türk Ticaret 
Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ile 
ilgili genel değerlendirmesi ve bu 
konudaki görülerini sunmasıyla son 
bulmuştur. 

KAVAK, İzmir Adli Yargı Komisyo-
nu Başkanı Akar KARASU ve Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Osman 
ERMUMCU’nun konuşmaları ile tö-
ren sona ermiştir. Adli Yıl Açılış Et-
kinlikleri Programı, Resim ve Fotoğ-

raf Sergisi Açılışı’nın  ardından Prof.
Dr. Tekin Memiş’in katıldığı Türk 
Ticaret Kanunu’nda Yapılan Deği-
şikliklerin Genel Değerlendirilmesi 
isimli Konferans ile sona erdi.
 

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Genel 
Değerlendirilmesi Konferansı 
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Olağanüstü Yargılamaların Yeni Adresi:
Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri
(Terör Mahkemeleri) Paneli

7 Eylül 2012 tarihinde İzmir Adliyesi 
Sosyal Tesisleri Konferans Salonun-
da Olağanüstü Yargılamaların Yeni 
Adresi: Bölge Ağır Ceza Mahkeme-
leri Terör Mahkemeleri) Paneli baş-
lıklı panel gerçekleştirilmiştir.

Baro Başkanımız Av. Sema PEK- 
DAŞ’ın açılış konuşmasını yaptığı 
panelin oturum başkanlığını Baro 
Başkan Yardımcısı Av. Ercan DEMİR 
yürütmüştür. Panele, Türk Ceza Der-
neği Başkanı Av. Fikret İLKİZ, Yarsav 
ve (Kapatılan) Yargı-Sen Kurucu Baş-
kanı Yargıç Ömer Faruk EMİNAĞA-
OĞLU, (Kapatılan) Yargı-Sen İstanbul 
Temsilcisi Yargıç Nuh Hüseyin KÖSE 
ve Çağdaş Hukukçular Derneği Ge-
nel Başkanı Av. Selçuk KOZAĞAÇLI 
konuşmacı olarak katılmışlardır.

Baro Başkanımız Av. Sema PEK-
DAŞ açılış konuşmasında; Böl-
ge Ağır Ceza Mahkemeleri (Terör 
Mahkemeleri) kuruluş sürecini ak-
tardıktan sonra İzmir Barosunun 
Olağanüstü Yargılama Usullerine ve 
mahkemelere karşı mücadele süre-
cini aktarmıştır. Konuşmasında Av. 
Sema PEKDAŞ, “6352 sayılı yasa ge-
reği bir tarafta Özel Yetkili Ağır Ceza 
Mahkemeleri bildik uygulamalarıyla 
devam edecek diğer taraftan yargı 
sistemimiz kamuoyunda Terör Mah-
kemeleri adı verilen Bölge Ağır Ceza 
Mahkemeleriyle tanışacak.  6352 
sayılı yasanın yasalaşma süreciyle 
yasa yapma tekniğiyle, içerdiği dü-

zenlemeleriyle demokratik ilkelere 
ve hukuka aykırılığı tartışılmazdır. 
Dolayısıyla bu gelişmelere ve huku-
ka aykırılıklara dikkat çekmek gere-
kecektir” görüşüne yer vermiştir.

Baro Başkan Yardımcısı Av. Ercan 
DEMİR sunuş konuşmasında; şu 
görüşlere yer vermiştir; “2 yıllık yö-
netim sürecinde başkanımızın söyle-
diği gibi Özel Görevli Mahkemelerin 
kaldırılmasına ilişkin politikayı temel 
çalışma alanımız olarak belirledik. 
Özel görevli Mahkemeler zaten ka-
muoyuna yansıyan isimleriyle bili-
nen davalarıyla Türkiye toplumunda 
yeterince teşhir olmuş durumdaydı-
lar. Sonuç olarak bu mahkemelerin 
kaldırılmasına yönelik olarak diğer 
barolarla yürüttüğümüz mücadele-
nin sonucunda Özel Görevli Mah-
kemeler, bizim sayemizde demiyo-
ruz ama kapatıldı. Şimdi kapatıldı 
ama terörle mücadele kanununun 
10. maddesine eklenen bir düzenle-
meyle bu sefer adları değişerek Böl-
ge Ağır Ceza Mahkemesi ya da Terör 
Mahkemesi olarak yeniden günde-
me geldi”  

Türk Ceza Derneği Başkanı Av. Fik-
ret İLKİZ konuşmasında; DGM’lerle 
başlayan süreci aktardıktan sonra 
olağanüstü yargılama usulleri ile 
yargılama yapan mahkemelere karşı 
örgütlü olarak mücadele etmek, ba-
rolar olarak genel kurul kararı almak 
gerektiğini vurgulamıştır. Bu husus-

ta İstanbul Barosu 1978 Genel Ku-
rulunda alınan kararı içeriğinden ör-
nekleme sunmuştur: “Avukatlar bu 
mahkemelerde görev almamalı-
dırlar. Avukatlık şerefinin korun-
ması avukatlık onurunun korun-
ması bakımından olduğu kadar 
insan haklarının korunması yö-
nünden bu açıdan da avukatların 
devlet güvenlik mahkemelerinde 
Türkiye’deki bütün avukatların 
görev almamalarını duruşmalara 
girmemeleri yönünde genel kurul 
kararı verilmesini öneriyorum”

Yarsav ve (Kapatılan) Yargı-Sen 
Kurucu Başkanı Yargıç Ömer Fa-
ruk EMİNAĞAOĞLU konuşmasın-
da; bu mahkemelerin ne amaçla ku-
rulduğuna yönelik vurgu yaptıktan 
sonra yargılama usullerine ilişkin 
eleştirilerini sunmuştur. EMİNAĞA-
OĞLU; ”Eğer terörle mücadelede bu 
yöntem doğru bir mücadele yönte-
mi olsaydı DGM’lerle yürütülen kaç 
yıllık o faaliyetten sonra neden terör 
sorunu çözülmedi? Demek ki özel 
bir düzenleme ile insan hakları 
bertaraf edilerek veya görmez-
den gelinerek yapılan düzenle-
meler ile terörle mücadele etmek 
söz konusu değildir. Öncelikle 
terörist olarak da nitelendirseniz 
ne olarak görürseniz insan olarak 
görüp insan hakları çerçevesin-
de konuya yaklaşmak gerekiyor. 
Yargılamaları bu çerçevede yü-
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rütmek gerekiyor. Mahkemeleri 
olağanüstü kimliğe sokmamak 
bu yapıya kavuşturmamak gere-
kiyor.” 

(Kapatılan)Yargı-Sen İstanbul 
Temsilcisi Yargıç Nuh Hüseyin 
KÖSE, Neden Özel Yetkili Mahke-
melerin yerine Terör Mahkemeleri 
kurulduğu sorusuna açıklık getirmiş 
ve konuşmasında ayrıca şu görüş-
lere yer vermiştir:  “Mahkemelerin 
isimleri de ilginç Terörle Mücade-
le Mahkemesi olarak isimlendiril-
di. Belki bu isim özel olarak seçil-
di ikna edici bir isimlendirmeydi. 

Verdikleri karar özel yargılama 
usulleri tutuklama gibi tartışmalı 
kararlarını gerekçelendirmek ge-
rekiyordu. Bu mahkemeler çok 
ciddi iş yapıyorlar çünkü terörle 
mücadele ediyorlar. Bu mahke-
melerin baktıkları davalara şöyle 
bir göz atınca işin öyle olmadığını 
görüyorsunuz. Örneğin Türk Ceza 
Yasasının 79. maddesinin göçmen 
kaçakçılığı da bu mahkemelerin 
kapsamına giriyor. Belgede sah-
tecilik, bayrak yırtmak, askerleri 
itaatsizliğe teşvik bu yasa kapsa-
mındadır” 

Son konuşmacı Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği Genel Başkanı Av. Sel-
çuk KOZAĞAÇLI konuşmasında;, 
bu mahkemelerin politik mahkeme-
ler olduğunu ve her dönem değişik 
adlarla ve aynı yargılama usulleri ile 
yargılama yaptığını, ortada olağa-
nüstü bir durumun olmadığını ak-
sine bu durumun gayet olağan bir 
hale geldiğini belirtmiş, bu mahke-
meleri tanımamak ve yok hükmün-
de saymak ve örgütlü bir şekilde bu 
mahkemelerde davalara girmemek 
gerektiğine vurgu yapmıştır.

Av. Selçuk KOZAĞAÇLI konuşma-
sında ayrıca “Bu mahkemeler ola-
ğanüstü mahkemeler değildir. Bu 
mahkemeler olağan mahkeme-
lerdir. Olağan siyasal mahkeme-
lerdir. Ülke siyasetinin ihtiyaçları 
nedeniyle kurulmuştur. Devleti 
elinde bulunduran parlamenter 
demokratik seçimle iş başında 
bulunduğu var sayıldığı için meş-
ru kabul edilen iktidarların ikti-
darlardan düşmemek için bir dizi 
iktidar siyasal kanadının devlete 
ilişkin bakışını görüşünü bunların 
arasına yüksek bürokratları ordu-
yu yargıyı da koyun onların dev-
let algısının sürdürülebilmesi için 
bu algıya karşı çıkan muhaliflerin 
temizlenmesi için bu mahkeme-
lere ihtiyaç var” görüşlerine yer 
vermiştir.

B A R O D A N  H A B E R L E R
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Resim Sergisi Fotoğraf Sergisi

Adli Yıl Açılış Etkinlikleri 3 Eylül 2012 saat: 13.30’da 
Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla devam etmiştir. Baromuz 
üyesi meslektaşlarımız Av. Süleyman AKTAŞ ile Av. San-
car KUBİLAY’ın fotoğraflarının yer aldığı sergi açılışını 
Baromuz Başkanı Av. Sema PEKDAŞ ve İzmir Cumhuri-
yet Başsavcısı Durdu KAVAK yapmışlardır.

İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerde yapılan Karma Fotoğraf 
Sergisinde Karadeniz ve Ege’den doğa ve insan  temalı 
fotoğraflar sergilenmiştir. 

03-12 Eylül 2012 tarihleri arasında sergilenen Fotoğraf 
Sergisi yargı mensupları ve meslektaşlarımızın yoğun 
ilgisiyle karşılanmıştır.

İzmir Barosu Resim Grubunun Resim Sergisi, İzmir Adli-
yesi Baro Lokalinde 3 Eylül 2012 gün ve saat.12.30’da Adli 
Yıl Açılış Programından sonra Baro Başkanımız Av. Sema 
PEKDAŞ ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu KAVAK’ın 
açış konuşmalarından sonra sergilenmeye başlamıştır. 
İlhan DÜNDAR’ın eğitmenliğini yaptığı İzmir Barosu 
Resim Grubu kursiyerlerinden Av. Dilek ÖZYAMANER, 
Av. M. Metin AKSOY, Av. Osman Lütfi PELİS, Av. Ahmet 
Hamdi YILDIRIM, Av. Serap GÜRCAN, Av. İrfan BÜLBÜL, 
Av. Derya DURMAZ, Av. Mediha ÇORAPÇÖZER, Av. Sibel 
TUNUSLAR, Aynur SUBAY ve Hatice AK’ın resimlerinden 
oluşan resim sergisi büyük beğeni toplamıştır. 

