




BAŞKANDANBAŞKANDAN

Değerli meslektaşlarım,

20-21 Ekim 2012 tarihinde İzmir Ba-
rosu’nun Olağan Genel Kurulunu ger-
çekleştirmiş bulunmaktayız. Öncelikle 
Genel Kurulumuza katılan, aday olan, 
değerli düşünceleriyle katkıda bulunan 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yönetim dönemimizde; mesleki sorun-
larımızın aşılması mücadelesiyle hukuk 
devleti mücadelesinin iç içe olduğunun 
bilinciyle görevimizi yerine getirmeye 
çalıştık, sizlerin gösterdiği güvenle yeni 
dönemde de çalışmaya devam edece-
ğiz.

Yargının siyasi iktidarın denetimine gir-
diği, hukukun üstünlüğünün yok edil-
diği, özel yargı ve yargılamalarla hukuk 
güvenliğinin kalmadığı, temel hukuk 
prensiplerinin sistematik olarak çiğ-
nendiği, savunmanın ve onun temsilci-
si olan avukatın ve baroların yok edil-
meye çalışıldığı günümüzde; avukatlar,  
hukuka aykırılıkları savunmalarıyla ka-
yıt altına almakta, adalet ve hukuk için 
adil yargılanmayı etkin kılmak için mü-
cadele etmektedirler.

İzmir Barosu, bu mücadelede hem ku-
rumsal kimliğiyle hem de üyelerinin bu 
alandaki çabalarında yanlarında olmak 
suretiyle var olmak kararlılığındadır.

Mesleğimize ilişkin sorunları; avukat-
ların iş ve gelir güvencesi yoksunluğu, 
mesleğin yetkinlik ve etik korumadan 
uzaklaşması, avukatın yargılama faali-
yetinden giderek daha çok dışlanan ve 
etkisizleştirilen bir hale dönüşmesi te-
mel başlıklarıyla ifade etmek mümkün. 
Bu sorunlar hepimizin sorunu ve çözü-
mü de hepimizin mücadelesine bağ-
lı. Hukuk fakültelerindeki eğitimden, 
avukatların yargı sistemindeki etkinlik 
ve konumlarına tüm yasama faaliyet-
lerinde baroların görüşlerinin alınması 
gerektiğinden, baroların kent ve çevre 
planlarında söz sahibi olmalarına kadar 
pek çok alanda söz söylememiz, etkin 
olmamız zorunlu. Çünkü bunların hep-
si aynı zamanda bir ülkenin ne kadar 
hukuk devleti olup olmadığı ve hukuk 
devleti söyleminin içi boş bir söylem 
olup olmadığını belirleyen en önemli 
unsurlardır.

Hukukun üstünlüğünü ve insan hakla-
rını korumak-savunmakla görevli baro-
ların insan haklarını ihlal eden hukukun 
üstünlüğüne inanmayan siyasal iktidar-
lara ve egemenlere karşı demokratik 
muhalefetin en yetkin kurumları olma-
ları, kanunumuzun ve mesleğimizin ni-
teliği gereğidir.

Avukatla temsil zorunluluğu, meslek 
tekeli ve gerçek bir adli yardım siste-
minin gerçekleşmesi önümüzdeki dö-

nemin en temel mücadele alanı olarak 
durmaktadır. Bunun için adalet hizme-
tine yeterli kaynak ve bütçe ayrılması 
gerektiği gibi adli yardım ve CMK sis-
temine de hizmetin niteliğine ve öne-
mine uygun bütçe aktarılması gerek-
mektedir. Ayrıca bu görevlerin tamamı 
savunmaya ait görevlerdir ve savunma-
ya ait bu görevlerin değerlendirilmesi 
Adalet Bakanlığı, mahkemeler ve savcı-
lıkta olmamalı; avukatların örgütü olan 
barolara bu görevler iade edilmelidir. 
Adalet Bakanlığının barolar üzerindeki 
vesayeti de kaldırılmalıdır.

Önümüzdeki dönemde yapacak çok 
işimiz ve söyleyecek çok sözümüz var. 
Bunu yaparken İzmir Barosu’nun sa-
dece yönetim organlarından ibaret bir 
yapı olmadığı, bütün üyelerinin katılı-
mıyla sözünü etkin hale getirebileceği 
unutulmamalıdır.

Etkin bir İzmir Barosu için katkılarınız 
ve birlikte olmamız önemli... 

Yeni dönemde yayın kurulumuza ve 
çıkaracağımız yayınlara destek ve kat-
kılarınızı esirgemeyeceğiniz düşünce-
siyle...

Saygılarımla.

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı
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BARODANBASIN
AÇIKLAMALARI

Özel görevli mahkemelerde 
savunmaya karşı 
gerçekleştirilen hukuksuz ve 
kabul edilemez tavır 1 Ekim 
2012 günü Silivri’de İstanbul 
15. Ağır Ceza Mahkemesi 
salonunda fiili saldırıya 
dönüşmüştür. 

“…Hükümetler avukatların…hiçbir 
baskı, engelleme, taciz veya yolsuz 
bir müdahaleyle karşılaşmadan 
her türlü mesleki faaliyeti 
yerine getirmelerini sağlamakla 
yükümlüdür.” 
BM Avukatların Rolüne Dair Temel 
Prensipleri (Havana Kuralları 16. m.)

AVUKATLARI YARGILAMA 
DIŞINA İTMEK; ADALETİ 
TERKETMEK, ADİL 
YARGILAMAYI PUSULASIZ 
BIRAKMAKTIR.

ZORBALIĞA BOYUN 
EĞMEYECEĞİZ! 

Zorbalığa Boyun Eğmeyeceğiz !

Özel görevli mahkemelerde sa-
vunmaya karşı gerçekleştirilen 
hukuksuz ve kabul edilemez ta-

vır 1 Ekim 2012 günü Silivri’de İstanbul 
15. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 
fiili saldırıya dönüşmüştür. 

1 Ekim günü yaşananlar, zorbalığın var-
dığı noktayı gözler önüne sermektedir. 
Duruşmaya ara verildiği ve heyetin sa-
londa olmadığı bir sırada avukatlara 
yönelik olarak fiili bir saldırı gerçekleş-
tirilmiştir. Mahkeme salonunda cereyan 
eden tüm olaylar mahkeme başkanının 
sorumluluğundadır. 