Sergiyi gezen ve resimleri tek tek inceleyen konuk-
lar beğeni ve tebriklerini dile getirmiş; özellikle Adliye 
Baro 4. Katında serginin açılması meslektaşlarımızın 
sergi haricinde de dinlenirken resimleri görme olanağı 
sağlamıştır.
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UZLAŞMA SEMİNERLERİ

B A R O D A N  H A B E R L E R

Uzlaşma Eğitimlerinde görev almak 
isteyen meslektaşlarımıza yönelik Uz-
laştırmacı Eğitimcilerin Eğitimi Çalış-
ması 08-09 Eylül 2012 tarihlerinde 42 
meslektaşımızın katılımıyla gerçek-
leştirilmiştir.

Bu seminer çalışmasında, Uzlaştır-
ma Savcılarımız Nazan PEKCAN, Dr. 
Uğurcan Sevinç KIZILOĞLU, Nevhan 
AKYILDIZ adliyede uzlaşma öncesi 
yapılan işlemler hakkında bilgilen-
dirme yapmış ve uzlaştır-
mada karşılaşılan zorluklar-
dan bahsetmiş, uluslararası 
toplantılarda uzlaştırmaya 
yönelik görüş ve düşünce-
leri paylaşmışlardır. Ayrıca 
seminerde pratik çalışma 
yöntemleri de uygulanmış 
Psikiyatrist Dr. Emre KAPKIN 
bu uygulamada uygulayıcı 
olarak yol göstermiştir. 

Eğitimcilerin eğitimi çalışmasının ar-
dından Uzlaştırma Görevlendirme Lis-
telerinde yer alma talebiyle başvuran 
meslektaşlarımız ile halen uzlaştırma 
görevlendirme listelerinde yer alan 
meslektaşlarımızın katılacağı eğitim 
çalışmaları planlanmıştır. Bu kapsam-
da uzlaşma eğitim  seminerleri 22-23 
Eylül 2012, 29-30 Eylül 2012 tarihle-
rinde yapılmıştır.   06-07 Ekim 2012, 
13-14 Ekim 2012 tarihlerinde olmak 

üzere iki dönem eğitim semineri ça-
lışması yapılacaktır. 

Bu eğitim çalışmalarında eğitimci 
olarak;

Av. Özkan YÜCEL, Av. Yakup GÜL, Av. 
Sevgi SAKARYA, Av. Z. Özen İNCİ, Av. 
Sinan SÜRÜCÜ, Av. Çağlar AKBULUT, 
Av. Dilek ÖZYAMANER, Av. Serap 
OĞUZ, Av. Erdal ARAL, Av. Zeynep 
KÖMEN, Av. Mutlu BAYINDIR, Av. 

Esen ERGİN, Av. Bilge SOLAK, 
Av. Burcu EJDER, Av. Gülsüm 
SEVİMLİ, Av. Lütfiye KANAR, 
Av. Ali AYDIN, Av. Doğu BUZ-
LUDAĞ, Av. Arzu BUZLUDAĞ, 
Av. Güneş KIRMIZIGÜL, Av. 
Berna Özgül HAZAR, Av. Gül-
çin AKTUNÇ, Av. Seniha Yaka 
GÜZGÜLÜ, Av. Mehmet Nur 
TERZİ, Nevhan AKYILDIZ gö-
rev almışlardır.
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Karikatürle ne zaman tanıştınız?

Küçüklüğümüzde eve düzenli olarak 
mizah dergisi alınırdı. Akbaba dergi-
sindeki çizimleri çocuk merakı ile izler 
ve benzeterek çizerdim. Birçok yeni 
dergi ile geçen yıllar içerisinde taşra 
çizeri olarak yetişmek çok zor oldu. 
Lise yıllarında başlayan çizerliğim fa-
kültede gelişti.

Yıllar içerisinde değişmeyen tercihim, 
tek kare içerisinde yazısız ve evren-
sel değerde çizim yapma isteği oldu. 
Birçok karma sergiye katıldım. Ortak 
kitap ve dergi çalışmalarında yer al-
dım. Bugüne dek 2 kez kişisel sergi 
açtım.1986 yılında “Eğriye Doğruya” 
adlı fotokopi tekniği ile bir kitapçık 
bastırdım.

Karikatür denilince benim aklıma 
mizahi muhaliflik geliyor. Sizce ka-
rikatür muhalif midir?

Karikatür, köken olarak saldırı anla-
mına gelen bir sanat. Muhalif olma-
yı gerektiriyor. Az gelişmiş ülkelerde 
toplumu aydınlatıcı ve sürükleyici bir 
görevi var. Ancak, ülkemizde bu gö-
rev bilinci oldukça zayıflamış; sadece 

güldürme, fıkranın işlevi olan ve söz 
çelişkilerine dayanan anlık kahkaha 
ile sonuçlanan sokak sohbetlerine 
indirgenmiş durumda. Salt güldüren 
çizimler üreterek toplumu bir sınıra 
hapsetmek ve gelişmeyi engellemek, 
sanatçıyı egemenden farksız kılıyor.

Burada sorumluluk sanatçılara aittir. 
Muhalif sanatın evrensel boyutunda 

kişi ve toplumları ilgilendiren her so-
runu yeniden ve yol gösterir şekilde 
ele almak sanatçıya ait bir sorumlu-
luktur. Karikatür, toplum ve insan so-
runlarına paralel olarak gelişmektedir.

Karikatür söyleyeceği sözü yani esp-
riyi bulduğunda eskiden siyah beyaz 
yapılan çizim şekli artık günümüzde 
her türlü şekilde sunulabiliyor. Önem-
li olan çizimin sanatsal veya ticari şek-
li değil ne anlatmak istediğidir.

Şahsen kendimi topluma ve doğaya 
borçlu hissediyor ve borcumu çizim 
yaparak ödemeye çalışıyorum.

Karikatürcü; bazen bir kuyuya taş 
atan kişidir bazen de fırtınada elinde-
ki bayrakla dimdik durabilen tek kişi..

Karikatürle avukatlık arasında nasıl 
bir etkileşim kurdunuz?

Avukatlık mesleği ile karikatürcülük 
birbiri ile barışık iki uğraş. Her ikisi 
de hak arama, yol gösterme ve ileri-
ye bakma özellikleriyle pek çok ortak 
yöne sahipler. Bazen birinin eksiğini 
diğeri kapatıyor. Ayrıca her ikisi de 
sürekli öğrenme ve bilgiyi, deneyimi 
geliştirme özelliğine sahipler.

Levent Dağaşan

Bu sayıda, sanatla uğraşan “İçimizdeki Yetenekleri” tanıtmak 
istedik. Onlarla sanatsal faaliyetleri ve bunun avukatlık mesleğiyle 

etkileşimi konularında söyleştik.
“İçimizdeki Yetenekleri” aramayı sürdüreceğiz.
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olduğu gibi olabilme ve bu şekilde 
devam edebilme şansını sağlıyor di-
yebilirim. Bu anlamıyla Esat Sabri 
Siyavuşlugil’in o benzersiz ve unu-
tulmaz çevirisiyle, Cyrano Bergerac’ın 
o harika tiradından kendisine bir hay-
at anlayışı çıkarmış benim gibi birinin, 
belki de şiirden başka şansı yoktur: 
“İstemem istemem, eksik olsun!”
Bu noktada şiirin bir içeriğe yada 
duyguya değil; onlardan daha çok 
bir ‘uslûp’a ait olduğuna inandığımı 
söyleyebilirim. ‘Duygu’ların bu denli 
sınırlı sayıda olduğu bu dünyada 
(sevgi, dostluk, öfke, sevinç, ne-
fret vb.), gerek yazılı ve gerekse sö-
zlü olarak binlerce yıldır yaratılmış 
olan ‘edebiyat’ı düşünürsek, hala 
şiir (ya da bir başka edebi metnin) 
üretiyor olmamızın nedeni ve bunu 
başarabildiğimizde onun ‘yeni bir şiir’ 
olmasının nedeni; şiirin işte bu us-
lûba ait olma özelliğinin bir sonucu 
olmasıdır.
Şiirin hayatta işlevi nedir? Yani şiir 
ne işe yarar?

Şiirin ne işe yaradığı ve kime 
ait olduğunda dair düşüncem, 
Neruda’nın sürgün yıllarından bir kes-
itin anlatıldığı ‘İl Postino’ filmindeki, 
Neruda’nın postacısının düşüncesidir: 
“Bir şiir, onu yazana değil; ona en çok 
ihtiyacı olana aittir!”
Yanlış hatırlamıyorsam yayınlan-
mış üç şiir kitabınız vardı.

Bugüne kadar üç şiir kitabım 
yayınlandı. İlki ‘koltukaltımızda uzay-
an kent’, ikincisi ‘Çocukça’ ve son 
olarak ‘eviçi aşk söylencesi’. Yazı kül-
türü diye bir dergimiz ve yayınevimiz 
var... Paramız olunca dergimizi yada 
kitabımızı yayınlıyoruz. Küçük, cep 
kitapları gibi... İsteyene bedava veri-
yor, ama yeni çıkaracağımız bir ki-
tap yada dergi için “katkı koymak 
istiyorum” diyene kapımızı açık tu-
tuyoruz. Telife karşıyız. Mülkiyetin 
hırsızlık olduğuna inanıyoruz. Hele 
de düşünsel mülkiyetin, iki kere 
hırsızlık olduğundan eminiz! Korsan 
yayıncılığı destekliyor ve savunuy-
oruz. İnternetin bu hızının, sonunda 
zaten ‘telif’i geçersizleştireceğine 
inanıyoruz. Bu son söylediklerimi bili-
yorum, bir avukatın söylemesi hoş bir 
şey değil ve bir çok meslektaşımızı da 
rahatsız edecektir... Ama yapacak bir 
şey yok. Ben buyum!

Şiirle avukatlık arasında nasıl bir 
ilişki kuruyorsunuz?
Mesleğim ile şiir arasında pek sağlıklı 
bir ilişki olduğunu sanmıyorum.
Hepimiz biliriz: Avukatlık, en azından 
bu coğrafyada, öncelikle bir izlenim 
satma mesleğidir! Becerebildiğimiz 
kadarıyla da statü ve güç izlenimi 
pazarlarız. Bunun şiirle bir akrabalığı 
olacağını ummak safdillik olur el-
bette. Ama bu meslek pek çok şair 
ve yazar çıkarmıştır. Ki İzmir’de de 
pek çok arkadaşımızın şiir yazdığını 
biliyorum. ‘Şiir yazmak’ sözcüğünü 
özellikle kullanıyorum, çünkü “şair” 
sözcüğü biraz itici geliyor bana... En 
azından kendim için böyle söyleme-
kten hicap duyuyorum. Bu anlamda 
Yücelay Abi (Yücelay Sal), Erguvan 
Yücel, Hakan Bintepe gerçekten gü-
zel ve sıkı şiir yazdığını bildiğim ve ilk 
aklıma gelen arkadaşlarımdan. Hatta 
Hakan Bintepe, sadece şiir de değil; 
oyunculuk ve yazarlık olarak tiyatroy-
la da uğraşıyor. Üstelik bunu “Artık 
avukatlık yapmayacağım!” diyen bir 
kararlılıkla yaşıyor.  Bence ona özel bir 
sayı hazırlamalısınız. Çünkü bırakın 
İzmir’i, koca ülkede bile “sokak tiya-
trosu” yapan hemen hemen başka bir 
grup yok!
Söyleşi için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Son olarak, 
“iş bu bülten”, seçimlerden önce 
çıkacaksa, seçime katılan tüm 
meslektaşlarımıza başarılar dilerim. 
Sizleri de çalışmalarınızdan ve baroya 
yaptığınız bu katkılardan dolayı kutlar 
ve teşekkür ederim...

./vaha

suretimi bir suçtan ödünç aldım
güzel temiz bakışlı bir yeryüzü
uçabildiğim sürece vaadedilmiş
an kadar eksik ama vezinli bir cümleydim

niye bu kadar uzun cümleler kuruyorum
kururken yaz kadar uzunuz
yaprak kadar kısa yeşil kadar suçsuz
topraktan daha uzun bir hece bilmiyorum

şu anadolu ne vahim bir sözcük değil mi
toprak göğe türkü söylerken
gök toprağa vuruşarak eğiliyor

bak şimdi bir solucan gibi soluklanıyorum
bölünüyorum bölünüyorum bölünüyorum
suretim bir suç vezir düştü
      vah

Şiir yolculuğunuz nasıl başladı?
İlk şiir çiziktirmelerimi lise yıllarımda 
yaptığım Nazım taklitlerini ve bazı 
arkadaşlarımın sevdiği kızlara, onların 
ağzından yazmış olduğum aşk 
mektuplarını es geçersek üniversite 
yıllarında başladığımı söylemeliyim. 
Gerek şiir ve gerekse poetikaya dair 
okumalarımdaki çeşitlilik ve zengin-
lik asıl olarak üniversite yıllarımda 
başladı çünkü. Hatta o yıllarda küçük 
bir şiir grubumuz bile olmuştu. Laf 
aramızda, “İzmir çukurundaki en eski 
arkadaşım!” diye övündüğüm Av. 
Mehmet Sait Öneri bu küçük grubun 
kurucusu sayılır.
Özdemir ASAF, “Herkesin bir hika-
yesi vardır / ama herkesin bir şiiri 
yoktur” demiştir. Ve sizin bir çok 
şiiriniz var. Peki siz şiire nasıl bakı-
yorsunuz?

Şiir, bu bir tekrar olacak ama her 
şeyden önce bir arama, kendini 
keşfetme eylemidir. Ama bu ara-
ma “bulmanızı” sağlayan bir ara-
ma olamıyor ne yazık ki... Kendini 
keşfetme dediğim ise kendinin 
farkına varma ve varlığınızı kabul et-
mekten daha fazla bir toplam içer-
emiyor... Ancak bunun keyifli bir ey-
lem olduğunu söyleyebilirim. Sancısı 
ve ağrısı uzun; keyfi bir saman alevi... 
Elbette, tıpkı yaşama sevinci gibi... 
Bu anlamıyla şiir; mutluluğa ve onun 
varlığına inanmayan ama yaşama 
sevincine inanan benim gibi birine, 

Ali İhsan Özeren

Fotoğraf: Av. Gülnurhan DOĞAN
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Müzı̇ğe nasıl başladınız, süreç 
nasıl ı̇lerledı̇?

Aslında bu süreç bebekliğime 
dayanıyor. O dönemde  annem-ba-
bam, benimle çarşıda dolaşırlarken 
oyuncakçı mağazalarında değil, 
müzik aleti satan 
mağazaların önünde 
oyalanmışlar hep. Ama 
daha net bir tarih ver-
mek gerekirse, ilkokul 
öğretmenimin müzik 
yeteneğimi fark etmesi 
ve üçüncü sınıfta bana 
bir cura (bağlamanın 
küçüğü) hediye et-
mesiyle müzik hayatım 
başladı diyebilirim. Or-
taokulda ise curadan 
bağlamaya terfi ettim. 
Lise yıllarımın başında 
ise NEY ile tanıştım. 1-2 
günlük uğraşım sonrası 
önce ses çıkarttım, daha 
sonra da ilerlettim.

Pekı̇ müzı̇k alanında 
neler yaptınız ? 

Ortaokul ve lise yıllarımda 
birçok koro çalışmasında 
ve konserde görev aldım. 
Kocaeli Üniversitesi’ndeki 
yıllarımda da bir-
çok konser ve koro 
etkinliği çalışmam oldu. 
Öğrenciliğimde, birçok radyo ile re-
klam müziği ve jingle üzerine kayıt 
çalışmaları yaptım. 2007 yılında Ko-
caeli Üniversitesi’ni temsilen, farklı 
bölümde okuyan ve bağlama çalan 
bir arkadaşımla birlikte TRT FM’ e pro-
gram konuğu olarak katıldık. Derken 
okul bitti ve İstanbul Barosu’nda 
avukatlık stajıma başladım. Burada 
da Kültür-Sanat Komisyonu etkin-
likleri çerçevesinde, İstanbul Ba-
rosu Türk Sanat Müziği Korosu’nda 
enstrumanımla görev aldım. O to-
pluluk ile yanlış hatırlamıyorsam üç 
konsere katıldım.

Müzik hayatımın en önemli et-
kinliklerinden biri ise, İstanbul 
Barosu’nun 130. Kuruluş Yıldönümü 

Etkinlikleri çerçevesinde, 5 Nisan 2008 
tarihinde, Piyanist meslektaşımız 
Av. Yasemin Eğinlioğlu ile birlikte 
İstanbul Üniversitesi’nde verdiğimiz 
Piyano & Ney konseri oldu.

Stajımdan sonra İzmir’e geri 
döndüm ve kendi ofisimi açtım. 
İzmir’de de, İzmir Barosu Türk 

Müziği Korosu’nda ney üfleyerek 
görev almaya başladım. Bence çok 
başarılı bir koromuz var. Her biri çok 
yetenekli üstatlarımdan oluşuyor. 
En genç üye ise benim. Ayrıca sizin 
de bildiğiniz gibi, geçen yıl Avukat-
lar Orkestramız, Grup Değişik İş’i 
kurduk. Herkes esprili ismimizi çok 
beğeniyor. Buradaki arkadaşlarım 
da muhteşem yetenekli müzisyen-
ler. İyi ki böyle bir yapılanmaya ön 
ayak olmuşum; çünkü birlikte müzik 
yapmaktan ziyade, çok kuvvetli 
bir bağ oluştu aramızda. Baromu-
zun da orkestramız için çok büyük 
desteği oldu. 12 Nisan 2012 de 
İzmir Arena’da verdiğimiz konser 
sonrası şimdi de ikinci konserimize 
hazırlanıyoruz. 

Müzı̇syenlı̇ğı̇n avukatlık 
mesleğine etkı̇leri nelerdir?

Aslında bu soruyu duyana dek, hiç 
durup düşünmemiştim bu konuyu. 
Çünkü birisi mesleğim, diğeri hobim. 
Gerçi bazen müzik öyle zamanımı 
alıyor ki, “Ne iş yapıyorsun” diye 
sorduklarında, “Boş zamanlarımda 

avukatlık yapıyorum” diye 
yanıtlıyorum :)) Şaka bir 
yana, müzisyenliğin hep 
olumlu etkileri oldu diyebil-
irim. En önemlisi, avukatlıkta 
gereken “hitabet gücü” ne 
olan katkısı. Örneğin her 
meslektaşımızın mesleğinin 
ilk yıllarında yaşadığı 
“İhtişamlı” Ağır Ceza 
Mahkemesi salonlarında 
konuşurken heyecanlanma 
sorununu, müzik sebebi-
yle sahnelere alışkınlığım 
sayesinde yendim diyebil-
irim. “Ama savunma kürsüsü 
sahne değil ki?” diye sora-
cak olursanız, “Hayır bence 
orası da sahne” yanıtını 
veririm ve konunun boyutu 
değişir. :) Neyse... 

Müziğin, meslek yaşantıma 
en önemli katkısını ise, 
meslektaşlarımla ve me-
murlarla olan ilişkilerimde 
görüyorum. Örneğin Are-
na konserimizden birkaç 
gün sonra girdiğim bir 
duruşmada, karşı taraf vekili 

meslektaşım, konser için tebrik etti. 
Bu çok mutlu ediyor insanı. Keza 
memurlar da aynı şekilde; “Gazet-
ede gördük avukat bey tebrikler” 
gibi tepkiler... 

Müziğin avukatlığa olumsuz et-
kisi var mı diye düşünecek olursak 
da belki şunu söyleyebiliriz: Eğer 
avukatlıkta gereken “acımasızlık” 
özelliğini, müzikteki “duygusallık” 
ile karıştırırsanız ve bu karışım, si-
zin muhafaza yapmanız gereken 
bir hacizde yapmamanıza neden 
oluyor ise, o zaman “sınır aşılmış, 
müzik ağır basmış” demektir. Tek 
risk bence bu. Onun dışında ben 
müzisyen-avukat olmaktan çok 
mutluyum. Bu yazınız için sizlere de 
çok teşekkür ediyorum. 

İ Ç İ M İ Z D E K İ  Y E T E N E K L E R

Alper Taner
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Resime ilginiz ne zaman başladı?

Yalnız bir çocuklukla başladı resme 
ilgim. Kardeşlerim evden bir nedenle 
ben daha küçükken ayrılmış; ben de 
geleneğinden beslenen, ülke koşul-
larının fazlasıyla darboğaza ittiği ai-
lemin baskısı ile baş başa kalmıştım. 
Anneme göre; kız çocukları dantel 
örmeyi öğrenmeli, herkesle arkadaş-
lık etmemeliydi. Evdeki içe dönük 
yalnız çocukluğum ve ortaokulda “re-
sim gibi” bir kadın olarak anımsadı-
ğım resim öğretmenim, benim resim 
yapmamın başlangıcıdır. TRT Çocuk 
programında sergilendi ilk resmim. 
Bu, benim için; içimde o ana kadar 
hiç dokunmadığım bir özgüven oldu. 
Kendimi ifade edebileceğim, varlık 
gösterebileceğim bir alanım olmuş-
tu. Üstelik, aileme karşın övgü aldı-
ğım, çevremde olup biten ve bazen 
anlamlandıramamakla birlikte, hiçbir 
şey yapamadığım baskıların karşıt 
alanıydı artık resim belki de…

Daha sonra resim serüveniniz nasıl 
sürdü?

Lise; daha çok içime ilk döndüğüm 
bir dönemdi. İşte; “resim yapmama-
mın resimden kopmak olmadığı”nı 
anladığım o dönemin ardından gelen 
üniversite yıllarında yeniden ve tut-
kuyla başladım resme. Ve ilk görev 
yerim Diyarbakır… O doku, koku, bu-
rukluk, hüzün… Şimdi yalnız bir eriş-
kindim ve farkındalıklarım oluşmuştu. 
Ressam Ahmet Atan’ın atölyesinde 
buldum kendimi… Orada da, resmin 
ilerici bir sanat olduğunu öğrendim 

işte. Atan, bunun en önemli örneğiydi 
ve yolumu bulmam da büyük etken 
oldu. Yoldan çıkmam ve yolumu bul-
mam bir arada olmuştu aslında, yeni 
teknikler denemeye başlamıştım, ilk 
karma sergimi açtım 1995 yılında.

Yaptığım resimler için yapılan “ ka-
ranlık” eleştirilerine, suluboya ile ta-
nışmam resim yolculuğumun doğal 
yanıtı oldu. Hayır, bu bir iç karanlık 
değildi. Suluboya dokunuşları, bunu 
benim de anlamamı sağladı. 

Resim yapmak size ne ifade ediyor?