Bu saldırının gerçekleştiği yer ve saldı-
rının biçimi göz önüne alındığında gö-
rünenin dışında başka bir amacın bu-
lunduğu düşünülmelidir. Bugün kurucu 
unsuru olduğu yargı yerlerinde, görev 
alanlarında fiili bir zorbalıkla karşı kar-
şıya kalan avukatlar nezdinde, önce sa-
vunma sonra da toplumun tüm kesim-
leri bir güçsüzlük/güvensizlik duygusu 
içerisine sürüklenmek istenmektedir. 

Bugün duruşma salonunda avukata 
kalkan coplar ülkenin her yanındaki 
vatandaşa güven altında olmadığı bu 
saldırının her an kendisine de yönele-
bileceği duygusunu vermeyi amaçla-
maktadır. Yaratılmak istenen güvensiz 
ve sindirilmiş bir toplumdur. 

Usul tartışmalarına bile tahammül ede-
meyen ve itirazlarında ısrar gösteren 
avukatı duruşma salonundan çıkararak 
avukatları/savunmayı yargılama faali-

yeti dışında bırakmaya çalışan ve hat-
ta bu amaçla fiili saldırıya maruz kılan 
tavır, bu mahkemeler yönünden uygu-
lamada değişen hiçbir şey olmadığının 
açık bir göstergesi olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Yargılamada adaletin pusulası avukattır. 
Savunmayı/avukatları yargılama dışına 
itmek; adaleti bırakmak, adil yargıla-
mayı pusulasız kılmaktır. Üstelik hiçbir 
durum, hiçbir neden, görevinin gereği-
ni yerine getirerek itirazda bulunan bir 
avukata karşı fiili şiddet kullanılmasını 
haklı göstermez. 

Özel Görevli Mahkemelerde hukuksuz-
luk ve keyfilik bir kural haline geldiği 
gibi, savunmaya ve avukata yönelik 
kısıtlama ve baskılar da sistematik hale 
gelmiştir. 

İzmir Barosu olarak; 

Mesleğini ifa ettiği sırada veya mes-
leğinden ötürü avukata karşı girişilen 
hiç bir saldırıya sessiz kalmayacağımızı 
belirtiyor, tüm sorumlular-saldırının fiili 
sorumluları, emir verenler veya sessiz 
kalarak bu saldırıya yol açanlar-  hak-
kında derhal gerekli soruşturmanın 
başlatılmasını ve bu konuda gerçek-
leştirilen her işlemin kararlı bir takipçisi 
olacağımızı kamuoyuna duyururuz. 

Saygılarımızla.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Hiçbir durum, hiçbir neden, görevinin gereğini yerine getirerek itirazda bulunan 
bir avukata karşı fiili şiddet kullanılmasını haklı göstermez.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
89. Yılını kutlamak isteyen vatan-

daşlarımız, ülke çapında engellemelerle 
karşılaşmıştır. Başta Ankara olmak üze-
re değişik illerimizde kutlamalara katıl-
mak isteyen sivil halka, emniyet güçleri 
tarafından zor kullanılmış, Ankara’da 
1. Meclis’e ve Anıtkabir’e yürümek is-
teyen topluluklara yoğun biber gazı ve 
tazyikli su sıkılarak gruplar dağıtılmaya 
çalışılmıştır.

İzmir ve başka illerden Ankara’daki kut-
lamalara katılmak için yola çıkan vatan-
daşları taşıyan otobüsler durdurularak 
yolculuklarına izin verilmemiştir. Anka-
ra’ya ulaşan otobüslerin şehre girişleri 
ve yolcularının kutlama alanlarına ulaş-
ması engellenmiştir.

Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nın kutlamalara katılan ve şiddete 
maruz kalan vatandaşlar hakkında so-
ruşturma başlattığı öğrenilmiştir.

Barışçıl ve demokratik nitelikteki yü-
rüyüş ve kutlamaların zor kullanılarak 
engellenmesi, öncelikli olarak Anaya-
sa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan 
“Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına 
saygılı, demokratik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.” hükmünün ihlali niteliğin-
dedir.

İktidar, baskıcı ve zorba yüzünü bu olay-

da bir kez daha göstermiştir. Anayasa, 
yasalar ve Anayasa’nın 90. maddesi 
uyarınca onaylanıp iç hukuk normu ha-
line gelmiş olan uluslararası sözleşme-
ler kapsamındaki her türlü demokratik 
hakkın kullanılmasını şiddetle bastır-
mayı hükümet politikası haline getiren 
yürütme, bu tavrıyla Türkiye Cumhuri-
yeti’ni hukuk devleti niteliğinden uzak-
laştırmış tam anlamıyla bir polis devle-
tine dönüştürmüştür.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesi’nin 19. maddesi; “Herke-
sin düşünce ve anlatım özgürlüğüne 
hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden 
dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırla-
rı söz konusu olmaksızın, bilgi ve dü-
şünceleri her yoldan araştırmak, elde 
etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” 
hükmünü taşımaktadır.

Yine, İnsan Hakları ve Temel Özgürlük-
lerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme-
nin 10. maddesinin 1. fıkrası; ”Herkes 
görüşlerini açıklama ve anlatım özgür-
lüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgür-
lüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi 
ve ülke sınırları sözkonusu olmaksızın 
haber veya fikir alma ve verme özgür-
lüğünü de içerir.” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. 
maddesi; ”Herkes, düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahiptir.”

“Her ne sebep ve amaçla olursa olsun 
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıkla-
maya zorlanamaz; düşünce ve kanaat-
leri sebebiyle kınanamaz ve suçlana-
maz.”

26. maddesi, ”Herkes, düşünce ve ka-
naatlerini söz, yazı, resim veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
hürriyet resmi makamların müdahale-
si olmaksızın haber veya fikir almak ya 
da vermek serbestliğini de kapsar. Bu 
fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema 
veya benzeri yollarla yapılan yayımla-
rın izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir.”

23. maddesinin 1. fıkrası, “Herkes, yer-
leşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” 
hükümlerini taşımaktadır.

Cumhuriyet Bayramını barışçıl bir şekil-
de kutlamak isteyenlere karşı yöneltilen 
polis şiddeti ve otobüslerin engellen-
mesi, Türk Ceza Kanunu’nun 115. mad-
desinde ifadesini bulan inanç, düşünce 
ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını 
engelleme, 109. maddesinde ifadesini 
bulan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
niteliğindeki hükümlerin ihlali anlamı-
nıda taşımaktadır.

Bir hükümetin, hükümet ettiği Cumhu-
riyetin kuruluş yıldönümünün kutlan-
masını yasaklaması ve zor kullanarak 
halkın kutlamalarını engellemeye ça-
lışması tarihe geçecek bir paradokstur. 
Mevcut hükümet bu icraatının hesabını 
tarih önünde verecektir.

30 Ekim 2012

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları engellenemez! 
Polis devleti değil, hukuk devleti. 
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12.09.2012 tarihinde 7 cezaevinde 
65 tutuklu ve hükümlü tarafından 
başlatılan, bugün itibarıyla 65 ce-

zaevinde yüzlerce tutuklu ve hükümlü-
nün katıldığı açlık grevleri halen devam 
etmektedir.  

Ölümler Olmadan Çözüm 
Bulunmalıdır!
Açlık grevini sürdürenlerin önemli bir 
bölümü insan sağlığı için geri dönü-
şün mümkün olmadığı sınıra ulaşmış 
bulunmaktadır. Bundan sonra yaşana-
cak her gün, açlık grevi katılımcılarının 
bedenlerinde kalıcı ve ağır sağlık so-
runlarının ortaya çıkacağı ve ölümlerle 
karşılaşacağımız günler olacaktır.

12 Eylül 1980’den bu yana cezaevlerin-
de gerçekleşen açlık grevleri ve ölüm 
oruçlarında 150’ye yakın tutuklu ve 
hükümlü hayatını kaybetmiştir. Yine bir 
açlık grevi sürecinde, 2000 yılında, 25 
cezaevine eş zamanlı olarak düzenle-
nen, 32 kişinin öldüğü ve yüzlerce ki-

şinin sakat kaldığı ”Hayata Dönüş Ope-
rasyonu” toplumun ortak belleğinden 
asla silinmemiştir. 

Geçmiş bize büyük acıları hatırlatmak-
tadır. Aynı acıları ve kayıpları bir daha 
yaşamamak için çaba göstermek bu 
ülkedeki her bireyin ve her demokratik 
kurumun öncelikli görevidir.

20 - 21 Ekim 2012 tarihlerinde ger-
çekleşen İzmir Barosu Genel Kurulu, 
bu konudaki bir önergeyi oylayarak, 
hükümetten duyarsızlığına bir son ver-
mesini, insan sağlığına ve insan haya-
tına saygı göstermesini talep etmiş ve 
sorunun çözümü için derhal insani ve 
etkili adımlar atması yönünde çağrıda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu göreve 
gelir gelmez, ilgili Genel Kurul kararını 
Adalet Bakanlığı’na iletmiştir.

Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere 
Hükümet yetkililerinin, bu eylemin hiç-
bir kayıp yaşanmadan sona erdirilmesi 
noktasında siyasi sorumlulukları bulun-

maktadır. Ölümlerin gerçekleşmesi du-
rumunda, çözüme ulaşmak zorlaşacak, 
geç başlayacak diyalog girişimleri etki-
siz kalacaktır.

Eylemin biçiminin onaylanıp onaylan-
maması ve taleplerin içeriği, yaşanılan 
sürecin önemini değiştirmemektedir.

İzmir Barosu, devam eden açlık grev-
lerini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Bildirgesi’nin 3. maddesinde ve Anaya-
sa’nın 17. maddesinde ifadesini bulan 
“yaşama hakkı” çerçevesinde değerlen-
dirmektedir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, bu en 
temel hakkın korunması ve savunma-
sı noktasında üzerine düşen görevleri 
yapmaya hazırdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

1 Kasım 2012

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

Ölümler 
Olmadan 
Çözüm 

Bulunmalıdır! 
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Basına ve Kamuoyuna;

Her yıl 25 Kasım günü tüm dün-
yada “Kadına Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılması İçin Ulusla-

rarası Mücadele Günü” olarak kutlanır. 
Kadına yönelik şiddetle mücadele gü-
nünün tarihçesinde; 25 Kasım 1960’ta 
Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe 
karşı mücadele veren ve öldürülen üç 
kız kardeşi anma ile başlamış, 1981 yı-
lında, Latin Amerika ve Karayipler’deki 
kadın örgütleri 25 Kasım’ı ”Kadına Karşı 
Şiddete Son Uluslararası Günü” ilan et-
miştir.

Tarihin en eski çağlarından itibaren her 
toplumsal kategoride, sınıfta, yönetim 
ve iktidar biçiminde kadına yönelik 
şiddetin, kadına yönelik ayrımcılığın 
yansıması ve sonucu olduğu ve değişik 
boyutlarda var olduğu bir gerçektir.

Bu nedenle yaşamın her alanında var 
olan kadına yönelik şiddetin önlenebil-
mesi için özellikle tüm Devlet mekaniz-
malarının AYRIMCILIK ile mücadeleyi 

etkin bir biçimde sürdürmesi zorunlu-
dur.

Ayrımcılıkla mücadele için kullanılan 
araçların ise işin özüne uygun bir fel-
sefe ve pratikle derhal düzenlenmesi 
gereklidir.

Öncelikle;

1) Kadına yönelik şiddetin nedenle-
rinden birinin, kadının tek başına bir 
değer ifade etmemesi ve yalnızca aile 
içinde bir anlamı olacağı fikri olduğu-
nun tereddütsüz kabulü ile bu faaliyet-
lerin hali hazırda yürütüldüğü Bakan-
lığın görevinden alınıp, kadına yönelik 
her türlü ayrımcılığın tasfiyesine ilişkin 
yapılacak çalışmaların sırf bu alana 
özgü kurulacak “kadın” Bakanlığı ile bu 
alanda eğitimli uzmanlarca yürütülme-
si mecburidir.

2) “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun” 
uygulaması ile ilgili Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğünün internet sitesine 
konulan, bu yasa uygulaması neticesi 
verilen “Koruyucu ve Önleyici Karar-
lar”’a ait istatistiğin konunun uzmanla-
rınca iyi incelenmesi gereklidir.

Bu istatistiklere göre İl bazında, mağ-
durlar/şiddete uğrayanlar için verilen 
koruyucu kararlar ile failin/şiddet uy-
gulayanın fiillerini sona erdirmesi ve 
tekrarlamaması için verilen önleyici 
kararların tetkikinde, ciddi handikaplar 
olduğu açıktır.