Resim yapmak; artık yaşamın çirkin-
liklerinden, üstüme gelen kötülük-
lerden, sizden çok şey alıp götüren 
keşmekeş ve bencil hallerden uzak-
laşmak için olağanüstü bir yol oldu 
artık benim için. Aydınlığa giden yol… 

Ve suluboya tekniği elbette… Çünkü; 
suluboya tek rengin tüm tonlarıyla 
dans edebildiğim, özlemini duydu-
ğum dünyanın gerçek olabildiğini 
keşfettiğim  bir teknik… Düşlerimi ya-
şama geçirme fırsatı bulduğum, hatta 
hiç düşleyemeyeceğim kadar büyük 
güzelliklerle buluşabildiğim sulubo-
ya; benim de resmimi yorumlayanla-
rın da terapisi olmaya başlamıştı. 

Hem beslediğim hem beslendiğim 
lavi tekniği ile yürüdüm belki de bu 
yüzden. Başta zorlandığım ama zor-
landıkça tıpkı yaşamın sürprizleri gibi 
beni şaşırtan, heyecanlandıran, tüm 
duyularımı harekete geçiren sulubo-
ya ile artık yalnız değildim… Elime, 
sesime yansıyan becerilerin bundan 
beslendiğine heyecanla tanık oldum 

zamanla, diktiğim elbisenin rengine, 
söylediğim şarkının tınısına yansıyan 
resim, benim bir parçam olmuştu ar-
tık. Hatta, önce öğretmenlik sonra da 
avukatlık mesleğimi yaparken ki bakış 
açıma, direncime de yansımıştı. Re-
sim, yaşamımın atardamarıydı artık...

Avukatlık mesleği ve resim arasın-
da nasıl bir bağ kurdunuz?

Avukatlıkla resim yapmak arasında 
hiçbir bağ kurulamazmış gibi gelir 
belki. Hani, hukuk pozitif bir bilimdir 
ve resim sanat dalıdır… Ben, bu ikisi-
nin birbirini kışkırttığını deneyimle-
dim. Hukuk davalarında kesin süreler 
vardır, geriye dönüşü olmayan adım-
lar, ceza davalarında ise sınırsız cel-
seler; tıpkı yağlı boyadaki gibi farklı 
dokular yaratma, fırça darbelerini, 
renkleri sizin yönlendirmeniz gibi… 
Ben resimde kullandığım tekniği hu-
kuk davalarına benzetirim. Suluboya, 
sizi yönlendirir… Sen istersen değil, o 
isterse kapısını açar ya da açmaz. Tıp-
kı hukuk davaları gibi. Kesin sürelerde 
işlemi ya yaparsınız ya da bir daha 
yapmaktan vazgeçmiş sayılırsınız. Su-
luboyada da bir alanı ya şimdi boyar-
sınız ya da bir daha asla oraya dönüp 
boyayamazsınız.  Yağlıboyayı Ceza 
davaları ile özdeşleştiririm daha çok.. 
Üç gün sonra bile yağlı boya tabloyu 
değiştirebilirsiniz. Tıpkı Ceza davala-
rında hüküm aşamasına kadar diledi-
ğiniz delili sunabilmeniz gibi. Hukuk 
da resim gibi yaratıcılığı öne çıkaran 
bir meslek bana göre. Bir dava için 
Yargıtay kararı arayıp bulmak, dava-
nın seyrini değiştiren bir bilgi ve bel-
geye ulaşmak v.s.

Ben de yarattığı izdüşümü budur iki 
alanın ilgisinin… Tartışmaya çok açık 
bir konudur elbette. Ama bildiğim bir 
şey var… Sanat; yaşamın, bilimin gü-
neşiniz tam tepedeyken yere düşen 
gölgesi gibi… Üstelik o gölgenin içini 
istediğiniz renkle doldurma özgürlü-
ğünüz var…

Gülseren Yıldız
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Sancar Kubilay
Fotoğrafa nasıl başladınız?
Fotoğrafla lise yıllarımda tanıştım. 
Başlangıçta harçlığımı kazandığım 
bir işti benim için. İlk fotoğraf mak-
inem üniversite de oldu ikinci el ba-
sit bir Zenit’ti. Uzun yıllar kullandım. 
Sonra Zenit 12 XP, devamında122’ye 
geçtim ve sonra Cano ve bu gün 
artık dijital, yani serüven devam 
ediyor. 

Fotoğraf deyince aklınıza gelen 
nedir?
Fotoğraf denilince ışığın yaşamdaki 
macerası akla geliyor. Ya da ben 
öyle düşündüm. Hepimiz biliriz 
ama kaçırırız, gördüğümüz nesnel-
er ve olaylar esasında ışıkla bizi et-
kiler. Öte yandan fotoğraf da ışıkla 
çizmek değil mi? Esasında fotoğrafçı 
ışığın ardı sıra koşmakta. Işığın du-
rumuna göre görüntü değişmekte, 
derinlik kazanmakta ve renklen-
mekte. Şüphesiz ilk sırada ışık ve 
tabi devamla kompozisyon, seçilen 
konu, renkler ve diğerleri fotoğrafı 
görülesi kılmakta. 

Neden fotoğraf?
Fotoğrafı seviyorum yorucu ve 
stresli mesleğimizde fotoğraf bir 
serüven olarak son derece rahatlatıcı 
ve eğlenceli bir etkinlik. Fotoğrafın 
birçok etkisini sayabiliriz, ancak 
şu an aklıma gelen ilk ve önemli-

leri, göreme biçimleri geliştirme, 
farkındalık yaratma, belgeleme ve 
bütün bunları ışıkla estetik bir şekilde 
sunma, fotoğraf yolculuğunun te-
melini oluşturmakta. Özel, farklı 
ve çok güzel bir kare için şehrin 
sokaklarına dalmak, bir meslek 
grubu ile çalışmak, doğada çekim 
yapmak, günün ilk ışıklarında ve 
akşamın mavi ışığında farklı ka-
reler için yolda olmak ve dosyaları, 
duruşmaları, kısa bir süre içinde 
olsa geride bırakmak çok iyi geliyor. 
Ayrıca sanıyorum günümüzün te-
mel etkinliği seyretmek. Belki biraz 
da buna kapılıyoruz. 

Fotoğrafta konu olarak neler 
çalışıyorsunuz, gelecekte ne yap-
mak istersiniz? 
Daha çok fotoğraf yolculuğu 
şeklinde gerçekleşen etkinliklerde 
çekimler yaptım. Hayatın içindeki 
insanın, çeşitli halleri karelerimde yer 
alırken, zaman zaman doğa çekim-
leri de yapıyorum. Son dönemde 
portre çekimleri ilgi alanım, ana-
cak zor bir alan. Çünkü insanlar 
yüzlerinin fotoğraflanmasını çok 
istemiyorlar. Kaldı ki portre çekim-
lerinde daha karakteristik, farklı 
ve anlamlı yüzler bulmak da çok 
kolay değil. Zaten fotoğrafta bazen 
onlarca çekimde bir tane seyirlik 
yakalamanız mümkün olmakta. Yine 
stüdyo fotoğrafçılığı, son dönemde 
ilgimi çeken konulardan, umarım 
bunları hayata geçirmeye fırsat bu-
lurum. Dijital fotoğrafçılıkla birlikte 
görüntüye müdahale olanağı çok 

arttı. Bu da bazen fotoğraf nerde 
başlıyor nerde bitiyor karışmakta. 
Fotoşop öğrenmek ve geliştirmek 
bu işin başka eğlenceli yanı olmalı. 
Bütün bunları yapmak isterim. 

Teşekkürler…

Ben de teşekkür ediyorum kolay 
gelsin….

Söyleşiler:

Av. Süleyman AKTAŞ

Av. Z. Özen İNCİ

İ Ç İ M İ Z D E K İ  Y E T E N E K L E R
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2010 yılı Ekim ayında yapılan İzmir 
Barosu Seçimli Olağan Genel Kurul 
Toplantısının ardında kısa sürede 
toplantılarına başlayan komisyonu-
muz, çalışmalarını gönüllülük esası 
üzerinden yürütmektedir.

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komis-
yonu her hafta Pazartesi günleri 
saat 18.00’de İzmir Barosu merkez 
binasında toplanmaktadır. Komis-
yon Aralık 2010 tarihinde başladığı 
toplantılarına düzenli olarak devam 
etmektedir.

Komisyon sorumlusu Yönetim Ku-
rulu üyemiz Av. Ayşegül Altınbaş 
olmak üzere Av. Noyan Özkan, Av. 
Ömer Erlat, Av. İbrahim Arzuk, Av. 
Cem Altıparmak, Av. Şehrazat Mer-
can, Av. Hilal Küey, Av. Bircan Mer-
sinli, Av. Devrim Kırlangıç, Av. Diler 
Bosut Güven, Av. H. Enis Dinçeroğlu, 
Av. Hakan Dimdik, Av. Hande Atay, 
Av. Özgür Metin, Av. İbrahim Yayla, 
Av. Ser¬dar Şengün, Av. Şenol Ka-
raaslan, Av. Yelda Kullap, Av. Yüksel 

Kavak Kılınç, Yrd. Doç. Dr. Münevver 
Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Tijen Dündar 
Sezer, Yrd. Doç. Dr. Muhlis Öğütçü 
komisyon çalışmalarına emeklerini 
sunmuşlardır.

Bu süreçte Komisyon, kent ve çevre 
sorunlarına bir yandan hukuki bir 
bakış açısıyla cevap vermeye çalışır-
ken, diğer yandan son yıllarda kü-
resel çapta yükselen çevre hakları 
ihlallerine karşı yine küresel çapta 
yürütülen çevre mücadelelerinin 
insan hakları mücadelesinin mer-
kezine oturduğu ve sadece insan-
lar için değil, taşı, toprağı, bitkisi, 
canlısı/cansızı velhasıl tüm doğa 
için yaşamsal varoluş mücadelesine 
dönüştüğü gerçeğini de aklından 
çıkarmamaktadır.
Komisyonumuz hem kendi ihtiya-
rıyla belirlediği alanda iş ve eylem 
üretiyor, hem de yurttaşlarımızdan 
-çalışma alanı çerçevesinde- İzmir 
Barosu Başkanlığına gelen istekleri 
ve yakınmaları değerlendiriyor. 

Toplantılara fiziki olarak katılma 
olanağı olmayan üyelerimizden de 
mail gurubu üzerinden değerli kat-
kılar almaktayız. Bilginin paylaşıldı-
ğı ve farklı alanlardaki uzmanlaşma 
birikimlerinin aktarıldığı bir çalışma 
yürütmekteyiz.

Komisyon kendi içerisinde Katı atık, 
İmar planlama, Santraller (Termik, 
HES, RES) Zeytincilik, Balık çitlikleri, 
Baz istasyonları, Çevresel Etki De-
ğerlendirme Süreci, Maden Ocakla-
rı, Taş Ocakları vb. alanlarda küçük 
çalışma gurupları oluşturarak hu-
kuksal değerlendirmelerde bulun-
maya çalışmaktadır.