• Öncelikle ülke bazında 4634 mağdur 
için işlem yapılırken 29624 fail için ön-
lem alınmıştır. Aradaki fark endişe ve-
ricidir. Geriye kalan mağdurlar için ne 
yapılmıştır? Şu an güven içinde, temel 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü

Tarihin en eski çağlarından itibaren her toplumsal kategoride, sınıfta, 
yönetim ve iktidar biçiminde kadına yönelik şiddetin, kadına yönelik 
ayrımcılığın yansıması ve sonucu olduğu ve değişik boyutlarda var 
olduğu bir gerçektir.
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ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam-
da olup olmadıkları bilinmekte midir?

• Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, 
Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, 
Çorum, Erzincan, Hakkari, Kars, Kasta-
monu, Malatya, Mardin, Siirt ve Yalo-
va’da hakkında koruyucu tedbir kararı 
verilmiş tek bir mağdur kadın/çocuk/
birey dahi yoktur. Bu durum endişe ve-
ricidir. Belli ki mağdurların adalete eri-
şimde ve sosyal hizmete erişimde bir 
sıkıntı olduğu gibi belli ki Devlet me-
kanizmaların işleyişinde de bir sıkıntı-
vardır.

• Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, 
Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Denizli, 
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kahramanma-
raş, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Muş, Nevşehir, Rize, Siirt, Şırnak, Tekir-
dağ, Yalova, Zonguldak illerinde ise ne-
redeyse kadına ve aile bireylerine yö-
nelik şiddet uygulayan ya da uygulama 
ihtimali olan kimse yoktur. Bu bir üstte 
belirttiğimiz durumdan daha da endişe 
vericidir.

• 29624 fail/şiddet uygulayan hakkında 
önleyici tedbir kararı verilmiştir. Bu tab-
loda bu faillerin kaçının önleyici tedbir 
kararını ihlal ettiği ve yaptırım olarak 
ne ile cezalandırıldığı araştırılmalıdır. 
Bu sayede verilen kararların etkili olup 
olmadığı ortaya konmalıdır.

• Siirt ilinde her iki veri “0”dır, Yalova 
ilinde ise sadece 1 tane vaka olmuştur. 
Böyle bir tablo hepimizi sevindirecek 
bir durumdur. Ancak ülke ve dünya 
gerçekliği ile hiç uyumlu değildir. Ka-
dına yönelik şiddet olgusu ülkemizde 
halen kapalı kapılardan çıkamamıştır. 
Halen bu ülkede kadınlar karakollara 
gittiğinde “kocandır döverde severde” 
denilerek gönderilmektedir. Halen bu 
toplumda kadınlar “evlerinden gelinlik-
le çıkıp kefeniyle dönmek” zorunda bı-
rakılmaktadır. Yukarıda altını çizdiğimiz 
tüm hususlar esasen ülke gerçeğinin 
altını da çizmektedir. Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin yurttaşların güvendiği 
bir mekanizma olması gereklidir. Belli ki 
güven konusunda da bir sıkıntı vardır.
Bu istatistikler ışığında hassasiyetle ge-

reken çalışmalar derhal başlatılmalıdır.

3) Kadına Yönelik Şiddet vakalarında 
en önemli şey mağdurun adalete eri-
şiminin kolay ve ucuz olması, adaletten 
alınan sonucun ise hızlı ve etkili olma-
sıdır. Hiç kimse etkisiz olduğu bir yere 
başvurmak istemeyeceği gibi, pahalı 
bir yola başvurabilmesi ise maddi ola-
nağınca mümkün olacaktır.

Her ne kadar 6284 sayılı yasaya daya-
nan tedbir talepleri herhangi bir har-
ca tabi olmasa dahi bu taleplere bağlı 
olarak istenen boşanma ve velayet gibi 
davalar harca tabidir. Değişen Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu gereğince tüm 
yargılama giderlerinin peşin yatırılma-
sı istenmekte en basit boşanma dava-
sı dahi yüzlerce liraya mal olmaktadır. 
Tam da bu yüzden yasalarda var olan 
“Adli Yardım” taleplerinin % 90’ı Mah-
kemelerce, yetersiz, standart gerekçe-
lerle red edilmekte, bu rakamları temin 
edemeyen insanların ise davaları sırf bu 
yüzden görülmemektedir. Öyle ki sı-
ğınmaevlerinde barınmak zorunda ka-
lan kadınlara dahi Mahkemelerce “Adli 
Yardım” verilmemektedir. Hak arama 
özgürlüğü ile adalete erişimin önünde-
ki bu büyük engel kaldırılmalı bu duru-
ma derhal son verilmelidir.

4) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğının bütçesi, yaptığını ve yapacağını 
iddia ettiği işlerle hiç uyumlu olmadı-
ğı gibi Milli Savunma, Diyanet, İçişleri 
gibi bakanlıkların bütçeleri yanında son 
derece düşüktür. Bir ülkenin ayrımcı-
lıkla mücadele, kadına yönelik şidde-
tin önlenmesi, çocukların korunması 
ve geliştirilmesi, dezavantajlı grupların 
dezavantajlarını gidermek gibi alanlar-
da yapılacak olumlu eylemler, destekler 
ve sosyal politikaları belirleyen Bakan-
lığın bütçesi, Avrupa Birliğinden alınan 
hibelere bağlanmayacak kadar özel ve 
önemlidir. Bakanlığın bütçesi derhal ar-
tırılmalıdır.

5) Kadına yönelik şiddet ve ayrımcı-
lıkla mücadele için 7/24, tek kapı, tek 

çatı ilkesi ile kurulması planlanan, şuan 
15 ilde pilot uygulamalarına başlanan, 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 
(ŞÖNİM) için 300 kişilik kadro tespit 
edilmiştir. Bu kadronun 15 il için geçerli 
olacağını kabul etsek bile, mağdur/şid-
dete uğrayan ile fail/şiddet uygulayan 
için verilen tüm tedbirlerin takibini ya-
pacağını iddia eden bir kurum için bu 
kadro son derece yetersizdir. Kadrolar 
derhal artırılmalı, kendine özgü bütçesi 
oluşturulmalı, kurumlar arasındaki iliş-
kide yetki karmaşasına son verilmeli, 
herkesin eşit derecede hukuki yardım-
dan yararlanmasının koşulları oluştu-
rulmalı, belirsizlikler yok edilmeli, Mer-
kezde Kadın Örgütleri ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının da temsilinin sağlanması 
ve daha önce defalarca yaptığımız eleş-
tiri ve önerilerin dikkate alınması ge-
reklidir. Yoksa ŞÖNİM’ler varolan kaosa 
yenilerini ekleyecek ve ölü doğacaktır.

Tüm bunlardan önemlisi ise Siyasal ikti-
dar ve siyasal iktidarın tüm temsilcileri 
başta olmak üzere Devlet aygıtının Tüm 
Kurumlarının şiddet dilini derhal bırak-
ması gerekliliğidir. Şiddet söylemi sa-
dece dilde kalmamakta, en makul hak 
taleplerinde dahi demokratik protesto 
hakkını kullanan yurttaşlarımıza biber 
gazı gibi kimyasallar, tazyikli su, cop ve 
sair suretlerle şiddet uygulanmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti şiddeti bir 
iletişim ve çözüm metodu olarak be-
nimsemeye ve kullanmaya devam et-
tiği müddetçe, toplumsal barışın sağ-
lanması ve barış dilinin konuşulması 
mümkün olmayacaktır. Her söyleminde 
şiddeti kutsayan bir devletin, şiddetin 
yanlışlığını anlatabilmesi ve kadına yö-
nelik şiddetle mücadelede mesafe kay-
dedebilmesi mümkün değildir.

İzmir Barosu olarak üzerimize düşeni 
yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 
Tüm sürecin takipçisi olduğumuzu ka-
muoyuna bildiririz.

23 Kasım 2012

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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BARODAN

19. Dünya Ceza Hukuku Kongresi 
öncesinde 1. Hazırlık Kolokyumu 
ön çalışması 18.11.2012 tarihin-

de İzmir Barosu ile Türk Ceza Hukuku 
Derneği işbirliğiyle İzmir’de gerçekleş-
tirildi.

Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nin 
(AIDP)  XIX. Uluslararası Kongresi’nin 
bu dönem konusu “Bilgi Toplumu ve 
Ceza Hukuku” olarak belirlenmiştir. 
Bu kongre öncesi dört ayrı hazırlık ko-
lokyumu gerçekleştirilmesi planlanmış 
“Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku” ana 
başlığı altında yapılacak olan Hazırlık 
Kolokyumunun birincisinin çerçevesi 
“Ceza Hukuku Genel Hükümleri”, 
amacı “Bilgi Toplumu ve Ceza Hu-
kuku Bakımından Türkiye’deki Ceza 
Hukuku Genel Hükümlerinin Değer-
lendirilmesi” olması benimsenmiştir. 

28 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde İtal-
ya’nın Verona kentinde düzenlenecek 
olan Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku / 
Ceza Hukuku Genel Hükümler konulu 
1. Bölümle ilgili yayınlanan soru listesi 
doğrultusunda Türkiye’nin ulusal ra-

19. DÜNYA CEZA HUKUKU KONGRESİ
1. HAZIRLIK KOLOKYUMU

poru hazırlanmış ve AIDP organlarına 
gönderilmiştir.

18 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen 
toplantıda Türkiye açısından ceza hu-
kuku genel hükümlerinin sorulan soru-
lara verilen yanıtlar ve rapor bakımın-
dan değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Yöneticiliğini Av. Fikret İLKİZ’in yaptı-
ğı toplantının sabah bölümünde Yard. 
Doç. Dr. Hasan SINAR, Yard. Doç. Dr. 
Barış ERMAN ve Dr. Gülşah KURT soru-
lan sorular ve raporun sunumunu yap-
mış, öğleden sonraki bölümünde ise 
Türkiye Ulusal Raporu ve sorulan soru-
lara verilen yanıtlar üzerine tartışma ve 
değerlendirmeler yapılmıştır.

HABERLERETKİNLİKLER

7



İzmir Barosu tarafından 30 Kasım 
2012 günü Anayasa Mahkeme-
si’ne Bireysel Başvuru paneli ya-

pıldı. 
İzmir Barosu üyesi Av. Serkan CEN-
GİZ’in oturum başkanlığı yaptığı 
panelde önceki dönem AİHM Yar-
gıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza 
TÜRMEN bireysel şikayet hakkının 
kullanılmasında Anayasa Mahke-
mesi’nin Sözleşme’yi yorumlarken 
dikkate alması gereken AİHM ilke-
lerine, 

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
PANELİ YAPILDI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’n-
dan Doç. Dr. Selin ESEN Türkiye’de 
Anayasa Şikayeti’ne, 
Anayasa Mahkemesi Başraportö-
rü Dr. Hüseyin EKİNCİ ise Anayasa 
ve 6216 sayılı Kanun çerçevesinde 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru ve incelenmesi usulüne, 
ilişkin görüşlerini aktardı. 
Meslektaşlarımız sorularıyla panele 
büyük ilgi gösterdiler.

HABERLERETKİNLİKLER
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Değerli Hukukçular, 
Sevgili Meslektaşlarım,

Bugün İzmir’den tüm Türkiye’ye 
tüm dünyaya sesleniyoruz ve 
diyoruz ki;  Komşularımızla ve 

Kardeşlerimizle savaşmak istemiyoruz, 
savaşmayacağız; Yaşasın Halkların Kar-
deşliği, Yaşasın Barış.

Konuşmama 1 Eylül 2012 tarihinde bir 
araya gelen Marmara ve Ege Baroları-
nın kamuoyuna açıklamayı uygun gör-
düğü hususların en başındaki tespiti 
hatırlatarak  başlamak isterim; 
“1 Eylül 2012 Dünya Barış Günü vesilesiy-
le vurgulamak isteriz ki, Mustafa Kemal 

İzmir Barosu savaşa karşı barışı, kardeşliği ve 
insanlığı savunmak için yürüdü.
5 Ekim 2012 günü TBMM’de Suriye’ye müdehale için çıkarılan tezkereye karşı yapılan 
yürüyüş ve mitingde İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEKDAŞ bir konuşma yaptı.

Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ il-
kesine, her zamankinden daha fazla ihti-
yaç duyulan bir dönemden geçmekteyiz. 
Siyasi iktidarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bu ilkeye dayalı geleneksel dış politikasını 
terk ederek yürüttüğü Suriye politikası ve 
bu çerçevede ülkemizin hızla savaşa ve 
bataklığa sürüklenmesi bizleri kaygılan-
dırmaktadır. Bu politikaları barışçıl bulma-
dığımız gibi, kamplarda gelişen süreçleri 
de uluslararası hukuka ve ulusal mevzua-
tımıza aykırı bulmaktayız.” 

Siyasi iktidar dış politikayı, “komşula-
rımızla sıfır sorun” olarak açıklamasına 
rağmen bugün ülkemizin dış politikası  
sırf sorun haline gelmiştir. 