Çevrenin birincil düzeydeki etkin 
gücü, doğanın kendisidir. Biliyoruz 
ki doğa, insanların koydukları ya-
salarla yönetilemez. Doğa ve onun 
ürünü olan doğal yaşam, kendi var-
lığından kaynaklanan doğa yasa-
ları doğrultusunda gelişir. İnsanla-
rın koydukları kurallar ise, kişilerin 
doğaya karşı davranışlarını düzen-

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu

K O M İ S Y O N L A R D A N
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lemek açısından önem taşıyabi-
lir. Doğa-insan ilişkilerini ele alan 
hukuku başlıca üç temel amaca 
göre yönlendirmek gerekmektedir. 
Doğaya yönelik yasal düzenleme-
lerin öncelikli amacı, bireylerin ve 
toplumların girişimleri ile çevreye 
zarar vermelerini önlemektir. İnsan-
lar, saptayacakları kurallarla kendi-
lerinin neden oldukları yıpranmayı, 
kötü kullanmadan ileri gelen zarar-
ları gidererek, etkili olabilirler. İkinci 
amaç,  kendiliğinden gelişen doğal 
devinimler karşısında insanların gö-
rebilecekleri zararları ortadan kal-

dırmayı veya en aza indirgemeyi 
amaçlayan önlemlerin alınmasıdır. 
Üçüncü amaç ise, doğanın, doğaya 
karşı korunmasıdır. Bu son olasılık 
abartılı bir sav biçiminde görünse 
de, insanlık günümüzde, doğayı et-
kileyebilecek güce erişmiştir. Sürekli 
yenilenen teknolojik ilerlemelerin 
sağladığı olanaklardan yararlanarak, 
tek varlığımız olan yeryüzünün do-
ğal devinimlerin etkisiyle yok olma-
ması için, elden gelen her türlü ça-
banın gösterilmesi gerekmektedir.

Doğanın yağmalanmasına karşı çı-
kan hukukçuların elindeki tek güç 
olan hukuki mevzuat; doğanın, 
kültürel varlıkların, çevre ve insan 
sağlığının korunması konusunda 
idarenin yargısal denetimi ile des-
teklenen güçlü hukuksal yapı, ge-
çen bu süre içinde, doğanın ticari 
bir nesne haline gelmesinin yolunu 
açan politikalar ve bu politikaların 
yasama ve yürütme organındaki 
destekçileri sayesinde ciddi tahriba-
ta uğradığını söylemek zorundayız.
Ancak son dönemlerde kent ve çev-
re sorunlarına sahip çıkmak, çev-
re hakkı ihlallerine karşı mücadele 
etmek artık iğne ile kuyu kazmaya 
dönüşmüş bulunmaktadır. Küresel 
kapitalizmin yüksek kar iştahı, sür-
dürülebilir kalkınma söylemleri eşli-
ğinde pervasızca yaşamı yok ediyor. 
Hava, su ve toprağın kirlenmesi, or-
man alanlarının hızla azalması, elekt-
romanyetik kirlenme, küresel iklim 

değişikliği, yer kürenin hızla ısınma-
sı, biyolojik çeşitliliğin ve türlerin yok 
oluşu, genetiği değiştirilen organiz-
malar, kısır tohumlar ve çokuluslu 
firmaların gıda egemenliği, 3. Dünya 
ülkelerine aktarılan nükleer enerji 
santralleri, karbon piyasası, nehir tipi 
hidroelektrik santraller, hapsedilen 
sular ve çölleşen topraklar, zehirli 
atıklar gibi ekolojik sorunlar tüm tür-
ler için yaşamı tehdit ediyor.

Bu sorunların insan eliyle yaratılma-
sı ise işin en acısı. Oysa sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkı sadece insa-
na ait bir hak olmayıp tüm ekosis-
temin bütün halinde sağlıklı olarak 
var olma, türünü sürdürme, yaşama 
hakkı vardır ve bu hak güvence altı-
na alınmalıdır.

Dolayısıyla bütün bu olumsuz geliş-
melere karşı durmamız aynı zaman-
da anayasal bir görevdir de.

Anayasamızın “Sağlık hizmetleri 
ve çevrenin korunması” başlıklı 56. 
maddesinde;

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığı-
nı korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek.Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.” Düzenlemesi yeralırken, 
her vatandaş için çevreyi geliştir-
mek, korumak ve kirlenmesini ön-
lemek bir ödevken, bu ödevi yerine 
getirmeye çalışan yurttaşlar engel-

B A S I N 
A Ç I K L A M A L A R I

• Allianoi Antik Kenti’nin  
 sular altında kalma 
 tehlikesine ilişkin basın 
 açıklaması

• NATO Füze Kalkanına İlişkin 
 basın bildirisi 

• Tabiatı ve Biyolojik 
 Çeşitliliği Koruma Kanunu 
 Tasarısı basın açıklaması 

• İstanbul - İzmir Otoyolu 
 basın açıklaması

• Gebze - Orhangazi-İzmir 
 Otoyolu Projesine İlişkin 
 basın açıklaması

• Dünya Çevre Günü 
 Nedeniyle Yapılan basın 
 açıklaması 

• Kimyasal Gazların 
 Kullanımının Yasaklanması 
 İçin Yapılan basın 
 açıklaması 

• Zeytinciliğin Islahı, 
 Yabanilerinin 
 Aşılattırılmasına Dair 
 Yönetmelik 
 Hakkında basın açıklaması E T K İ N L İ K L E R

• 14-15 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Barosu Kent ve Çevre  
 Komisyonu’nun “Çevre İçin Hukukçular Buluşuyor-III” Toplantısı     

• HES’ler ve Su Hakkı “ Atölye Çalışması

• İzmir’in Su Sorunu ve Politik-Yaklaşımlar Sempozyumu   

• 45 soru, 12 Haziran 2011 genel seçimleri öncesinde İzmir 
 Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanmış, 
 kamuoyuna açıklanmış ve İzmir merkezli tüm milletvekili 
 adaylarının parti il başkanlıklarına gönderilen mektup

• 2-3 Haziran 2012 TBB Çevre ve ve Kent Hukuku Kurultayı 
 Sonuç Bildirgesi.
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lenmekte, zarar görmekte, yargılan-
makta, tutsak edilmektedir.

Geldiğimiz günlerde bu ödevin ge-
rekliliği Anayasaya aykırı olarak yar-
gı eliyle engellenir noktaya gelmiş 
ve Baroların taraf ehliyeti tartışmaya 
açılmış bulunmaktadır.

Çevre ihlallerine yol açan idari işlem-
lerin, çevrenin korunmasının engeli 
olan yönetmelik ve düzenlemelerin 
iptali için Baromuz adına açtığımız 
davalarımızın husumet nedeniyle 
reddedilmeye başlanmıştır.

Sadece Anayasamız ile değil 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 
95. Maddesi ile, “hukukun üstün-
lüğünü ve insan haklarını savunma, 
koruma ve bu kavramlara işlerlik 
kazandırma” sorumluluğu yasa ko-
yucu tarafından özel olarak Barola-

ra verilmiştir. Hal böyle iken ve en 
önemlisi ehliyet konusunda yıllarca 
hiçbir tartışma dahi yaşanmamış-
ken, Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu kararları ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
ile içtihat haline gelmiş bir hukuki 
anlayıştan açıkça geri gidilmektedir.
Yaşanan bütün bu olumsuz geliş-
melerin başta komisyondaki arka-
daşlarımız olmak üzere hepimizin 
moralini bozmasına rağmen arka-
daşlarımız tüm özverileriyle hala iğ-
neyle kuyu kazmaya ve çevre müca-
delesinde azimle çalışmaya devam 
etmektedirler.

Kent ve Çevre Komisyonumuz; Bu-
gün gelinen noktada, çevre hukuku 
kapsamındaki mevzuatın, çevre ve 
ekoloji mücadelesi içinde yer alan 
hukukçuların etkili olarak kullana-
bileceği bir araç olmaktan çıktığı, 
küresel sermayenin ve şirketlerin 
çıkarları uğruna sürekli değişikliğe 
uğrayan çevre mevzuatı yüzünden, 
dava açma, yargısal süreci takip 
etme gibi yöntemlerle sonuç alma-
nın neredeyse imkansız hale geldi-
ğini belirlemesini yapmakla birlikte 
hukukçu vicdanı ile bu konuda ça-
lışmalarını sekteye uğratmadan sür-
dürme kararlılığı taşımaktadır.

Komisyonumuz; Siyasal karar alma 
süreçlerinin tek elde toplanması, 
yaşam alanlarına yönelik faaliyetler-
de halkın karar alma süreçlerinden 
dışlanması, idari ve hukuki düzen-
lemelerle halkın yargısal denetim 
hakkının elinden alınması; karşı dur-
ması gereken ciddi bir sorun olarak 
tespit edilmiştir.

Halkın, hukuk ve sivil toplum örgüt-
lerinin karar alma süreçlerine dahil 
edilmeksizin oluşturulan hukuki 
düzenlemelerin, insanın ve doğa-
nın sömürüsünü hızlandırdığı ve 
ekolojik bir yıkama yol açtığı ifade 

edilmiştir. Bu yıkıma ve yıkımın mü-
sebbiplerine yönelik her eleştirinin, 
kaçınılmaz olarak kapitalizme ve 
onun yarattığı tüketim kültürüne 
karşı bir eleştiri olduğuna dikkat çe-
kilmektedir.

Bu eleştiriyi kendisine başlangıç 
noktası kabul eden Kent ve Çevre 
Komisyonu, sahip olduğu hukukçu 
kimlikleriyle hareket ederek, dün 
Bergama’da, Yuvarlakçay’da, Fırtı-
na Vadisi’nde olduğu gibi bugün 
de Tortum’da, Akkuyu’da, Gerze’de, 
çevre konusunda gerçekleştirilen 
eylem ve direnişlerin yanında ola-
cağı; hak arama hürriyetinin etkin-
leştirilmesi, tüketim kültürüne karşı 
paylaşımcı ve dayanışmacı bir hu-
kukun yeniden yaratılması, alterna-
tif mücadele yol ve yöntemlerinin 
oluşturulması için çalışmaktadır.
Komisyonun 2010-2012 çalışma 
döneminde dönemi çalışmaları baş-
lılar halinde aşağıdaki gibi sıralaya-
biliriz. Ayrıca bu çalışmaların tam 
metnine İzmir Barosu web sayfa-
sında  Komisyonlar  başlığı altından 
Kent ve Çevre Komisyonu  sayfa-
sından erişebilecekleri gibi,  basımı 
tamamlanmış bulunan “2010-2012 
Dönemi Çalışma Raporu” da bula-
caklardır.

YAY I N L A R

• Çevre, İnsan Sağlığı, Doğal ve Kültürel Değerlerin Tahribi 
 Yolunda Hukukun Araç Olarak Kullanılması

• 2010-2012 Dönemi Çalışma Raporu

K O M İ S Y O N L A R D A N

R A P O R L A R

• Birleşmiş Milletler Aarhus 
 Sözleşmesi Raporu 

• İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu 
 İkiztepe-Konak Doğanlar 
 Kent Geçişi Konak-
 Yeşildere 
 Bağlantı Yolu (Konak 
 Tünelleri) Hakkında İzmir 
 Barosu Kent ve Çevre 
 Komisyonu Raporu 

• Çevresel Etki 
 Değerlendirme 
 Süreci ve Çevre İhlallerine 
 Etkisine Dair

• Atölye Çalışması Tebliğ
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S E R B E S T  K Ü R S Ü

Kentsel Dönüşüm Üzerine

Her endüstriyel üretim, karı maksimi-
ze etme adına tüm girdi maliyetlerini 
en alt düzeyde tutma eğilimindedir. 
Bu faktörler arasında da emek yete-
rince örgütlenme sansı bulamadı-
ğında üretimden en küçük payı alır. 
1950’lerde başlayan Türkiye sanayi-
leşmesi de ucuz emek stratejisi üze-
rine oturtulmuştur. Ancak bu strateji, 
bugün Çin’de uygulanan uluslararası 
rekabette avantajlı duruma geçme 
kaygılarından çok, sermaye birikimi 
yoluyla ulusal bir burjuva sınıfı yarat-
maya yöneliktir. 