En son olarak Başbakanın imzası ile bir 
gün önce gece yarısı TBMM’ne sevke-
dilen tezkere aradan 24 saat geçmeden 
TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir. 
Ne kamuoyunun görüşleri dinlenil-
miş ve öğrenilmeye çalışılmış, ne de 
TBMM’de gerekli açıklamalar yapılmış-
tır. 

Hükümet hep yaptığı gibi yine bir  gece 
yarısı teklifi ile ülkemizi savaşa sokma 
konusunda yetki almıştır. 

TBMM’ne Başbakanın imzası ile sunu-
lan tezkere teklifinde; 

Suriye’de devam eden kriz ve ülkemiz 

topraklarına yönelik saldırgan eylemle-
rin silahlı saldırı eşiğinde olduğu vur-
gulanmış ve ülkemize yönelebilecek 
ilave risk ve tehditlere karşı zamanın-
da ve süratle hareket etmek ve gerekli 
tedbirleri almak ihtiyacı hasıl olduğu 
belirtilmiş, 

Ve devamında da “Bu çerçevede, hu-
dut, şümul, miktar ve zamanı Hükü-
metçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, 
Türk Silahlı Kuvvetlerininyabancı ülke-
lere gönderilmesi ve görevlendirilmesi 

HABERLER HABERLERETKİNLİKLER
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ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
Hükümet tarafından belirlenecek esas-
lara göre yapılması için bir yıl süreyle 
izin verilmesi TBBM’ne sunulmuştur. 

Tezkerenin sebebi Suriye olarak göste-
rilmiş olmasına karşın hükümetin aldığı 
yetki Suriye ile sınırlandırılmamıştır. 

Hükümet her yerden her ülkeye karşı 
bir saldırı yapılmasını mümkün kılan bir 
yetki istemiş ve almıştır. Yetkiyi 1 yıl gibi 
uzun bir süre için almıştır. Savunma de-
ğil, saldırı amaçlanmıştır. 

Tezkere ile hükümetin aldığı yetki, ulus-
lararası hukuka ve Anayasaya aykırıdır. 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 
1. maddesi; 

“Milletlerarası barış ve güvenliği mu-
hafaza etmek  ve bu maksatla; barışın 
uğrayacağı tehditleri önlemek ve uzak-
laştırmak ve her türlü saldırma fiilini 
veya barışın başka suretle bozulması 
halini ortadan kaldırmak üzere, mües-
sir müşterek tedbirleri almak; barışın 
bozulmasını intaç edebilecek milletle-
rarası mahiyette uyuşmazlıkların veya 
durumların düzeltilmesini veya çözül-
mesini, adalet ve devletlerarası hukuku 
prensiplerine uygun olarak barış yolları 
ile gerçekleştirmek...” 

Antlaşmanın 51. maddesinde; 

“İşbu antlaşmanın hiçbir hükmü, BM 
üyelerinden birinin silahlı bir saldırmaya 
hedef olması halinde, Güvenlik Meclisi 
milletlerarası barış ve güvenliğin mu-
hafazası için lüzumlu tedbirleri alıncaya 
kadar, tabii olan münferit veya müşte-
rek meşru müdafaa hakkına halel getir-
mez...” 

Sözleşme açık meşru savunma dışında 
her türlü savaşı yasaklamaktadır.  

Herhangi bir ülkenin bir saldırı ya da 
savaşı bu anlamda meşru olarak nitele-
me yetkisi bulunmamaktadır. 

Anayasanın Savaş Hali ilanı ve Silah-
lı Kuvvetler kullanılmasına İzin verme 
başlıklı ve tezkerenin hukuki dayanağı 
olan 92. madde ise; 

“Milletlerarası hukukun meşru saydığı 
hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin 

taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların 
veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderil-
mesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye’de bulunmasına izin verme yetki-
si Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde 
veya ara vermede iken ülkenin ani bir 
silahlı saldırıya uğraması ve bu sebep-
le silahlı kuvvet kullanılmasına derhal 
karar verilmesinin kaçınılmaz olması 
halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vere-
bilir.” 

Dolayısıyla Başbakan tarafından imza-
lanarak Meclise sunulan ve TBMM’de 
kabul edilen tezkerenin kabul edilemez 
nitelikteki gerekçelerinde belirtilen ih-
tiyacın, tezkerenin sağladığı imkanlara 
ihtiyaç olmaksızın, meşru savunma ve 
uluslararası hukuk kapsamında devlet-
lere tanınan yetki ile elde edilebileceği 
açıktır. 

Ani saldırı ve benzeri durumlarda Cum-
hurbaşkanına verilen yetki göz önüne 
alındığında tezkerenin amacı ortaya 
çıkmaktadır. Bu bir savaş tezkeresidir.  
Uluslararası hukuka ve Anayasaya ay-
kırıdır. 

Suriye Yönetimince halkına yapılan zul-
mün cevabı Suriye halklarına demok-
ratik bir yaşam kurmaları için destek 
olmak olmalıdır. Barışcıl ve demokratik 
yollar esas alınmalıdır. 

Saldırı olarak gösterilen olgular sınıra 
100m. mesafedeki bölgede yaşanan-

lardır. Buralar boşaltılamadığı gibi bu 
bölgede çatışma yürüten muhaliflere 
sınıra 0 metrede sağlık ve lojistik yar-
dımı yapılmaktadır.  Siviller açık hedef 
haline getirilmiştir. Suriye bir iç savaşa 
yöneltilerek dış saldırı ve Emperyalist 
işgale açılmak istenilmektedir. 

Bölgemizde büyük bir düşmanlığa ve 
yıkıma yol açacağı kesin olan emper-
yalist çıkarlara yönelik savaş politikala-
rı ile mezhepçi ve yayılmacı tutum ve 
davranışlar siyasi iktidarın politikasının 
temeli haline gelmiştir. Özellikle Suriye 
konusunda yapılan açıklamalar ve tu-
tum bunu göstermektedir. 

Hükümet tezkere ile sıcak savaş çıkar-
ma ve bir başka kardeş halka saldırma 
niyetindedir. 

Bu niyetin önündeki en büyük engel,  
halkların kardeşliğine inanan, savaş 
karşıtı insanlarımızın azimli ve yılmaz 
mücadelesi olacaktır. İzmir Barosu her 
zaman olduğu gibi bu kritik günlerde 
de İnsan Haklarının,  barışın ve kardeş-
liğin yanındadır. 

Tezkere ile hükümete tanınan yetkiler 
derhal geri alınmalı, Suriye veya diğer 
komşularımıza yönelik hasmane tu-
tumlardan vazgeçilmeli, Emperyalist-
lerin oyunlarında figüran olmaya çalış-
maktan vazgeçilmelidir. Barış halkların 
kolektif bir hakkı olarak en temel insan 
hakkıdır.

Yaşasın Halkların Kardeşliği 
Yaşasın Barış

HABERLERETKİNLİKLER
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İzmir Barosu Avukatlar Orkestrası: Değişik İş 
Konseri 29.11.2012 günü İzmir Arena’da yapıldı. 
Genç avukatların yoğun ilgi gösterdikleri konser 
yaklaşık 2 saat kadar sürdü.

İzmir Barosu Türk Müziği Korosu, 21 Kasım 
2012 akşamı Ege Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde Ümit BULUT şefliğinde, 
“Aşk ve Gece - Şarkılarda İçiçe” temalı bir 
konser gerçekleştirdi. Sinevizyon gösterimi 
desteğiyle yapılan konsere yoğun ilgi 
gösterilmiştir.  

Av. Müge BULUT’un sunduğu konsere 
dinleyici olarak meslektaşlarımızın yanı sıra 
bestekar, söz yazarı ve ses sanatçıları da 
katıldılar.

İZMİR BAROSU TÜRK MÜZİĞİ 
KOROSU KONSERİ

GRUP “DEĞİŞİK İŞ”
İZMİR ARENA’DA

HABERLER HABERLERETKİNLİKLER
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GÜNDEMGENEL KURUL

Yapılan yoklamada yasal çoğunlu-
ğun bulunduğunun görülmesin-
den sonra Baro Başkanı Av. Sema 

PEKDAŞ tarafından açılan toplantı, ya-
pılan saygı duruşu ve okunan İstiklal 
Marşı’nın ardından Genel Kurul gün-
deminin 3. maddesi olan Genel Kurul 
Başkanlık Divanı seçimine (1 Başkan, 1 
Başkan Vekili, 2 Yazman  üye) geçilmiş-
tir. 

Divan için bir önerge verilmiş, bu öner-
genin oylanmasından sonucunda Di-
van Başkanlığı’na Av. Çetin TURAN, 
Başkan Vekilliği’ne Av. Cemal DOĞAN, 
yazman üyeliklere ise Av. Erdem Başer 
BALKIR ve Av. Emine EVRAN seçilmiştir.

Divanın yerini almasından sonra, Divan 
Başkanı Av. Çetin TURAN’ın teşekkür 
konuşmasının ardından Genel Kurul, 
gündemin 3. maddesi gereğince, Baro 
Başkanı Av. Sema PEKDAŞ’ın açılış ko-
nuşması ile devam etmiştir.  

Baro Başkanı Av. Sema PEKDAŞ’ın ko-
nuşmasından sonra Genel Kurul gün-
deminin 4. maddesi olan Yönetim Ku-
rulu Çalışma Raporunun okunması, 
görsel sunumu, Bilanço-Hesap ve De-
netleme Kurulu Raporlarının okunma-
sı, görüşülmesi ve ibrasına geçilmiştir. 
Söz alan Baro Genel Sekreteri Av. Mah-
mut DİKMEN, Yönetim Kurulu Çalışma 
Raporu’nu, Genel Kurul’a özetleyerek 
sunmuştur. 

Faaliyet Raporunun okunmasından 
sonra Denetleme Kurulu raporu Av. Er-
dem BOYACI, bilanço İzmir Barosu Say-
manı Av. Sefa YILMAZ tarafından Genel 
Kurula sunulmuştur. Raporlar üzerine 
görüşlerinin sunulmasına geçilmiştir. 

Bağımsız Savunma Grubu adına Av. 
Ulvi PUĞ; Demokrat Avukatlar Grubu 
adına Av. Çağatay Korhan TOKGÖZ; 
Çağdaş Avukatlar Grubu Av. Emin ÖZ-
MEN; İlerici Avukatlar Grubu adına Av. 

Ayşe SOYDAN; Cumhuriyetçi Avukatlar 
Grubu adına Av. İrfan KOÇANA; Av. Enis 
DİNÇEROĞLU, Kişisel olarak; Av. İbra-
him KESTEM,  Av. Çağlar AKBULUT,  Av. 
Ertuğrul PERİM,  Av. Mehmet KOZAN, 
Av. Erdoğan ÖZER, Av. Fatma BAŞAR-
GAN, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Erdoğan 
ÇAKMAK, Av. Yücel YELKENCİOĞLU ra-
porlar lehinde ve aleyhinde görüşlerini 
dile getirmiştir.

Yönetim Kurulu adına eleştirilere cevap 
vermek üzere Baro Başkan Yardımcısı 
Av. Ercan DEMİR’e söz verilmiş olup, 
Av. Ercan DEMİR’in konuşmasından 
sonra çalışma raporunun oylamasına 
geçilmiştir. İzmir Barosu çalışma rapo-
ru salonda bulunan 3 kişinin olumsuz 
oyuna karşın oy çokluğu ile ibra edil-
miştir. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi 
üzerine Av. Sema PEKDAŞ söz almış ve 
Genel Kurul’a kısa bir teşekkür konuş-
ması yapmıştır. Ardından Denetleme 
Kurulu’nun raporunun oylaması yapıl-
mış, Denetleme Kurulu raporu oybirliği 
ile kabul edilmiştir.  

Grupların Başkan adaylarının konuşma-
larına geçilmiştir.  Cumhuriyetçi Avu-
katlar Grubu başkan adayı Av. Özdemir 
SÖKMEN, Demokrat Avukatlar Grubu 

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu yapıldı.
20-21 Ekim 2012 
tarihlerinde Kültürpark 
Fuar Alanı 4 no.lu 
holde gerçekleşen 
Genel Kurulumuza 
meslektaşlarımızın 
ilgisi büyük oldu.
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başkan adayı Av. Mehmet GİRGİN, İle-
rici Avukatlar Grubu başkan adayı Av. 
Arif İNÖNÜ, Bağımsız Savunma Grubu 
başkan adayı Av. Bahattin Özcan ACAR 
ve Çağdaş Avukatlar Grubu başkan 
adayı Av. Sema PEKDAŞ adaylık konuş-
malarını yapmıştır. 

Başkan adaylarının konuşmalarından 
sonra gündemin 7. maddesine gere-
ğince tahmini bütçe ve Bütçe Kararna-
mesini Av. Sefa YILMAZ, Genel Kurula 
sunmuştur. 