İşte bu ucuz emek stra-
tejisinin en önemli ayağı, 
gecekondulaşmayı gör-
mezden gelmek, zaman 
zaman teşvik edilmesini ge-
rektirmiştir. Emeğin yeniden 
üretilmesindeki en önemli 
harcama kalemi, şüphesiz ki 
barınmadır. O nedenle, barınma 
sorununu en ucuza çözebilen ve 
emek piyasasında rekabet eden 
emekçi sınıflar, iş gücü ücret ta-
leplerinin en altlarda tutmak zorun-
da bırakılmıştır. Çoğunlukla hazinenin 
bedava arsaları üzerinde üst üste konu-
lan biriketlerle  ucuzundan elde edilen bu 
mahcup edici düzeyde konforsuz bu yapılar 
Türkiye Sanayileşmesinin ucuz emek garantisi 
olmuştur. Çünkü kaliteli barınma hem kamuya bu 
konuda görev ve maliyet yükleyecek, hem de iş 
gücü ücretlerinde artışa neden olacaktır ki bu, 
istenmemiştir. Her ne kadar 1966 yılında 
775 sayılı Gecekondu Kanunu yerel yö-
netimlere gecekondulaşmaya karşı 
altyapısı hazır arsa üretilmesi göre-
vi yüklemiş olsa da, bu kanunun 
başarılı bir tek örneğini göster-
mek mümkün değildir. 

1985 yılında çıkan 2805 ve 
2981 sayılı  İmar Affı ya-
saları, bu sağlıksız kent 
bölgelerinin kısmen iyi-
leştirilerek emlak vergi 
tabanı içine alınması 
amacı gütmüştür ve bir 

Dünya Bankası önerisidir. Bu tarihten 
itibaren 1 ya da katlı olan bu 2 ma-
sum emekçi konutları, yoğunlukları 
4 katına çıkartılarak yasallaştırılmış, 
sorun iyice içinden çıkılmaz hale geti-
rilmiştir. 1999 depremi ve sonrasında 
devam eden doğal afetler, Türkiye’yi 
ister istemez bir yapı kalitesi envante-
ri çıkarmaya itmiş, bunun sonucunda 
da ülke metropollerindeki  konut sto-
ğunun, neredeyse yarıdan, üçte bire 
kadarki kısmının bir biçimde  sorun-
luğu olduğu ortaya çıkmıştır. İronik 
olan, gecekondu alanları dışındaki 
yasal yapıların da önemli bir kısmının 
risk taşıyor olmasıdır.

Bugün, hemen herkesin üzerinde 

hem fikir olduğu konu bu alanların 
yenilenmesi, sağlıklı ve dayanıklı hale 
getirilmesidir. Bu fikir, zaten inşa-
at sektörü teşvikine dayalı kalkınma 
modelini seçmiş olan mevcut hükü-
met tarafından da büyük bir hevesle 
benimsenmiştir. Ancak, kritik nokta, 
böylesine büyük bir dönüşümün nasıl 
bir model ve hangi sermayeyle yapı-
lacağı konusudur. Bunun için öncelik-
le 2516 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Yasası 73 madde ile büyükşehir bele-
diyelerine yetki verilmiştir. Ancak bu 
madde, gönüllülük esasına nedeniyle 
etkin olamamış sonuçta, yürütmeye 
olağanüstü yetkiler ve takdir hakkı ta-
nıyan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkın-

da Kanun çıkarılmıştır. Bu 
kanunun niçin olağanüs-
tü yetkilerle çıkarıldığı ve 

bunun yaratabileceği hak 
kayıpları ve sosyal sorunla-

ra kısaca değinmekte fayda 
vardır.

Yasaya göre hangi alanların dö-
nüştürüleceği Bakanlar Kurulu 

kararına bırakılmaktadır. Ancak, bu 
dönüşüm alanlarında hangi bina-

ların yıkılması gerektiği konusu ise, 
bilirkişi tespitine bırakılmış bir konu 

olup, bu konuda ne yasada ne de ilgi-
li yönetmelikte, bilirkişi yeterliliği ve afet 

riski konusunda net bir tanım yapılmamıştır. 
Belirtilmelidir ki, bir kez inşa edilmiş bir ya-

pının çok bariz proje ve malzeme sorunları bu-
lunmadığı sürece, afet dayanıklılığını tespit etmek 

hem oldukça zor hem de oldukça maliyetli ola-
bilecektir. Tespit ediliyor olsa bile, bu alanların 

sağlam yapılarla birlikte proje bütünlüğü 
içinde nasıl dönüştürüleceğine yönelik 

herhangi bir model önerisi bulun-
mamaktadır. Bir diğer deyişle, bir 

dönüşüm alanındaki sağlam ya-
pıların da yıkılması zorunlulu-

ğu olacak mıdır, olacaksa bu 
bir kaynak israfı olmayacak 
mıdır? 

Öncelikle, bir kentsel dö-
nüşümün başarısı,  dönü-
şüm öncesindeki değer 
ile dönüşüm sonrası te-
şekkül edecek değerin 

Prof. Dr. H. Murat ÇELİK
İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü, 
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
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arasındaki farkın büyüklüğüne bağlı-
dır. Düşük yoğunluklu bir mahalledeki 
dönüşüm, yüksek nüfus yoğunluğuna 
sahip bir mahalleye göre daha karlı 
olacağından, başarı sansı yüksektir. 
Ancak, dönüşüm alanlarının önemli 
bir kısmının 2981 sayılı yasayla yük-
sek yoğunluklara ulaştırıldığı düşü-
nüldüğünde, geriye kalan tek alterna-
tif, değerin tespitinde ve dağıtımında 
olağanüstü yetkilere sahip olmaktır ta 
ki değere müdahale ile projeler karlı 
hale getirilebilsin. Zaten yasaya göre, 
bir alan ya da yapı, riskli ilan edildiğin-
de itiraz mümkün değildir. Bedel tes-
pitine, ya da değer bölüşümüne yö-
nelik itirazların yargı yoluyla denetimi 
ise önemli ölçüde kısıtlanmaktadır. Bu 
ise mülkiyet hakkının önemli ölçüde 
kısıtlanması anlamına gelmekte olup, 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilme potansiyeline sahiptir.

Değer, özellikle konut piyasasında 
her zaman en tartışmalı konulardan 
birisi olagelmiştir, son derece sübjek-
tif esaslara dayanır ve proje başarısını 
etkilemede kilit konumdadır. Geçmiş 
yıllarda, üzerinde herhangi bir yapı 
stoğu bulunmayan tarımsal arazi ve 
kentsel arsa düzenlemeleri konusun-
da yaşanılan itirazlar ve uyuşmazlık-
lar, bu türden düzenleme çabaları-
nın tamamına yakınının yargı eliyle 
iptal edilmesi ile sonuçlanmıştır. O 
nedenle, yasa dönüşüm konusunda 
yürütmenin yargı yolu ile durdurul-
ması gibi doğal bir hakkın kullanılma-
sını engellemek yoluna gitmiştir. Dava 
açılabilme hakkı elbette vardır, ancak, 
davalar sonuçlanıncaya kadar zaten 
dönüşüm, rantın teşekkülü ve adil ol-
mayan paylaşımı gerçekleşmektedir. 
Sonuçta, Sulukule örneğinde yaşanı-
lan da budur. İdare mahkemesi, yü-
rütmenin durdurulması kararını, Su-
lukule’deki yıkımlar tamamlanıp, yeni 
yapıların inşa. edilmesinden sonra 
vermiştir. 

Örneğin, bir mahallede her biri bir 
daire sahibi olan sakinler, dönüşüm-
den sonra en az bir daire alabilme ga-
rantisine sahip değillerdir. Belki yeni 
yapılan bir daire ancak birden fazla 
malik arasında hisselendirilerek pay-
laştırılabilecektir. Bunun gerekçesi de 
önceki konut değerinin düşük, yeni-
lerinin de oldukça yüksek olduğudur. 

S E R B E S T  K Ü R S Ü

Ancak bu değerlendirme için somut 
değerleme kritelerleri yasa tarafın-
dan belirtilmemiştir. Zaten bire bir 
konut verilmesi, yüksek yoğunluklu 
bu alanlarda, dönüşümün tüm eko-
nomik karlılığını ortadan kaldıracak, 
kamu sübvasiyonu gerektirecektir ki 
bu da çok önemli bedeller gerekti-
rebileceğinden, mümkün değildir. Bu 
da dönüşümün, kent merkezlerinde 
tek tük kalmış düşük yoğunluklu hala 
gecekondu olarak kalmış alanlarda 
başlayacağını ima etmektedir.

Malikler dışında, bu alanlardaki ucuz 
kiralık evlerde mütevazı gelirlerle ya-
şama tutunmaya çalışan bu insanla-
rın nereye gidecekleri ve hepsinden 
önemlisi de bir daha yaşama tutun-
ma şanslarının olup olmayacağıdır. 
Yasa bu konuda herhangi bir öngörü 
sunmamış, sadece maliklerle ilgilen-
miştir. Bu insanların kendi koşulları 
içinde yaşama yeniden tutunma şan-
sı olmaması, tüm sosyal sonuçlarıyla 
birlikte yeniden bir zorunlu göç dal-
gası demektir. Örneğin, bugün bir 
çok Roman ve yoksul mahallesinde, 
bakkallardan hala dilimle margarin, 
kaşıkla salça alındığı, insanların bü-
yük çoğunluğu tarafından bilinme-
mektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, afet 
riski taşıyan ve/veya sağlıklı kentsel 
ortamı bulunmayan alanların dönüş-
türülmesi konusunda herkes fikir bir-
liğine sahiptir. Ancak, bu dönüşümde 
önerilecek model, halihazırda zaten 

dejavantajlı konumda olan insanların 
(yaşama tutunma) haklarını mutlaka 
garanti altına alacak biçimde ve ke-
sinlikte olmalıdır. Ancak bu konudaki 
muğlaklık, bu durumu piyasanın vic-
danına terk etmiştir. Çıkarılan yasaya 
bir de şu açıdan bakmak faydalı ola-
caktır. Yapılması düşünülen herhangi 
bir şeyin, piyasa açısından herhangi 
bir karlılığı söz konusu olduğunda, 
bu durum, ilave bir müdahale ol-
maksızın zaten gerçekleşecektir. Ni-
tekim, yapılaşması ya da dönüşümü 
karlı olabilecek alanlar, özel sermaye 
sahibi girişimler tarafından ya satın 
alınarak, ya da inşaat ortaklığı biçi-
minde yapılaşmaktadır. Afet riski al-
tındaki kentsel alanların sağlıklılaştı-
rılmasına yönelik yasa, dönüşümlerin 
kamu sektörü eliyle yapılacağına dair 
herhangi bir yükümlülük öne sürme-
mektedir. Öte yandan, özel sektörün, 
piyasa karlılığı içinde bu işe girmesi 
ancak iki şekilde mümkündür: (i) özel 
sektör karlılığını sağlayacak kamu 
sübvansiyonu araçlarının geliştirilme-
si; (ii) dönüşüm alanlarında yaşayan 
malik ve kiracıların hakları konusunda 
kısıtlayıcı önemlerin getirilmesi ya da 
hak arama mekanizmalarının kısıtlan-
ması. Mevcut yasa ve sonrasındaki il-
gili yönetmelik, ikinci şıktaki durumu 
mevcut muğlaklıklar göz önüne alın-
dığında tanımlar niteliktedir.

Hatırlatılması gereken bir başka nokta 
ise, yukarıda belirtilen sosyal faktör-
leri göz ardı eden dönüşüm projele-
rinin, istenmeyen toplumsal sonuçlar 
yaratabileceği gerçeğidir. Yakın za-
manda Paris Vincennes Üniversitesi 
Şehircilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Nora Şeni bir ulusal gazeteye verdiği 
demeçte İstanbul’daki kentsel dönü-
şüm için uyarıp: “Fransa’da da böyle 
vahşice yapıldı. Sonucu banliyö şid-
deti oldu” demiştir.  Şu kısacık satır-
larından da anlaşılacağı üzere, 6306 
sayılı yasanın önerdiği modelle dö-
nüşüm, hakkaniyetten kolayca uzak-
laşılabilecek gibi görünmekte, kent 
merkezlerindeki ağırlıklı olarak yoksul 
ve dezavantajlı insanların oturmakta 
olduğu, kıymetli ve düşük yoğunluklu 
alanların kolayca el değiştirmesinden 
sonra sürdürülemez olduğu izlenimi 
vermektedir. Umulur ki geriye kalacak 
olanlar, yaşamları çalınmış ve yaşama 
tutunmaya çalışan yoksullar değildir.
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Galapagos Takımadaları  Galap`ların  
büyük  patlamadan  çöküşe  ezeli ve 
ebedi vatanıdır. Galap milleti tek bir 
millettir. Hepsi aynı aileden türemiş-
lerdir. Profilden hepsi birbirine benzer 
ve etrafta kız alıp verecek başka bir 
millet de yoktur. Galap vatan ve mil-
letin bütünlüğüne, kutsal ve iki kere 
rafine Galap devletinin varlığına kar-
şı, ta Seleukoslar`ın yıkıldığı zaman-
lardan bu zamana kadar geçen süre 
içerisinde, benzeri görülmemiş bir iç 
savaşa gidiliyormuş görüntüsü yarat-
mayı  başardığımız bir sırada;

Ben ve arkadaşlarımın, rüyamıza giren 
Uzunsakallı Sempatik  bir Amca`nın 
çağrısı ile  gerçekleştirdiğimiz 21 Eylül 
1890 harekatı sonucunda, bizce Galap 
Milletinin meşru temsilcileri olan, ben 
ve arkadaşlarımın seçtiği, eli ayağı 
düzgün, tahsil sahibi 200 kişi tarafın-
dan hazırlanıp ben ve arkadaşlarım, 
yani, kendimizin koyduğu adla Höt 
-Zöt Konseyi  tarafından  son şekli ve-
rilerek Galap Milletine güzellikle kabul 
ettirdiğimiz; doğrudan  doğruya onun 
eliyle vazolunduğunu iddia etme per-
vasızlığını göstermekten  bizi hiç bir 
gücün  alıkoyamayacağı bu  Anayasa;

Galap Cumhuriyetinin Kurucusu yazı-
larından birinin ilk 11 cümlesini oku-
duğumuz ve bizim fikirlerimizle aynı 
olduğu kanaatine oybirliği ile vardığı-
mız büyük liderimiz Galapens`in dü-

şünceleri doğrultusunda;

Höt -Zöt Konseyi iradesinin mutlak 
üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şart-
sız Höt-Zöt konseyine ait olduğu;

Her Galap vatandaşının emirlerimize 
uyma ve mazoşizmini istediği yönde 
geliştirme hak ve yetkisine doğuştan 
sahip bulunduğu;

Galap vatandaşlarının kederde, ödev-
de ve külfette ortak olduğu, aynı şe-
kilde ben ve arkadaşlarımla avane-
mizin de neşede, hak ta ve nimette 
ortak olduğumuz ve herkesin ben ve 
arkadaşlarım ve avenemiz için huzurlu 
bir hayat talep etmeye hakları bulun-
duğu;

İnanç ve kararıyla ve bu fikir ve karar 
yanındaki abanın altındakine dikkat 
edilerek yorumlanıp uygulanmak üze-
re,

Höt- Zöt Konseyi tarafından, Konsey’e 
aşık Galap evlatlarının korku ve dan-
galaklığına emanet ve tevdi olunur.

BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

Devletin Şekli

Evsafı

Madde 2- Galapagos Cumhuriyeti 
devletin huzuru ile vatandaşın huzu-
ru arasında ters orantı vardır anlayışı 
içinde, devlet haklarına saygılı, asos-
yal bir  kamu hukuku devletidir.

Klasik Unsurlar

Madde 3-  Galapagos Devletinin 
Dili Galopçadır. Guatrı yoktur. Bay-
rağı mavi zemin üzerine kahverengi 
takımada silüetleridir. Milli marşı De-
nizcinin Türküsüdür. Başkenti Ülen 
Bator’dur.

Devletin Görevi

Madde 5- Devletin asli görevi ken-
disini vatandaşından korumaktır. Va-
tandaş bu, ne yapacağı belli olmaz bi 
bakmışsın hoop devleti yıkıvermiş.

Devlet, vatandaşını, mutluluğun bol 
bol vergi vermek, eceliyle ölmemek 
stres, gelecek kaygısı ve sefalet içinde 
yaşamak olduğuna ikna etmeye çalı-
şır.

Devlet, devletin refah, huzur ve mut-
luluğunu sağlamak ve devletin temel 
hak ve hürriyetlerini sınırlamaya cüret 
eden vatandaşlarının anasından em-
diği sütü burnundan getirmekle mü-
kelleftir.

Ayrıca devlet, devletlüler için mükellef 
sofralar donatmakla da görevlidir.

Egemenlik

Madde 6- Egemenlik kayıtsız şartsız 
Höt-Zöt Konseyi’nindir.

Höt - Zöt Konseyinin vefatından son-
ra yasal mirasçılarına geçer. Müteah-
hide dönüşmüş mücahitler de yasal 
mirasçı addolunurlar.

Egemenliğin kullanılması hiçbir suret-
te halka bırakılamaz.

Eşitlik

Madde 10- Kimse çalıştığı banka, 
tuttuğu futbol takımı, tuvalete gitme 
sıklığı, okeyde dışarı yapıp yapmadığı, 
kel olup olmadığı gibi sebeplerle hiç 
bir ayrıma maruz bırakılamaz. Herkes 
kanun önünde ve ceza almada eşittir.

Vatandaşın ceza alma hakkı sınırsızdır.

Vatandaşa hiç bir imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları 
vatandaşa karşı sürek avlarında kanun 
önünde eşitlik ilkesine uymakla mü-
kelleftir.

Galapagos Anayasası

Av. H. Baha COŞKUN
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Anayasanın üstünlüğü 

Madde 11- Anayasa hükümleri Höt 
-Zöt Konseyinin iradesi demektir. 
Tüm kurum ve kişileri bağlar. Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz. Ancak Höt-
Zöt konseyinin ilgilenmediği alanlar-
da kanunların bazen anayasaya aykırı 
olması ile dünyanın sonu da gelmez.

İKİNCİ KISIM  

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

GENEL HÜKÜMLER

Niteliği 

Madde 12- Devlet, kişiliğine bağlı 
dokunulmaz, devredilemez, vazgeçi-
lemez temel hak ve hürriyetlere sa-
hiptir. Bazen vatandaşların bile bazı 
hakları olabilir. Bunların başında dev-
lete karşı ödev ve sorumluluklara sa-
hip olma hakkı gelir.

Kötüye Kullanılma

Madde 14- Temel Hak ve Hürriyet-
lerden hiç biri herhangi bir amaca 
yönelik olarak kullanılamaz. Laf olsun 
hesabı kullanılmalıdır. Herhangi bir 
amaca yönelik olarak kullanma kö-
tüye kullanmadır. Çünkü vatandaşın 
devletin amaçları dışında bir amacı 
olamaz ve devlet zaten kendi amaç-
ları için uğraşmaktadır.

Anayasanın hiçbir hükmü vatandaş 
lehine yorumlanamaz.

Hop Dedik

Madde 15- Devlet yöneticileri o 
anda akıllarına gelebilecek herhan-
gi bir sebeple temel hak ve hürri-
yetlerin kullanılmasını kısmen veya 
tamamen durdurabilirler. Vatandaş 
aleyhine olmak kaydı ile ve buluna-
bilirse bu anayasaya aykırı tedbirler 
dahi alınabilir. Devlet gerekli gördüğü 
kişilerin yaşama hakkına, maddi ve 
manevi varlığının bütünlüğüne do-
kunabilir,  istediği kişileri din, vicdan, 
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlayabilir ve bunlardan açıklama-
ya zorlayabilir ve bunlardan dolayı o 
kişileri suçlayabilir. Suç ve cezalar II. 
Abdülhamit’in son cülusundan daha 
da geriye yürütülemez. Ancak gerek-
li görülen hallerde bu süre kanunla 
uzatılabilir. Özel kişiler suçsuzluğunu 
ispat edene kadar suçlu sayılır. Şüp-
heden devlet yararlanır.

Yabancılara da

Madde 16- Sınırlamalar sıktığı ölçü-
de yabancılar için de yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Bu dünya fanidir

Madde 17- Herkes devletin belirledi-
ği şekilde yaşama, maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkı-
na sahiptir.

Devlet kişinin vücut bütünlüğüne do-
kunabilir. Uygun gördüğü herhangi 
bir sebeple ruhunu beden denilen 
hapishaneden kurtarabilir. Herkesin 
ölme hakkı vardır.

Süreli Süresiz

Madde 29- Yaşamının risk almak ol-
duğuna inanan herkes önceden izin 
almadan veya mali teminat yatırma-
dan süreli veya süresiz yayında bulu-
nabilir.

Araçları Korumak 

Madde 30- Basın evi ve eklentileri 
suç aleti olduğu gerekçesi ile zapt ve 
müsadere edilemez ve işletilmekten 
alıkonulamaz ancak imha edilebilirler. 

Din ve Vicdan  

Madde 24- Herkes devletin tespit et-
tiği vicdan, dini inanç ve kanaati seç-
me hürriyetine sahiptir.

Devlet vatandaşlarını dini inanç ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlayabilir.

Onları dini inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınayabilir suçlayabilir.

Devletin tespit ettiği dini inanç ve ka-
naatleri seçme hürriyetini kullanma-
yanların öteki dünyada ve bu dünya-
da cayır cayır yanma hakları bakidir.

Devlet bu özgürlüğün kullanılmasına 
kesinlikle müdahale etmez seyreder.

Din dersleri zorunludur. Ancak öğren-
ci olmayan vatandaşların bu din ders-
lerine girmeme hakları mahfuzdur.

Katolikliğin devletçe tespit edilmiş bir 
yorumu devletin resmi dinidir.

Diğer dinler ve Katoliklik dışındaki 
Hristiyan mezhepleri ve Katolikliğin 
gayri resmi yorumları kamusal hayat-
ta yok kabul edilirler.

Düşünce ve Kanaat

Madde 25- Herkes resmi ideoloji pa-
ralelinde düşünce ve kanaat hürriye-
tine sahiptir.

Devlet resmi ideoloji dışında bir şey-
ler düşündüğünden şüphelendiği 
kişileri düşünce ve kanaatlerini açık-
lama hürriyetini kullanmaya zorlaya-
bilir.

Düşünce ve kanaatleri resmi ideoloji 
ile çelişen kişiler bu düşünce ve kana-
atleri sebebi ile kınayabilir, suçlayabi-
lir, sürüm sürüm süründürebilir.

Bilim Sanat

Madde 27- Herkes devletin cevaz 
verdiği bilim ve sanatı serbestçe öğ-
renme ve öğretme açıklama yayma 
ve bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahiptir. Araştırmacıların tüm 
keşif ve icatların Galap’lılarca gerçek-
leştirildiği Eskimolar dahil tüm halkla-
rın aslınsa Ova, Bayır, Çöl, Savan, Ku-
tup Galap`ları olduğu ilkelerine aykırı 
sonuçlara varmaları yasaktır.

Kanuni Hakim

Madde 37- Özel mahkemelere ata-
nacak hakimler kanun çalmayı bilen 
hakimler arasında, hakimler dışında-
ki personel ise ud, keman, çello gibi 
müzik aletlerinden herhangi birini 
çalmayı bilen personel arasından se-
çilip atanırlar.
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Bu kelimenin Türkçesi biliyoruz ki, 
Kantar Gazetesidir.

Ord. Prof. Baha KANTAR, 1925 
yılı Şubat ayında açılan o tarihte 
Ankara’da henüz Üniversite ol-
madığı için Adliye vekaletine bağ-
lı Hukuk Mektebinin ilk müdürü 
idi. O günkü ismiyle Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa bu oku-
lu açmıştır. Benim çok uzun yıllar 
sonra bu Fakülte’de okurken bu 
okulun giriş kısmındaki mermer 
sütuna metal harflerle mon-
te edilmiş açılış konuşmasında: 
“Cumhuriyet müeyyidesi olacak-
ların yetişeceği bu Müessesenin 
açılışında duyduğum bahtiyarlığı, 
hiçbir Müessesenin küşadında 
duymadım” demiştir.

Bu hitabe, 1926 yılında Hukuk 
Devrimini gerçekleştiren iki ana Kanun Türk Ceza Ka-
nunu ile Medeni Kanunu uygulayacak, sırasında onları 
yapacakları soruşturma ve kovuşturma ile tecziye etmek 
suretiyle bu devrimi gerçekleştirecek hukukçuları işaret 
etmektir.

Gerçekten, çok ileri bir lider olan Atatürk bu ruhla yeti-
şecek kuşaklara bu devrimi emanet etmektedir.

Bu nedenle, 1937 yılında Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesini 
de bu amaçla açtırmıştır. Uygulayacakları müeyyideleri 
olan hukukçular Ankara Hukuk Mektebinden, Eğitim-
ciler de Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesinden yetişecekler-
di. Elbette ki, İstanbul Hukuk Fakültesi, ta Abdülhamit 
döneminde açılmış köklü bir ilim yuvası idi. Nitekim, ilk 
Batı Hukuk öğrenimi orada başlamış ve uygulamasının 
gerçekleşmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ancak, 
Hukuk Mektebi ilk elden bu Hukuk Devrimini gerçekleş-
tirecek Hukukçuların gereksinimini sağlamıştır.

Kurucu Hocamıza bir vefa borcu olmak üzere bildiğim 
kadarıyla 1940’lı yıllardan beri Hukuk Fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin mezuniyet imtihanlarına yakın günlerde 
Ankara Palas’ta verilen mezuniyet balosunda dağıtımı 
yapılan bu dergi Ceride-i Kantar adını taşımaktadır. Ho-
calarımızın özellikleri karikatürize edilerek çizgilerle ve 
yazılarla burada yer alırdı.

Merhum Ord. Prof. Baha KANTAR’ın Ceza Mahkeme-
leri Usulü Hukuku adını taşıyan çok önemli eseri hala 
Yargıtay’da değerli Hakimlerimize yol göstermektedir. 
Yine merhum Ceza Hukuku Hocamız Prof. Faruk EREM’i 

de O yetiştirmiştir. Prof. Faruk 
EREM, Ceza Mahkemeleri Usulü 
Hukuku dersine, Ord. Prof. Baha 
KANTAR’ın emekli olmasından 
sonra girmesine rağmen onun 
sağlığında bu derse ait eserini, 
O’na duyduğu saygı nedeniyle 
çıkarmamıştır. Onların yetiştir-
diği öğrenciler Profesör olarak 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde hocalık yapmışlar. 
Halen de birçok resmi, Vakıf ve 
Özel Hukuk Fakültelerinde Hoca-
lık, Dekanlık yapmaktadırlar. Prof. 
ALACAKAPTAN, Prof. Baki KURU, 
Prof. Seza REİSOĞLU şimdi anım-
sadıklarımdandır.

Hukuk Devrimi uygulayıcıları-
nın yetiştiği bu ilim yuvasının 
Kurucu Müdürü Ord. Prof. Baha 
KANTAR’ı bir kere daha şükranla 
minnetle yad ederken bu Dergi-
nin tüm Hukukçular tarafından 

bir vefa borcu olarak okunup, duygulanılmasını yürek-
ten diliyoruz.

Ceride-i Kantar Niçin Çıkmalı?

Av. M. Ertuğrul PERİM

İzmir Barosu 6532 Sayılı Kanunla 
İcra ve İflas Kanunundaki 
Değişiklikler ve Getirdiği 
Yenilikler Kitabını Yayınladı

Ceride-i Kantar İlk Sayısı
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Mahkemelerce ve icra 
müdürlüklerince yazılan 
müzekkerelere ilişkin TBB duyurusu
 
Türkiye Barolar Birliği’nin, 
Türkiye İş Bankası Ge-
nel Müdürlüğü’nden alınan 
13.06.2012 günlü 17594 
sayılı yazısı ve Adalet Ba-
kanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 03.05.2012 
günlü görüş yazısı ile; mah-
kemelerce ve icra müdürlük-
lerince yazılan müzekkere-
lerde; Resmi Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkınmda Yönetmeliğin 16. 
maddesi hükmü uyarınca, 
yazıyı imzalayan makam sahibinin, sicilinin, ad ve soya-
dının, unvanının, imzasının, mührünün bulunması; elden 
verilen müzekkerelerde de Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
Yönetmeliği’nin 54/2. maddesinde belirtilen biçimde iş-
lem yapılması gerektiğine ilişkin yazısı aşağıda meslek-
taşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

ANTİ DEMOKRATİK YASA 
TEKLİFİNE HAYIR!

 
04.07.2012 günü Yozgat 
milletvekili Av.Yusuf Başer 
(Yozgat EskiBaro Başkanı) 
ve 23 milletvekili tarafından 
imzalanarak TBMM Baş-
kanlığına sunulan Avukat-
lık Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
teklifinin 2.maddesi kabul 
edilemez.
Kanun teklifinin 2.madde-
siyle Türkiye Barolar Birliği 
Genel Kurulu’nun yapısı anti 
demokratik olarak değiştiril-

mek istenmektedir.
Son dönemde bu değişikliğe zemin hazırlamak amacıyla 
yapılan tüm toplantı ve çalışmalarda sözkonusu değişik-
liğe karşı olduğumuz vurgulanmıştır.
Kabul edilmesi mümkün olmayan bu değişikliğe karşı 
İstanbul,Ankara, İzmir ve tasarıya karşı çıkan diğer baro-
lar birlikte hareket etme kararı almıştır. 

16 Temmuz 2012 günü bu amaçla İstanbul’da yapılacak 
toplantı sonuçları meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanı
Av.Sema PEKDAŞ

Araç Tescil 
Bilgileri 
Sorgusu
Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan TBB gönderilen duyuru 
metninde; UYAP Bilişim Sis-
teminde, avukatların vekil 
olarak atandığı dosyalarda 
ve sadece bu dosyalara ta-
raf olarak kaydedilen kişiler 
için elektronik imza kullanmak suretiyle Emniyet Genel 
Müdürlüğü  “araç tescil bilgilerine” Avukat Portal üze-
rinden 15.6.2012 tarihinden itibaren erişim imkânı sağ-
lanmıştır.

D U Y U R U L A R

İDARE MAHKEMESİ NÖBETÇİ 
HAKİM UYGULAMASI SONA ERDİ

Mahkememizde ön büro, 
vezne - tevzi ve nöbetçi ha-
kimlik uygulaması başarı ile 
devam etmekte idi.
Ancak 6352 sayılı Yasa-
nın (3.yargı paketi) 53.ve 
62.maddeleri uyarınca, gelen 
evrak büroları oluşturulması 
ve başkanların (ve hakimle-
rin) havale işleriyle zaman 
kaybetmemeleri öngörül-
müştür. Buna istinaden Ko-
misyonumuzun 13/07/2012 
gün ve 126 sayılı kararı ile 
16/07/2012 itibariyle ön 
büro gelen evrak bürosu ve 
havale görevini üstlenmiş ve 

nöbetçi hakimlik uygulaması sona ermiştir.
Gerek ön büro gerekse evrak bürosu uygulaması mahke-
melerdeki gelen evrak akışını tek bir kanalda toplamış ve 
kalemleri ve başkanları ciddi anlamda meşgaleden kur-
tarmıştır. Ayrıca iş sahiplerine de “gelen evrak numara-
sı” içeren belge verilerek evrakının akıbetini takip olanağı 
getirilmiştir. 
Uygulamayı fedakarlıkla ve başarıyla yürüten personeli-
mize teşekkür edip sistemin başarılı olmasını diliyorum.   

Osman ERMUMCU
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
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A R A M I Z A  Y E N İ  K A T I L A N L A R

AV. GAMZE  ŞİMŞEK
AV. ÇETİN FIRAT KAPTAN

AV. MERTCAN İNCİRCİ
AV. GÜRKAN EREL
AV. ONUR GÜMÜŞ

AV. BETÜL KARAKAŞ

AV. MURAT CAN TELLİ
AV. ERMAN YAMAN
AV. BURAK DABAK  

AV. MEHMET HACIAHMETOĞLU
AV. MERVE GÖZEK
AV. GAMZE AYDIN  

AV. ÜMİT SAYMAZ
AV. MURAT ÖZÇAKAR

AV. VECİHA UÇAR
AV. MURAT GÜLMEZ

AV. KEMAL ATA YARDIMCI
AV. MÜRVET BALA

AV. DUYGU CANOĞLU

17/07/2012

24/07/2012

07/08/2012

01/08/2012

28/08/2012
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A R A M I Z A  Y E N İ  K A T I L A N L A R

AV. ÇAĞLAR GÜLER

AV. ÖMER ARSLAN 
AV. DEMET DURAN

AV. ASYA ŞENOL
AV. İBRAHİM TÜRKOĞLU

AV. ASİYE ŞAHİN
AV. ALİ ERDEM

AV. ONUR KARASU

AV. SALİH ALAT
AV. HÜSEYİN BİLGE
AV. MUTLU ÖZTÜRK
AV. SONER HAMZA ÇETİN
AV. ÖZEN GÜRCANER
AV. EMİNE  İZGİ

AV. MEHMET ÖZBİLGİÇ
AV. ASLI UÇAR
AV. MUSTAFA ALBAYRAK
AV. PELİN TURAN
AV. EMRE BAYRAK
AV. AYÇA BARLAH

04/09/2012

11/09/2012

18/09/2012

25/09/2012
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A V U K A T  H A K L A R I  M E R K E Z İ