Bütçe Kararnamesinin okunmasından 
sonra bu gündem maddesi ile ilgili 
olarak, Av. Ahmet DOKUCU, Av. Bahat-
tin Özcan ACAR, Av. Atakan ARSLAN, 
Av. Salih Tayfun AKSOY, Av. İbrahim 
BAHÇIVANCILAR önerge vermişlerdir. 
Önerge üzerine Av. Ahmet DOKUCU 
ve Av. Ercan DEMİR söz alarak görüş-
lerini bildirmiştir. Bütçe Kararnamesinin 
9. maddesinde yer alan “dergi, bülten, 
basılı evrak bedelinin eklenmesi ile” 
ibaresinin kararname metninden çıka-
rılmasını, böylece, tüm üyelerden ka-
nunun ön gördüğü aidat dışında bir 
kesenek alınmamasına ilişkin önerge 
divan tarafından Genel Kurulun oyuna 
sunulmuş ve önerge OY ÇOKLUĞUY-
LA kabul edilmiştir. Önergeden sonra 
Bütçe Kararnamesi Genel Kurulun oyu-
na sunulmuş ve Bütçe Kararnamesi OY 
BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

Av. Özdemir SÖKMEN, Av. Enis DİN-
ÇEROĞLU, Av. Bülent KARAGÖZ, Av. 
Uğur Burak DURU, Av. Emel ABALI ve 
çok sayıda imza sahibi tarafından mes-
leğe yeni başlayan avukatların ilk 3 yıl 
boyunca belirlenen kesenekten yarı 
oranında sorumlu tutulmasına dair 
önergesi divan tarafından Genel Kurula 
sunulmuştur. Önerge üzerine Av. Özde-
mir SÖKMEN, Av. Çağatay Korhan TOK-
GÖZ, Av. Sabri ERGÜL, Av. Deniz SEZEN, 
Av. Emin ÖZMEN, Av. Cumhur BAMBUL 
ve Av. Serhat SÖKMEN söz alarak görüş 
bildirmişlerdir. Önergenin oylanmasına 
geçilmiş, yapılan oylama sonucunda 
önergenin OY ÇOKLUĞUYLA reddine 
karar verilmiştir. 

Yeni yönetim kuruluna tavsiye olmak 
üzere aktarılmasına ilişkin,  Av. Sa-
lih Tayfun AKSOY, Av. Bahattin Özcan 
ACAR, Av. Fatma BAŞARGAN, Av. Me-
tin AKSOY vs. tarafından verilen Savaş 
kışkırtıcılığına dini ve mezheplere 
dayalı politikalara hukuk ve yargı-
ya saldırılara son verilmesine, Av. 
Ali Sami İNCE tarafından verilen Ba-
roya bir kitaplık yapılması ve per-
sonel istihdamına dair önerge, Av. 
Murat DİNÇER, Av. Baha COŞKUN, Av. 
Şenay TAVUZ ve bir çok imza tarafın-
dan verilen halen ülke cezaevlerinde 
süren açlık grevlerine dair bu konu-

nun gündeme getirilmesi ve hassas 
olunmasına dair önergeler” divan ta-
rafından okunmuştur. Divan tarafından, 
İzmir Barosu Yönetim Kuruluna tavsiye 
niteliğinde verilmiş olan önergelerin 
seçilecek yönetim kurulu tarafından ele 
alınarak gereğinin yapılması için yöne-
tim kuruluna Genel Kurul olarak görev 
verilmesi yönünde Genel Kurulun oyu-
na sunulmuş ve OY BİRLİĞİYLE kabul 
edilmiştir.  Bu önergelerin kabulü ile 
Genel Kurulun 1. günü tamamlanmıştır.

2. gün seçimlere geçilmiş, oy kullanı-
mının bitiminden sonra sayım işlemi 
yapılmıştır. Sayım sonucunda;

Av. Sema PEKDAŞ ikinci kez İzmir Baro-
su Başkanı seçilmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelikleri-
ne, Av. Anıl GÜLER, Av. Ayşegül ALTIN-
BAŞ, Av. Dilek DEMİR, Av. Doğan ALPER, 
Av. Ercan DEMİR, Av. Meriç KAPTAN, Av. 
Özkan YÜCEL, Av. Sefa YILMAZ, Av. Tür-
kan KARAKOÇ ve Av. Ümit GÖRGÜLÜ,  

İzmir Barosu Disiplin Kurulu üyelikle-
rine; Av. Arzu DEMİRCİ, Av. Cem ALTI-
PARMAK, Av. Namık Kemal MARMARA, 
Av. Ömer AKSAN, Av. Ümit İZMİRLİ, 

İzmir Barosu Denetleme Kurulu üyelik-
lerine Av. Mine DONDURAN, Av. Neşve  
KOYLU ve Av. Yakup GÜL,

Türkiye Barolar Birliği delegeliklerine; 
Av. A. Haşim ÖZTÜRK, Av. Ahmet OK-
YAY, Av. Ahmet YILMAZ, Av. Ayşen ER-
DOĞAN, Av. Bilal KORALAY, Av. Cemal 
Nedret ERDEM, Av. Emin ÖZMEN, Av. 
Erol ÖZCAN, Av. Eyüp KARAÇOBAN, Av. 
Hatice İŞLEKEL, Av. H. Bumin ANAL, Av. 
H. İsmet KÖYMEN, Av. Hilal KÜEY, Av. 
İbrahim ARZUK, Av. İsmail HANOĞLU, 
Av. Mahmut DİKMEN, Av. Nesrin SA-
YIN BAHÇIVAN, Av. Serkan CENGİZ, Av. 
Sibel ÜNLÜ HASDEMİR, Av. Yenal ÖZ-
SÜER, Av. Z. Beydağ TIRAŞ ÖNERİ, Av. 
Zeynep Sedef ÖZDOĞAN seçilmiştir.
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Genel Kurul Konuşmaları

Baro Başkanı 
Av. Sema PEKDAŞ’ın 
Açılış Konuşması:

Sayın Divan, değerli meslektaşlarım ve 
sevgili konuklar; öncelikle Genel Kuru-
lu’muza katılan siz değerli meslektaş-
larımızı, değerli hukukçuları ve tüm ko-
nukları şahsım ve Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyor, 
Genel Kurulumuza başarılar diliyorum. 
Genel Kurulumuz, hukukun, yargı kuv-
vetinin ve yargılama faaliyetinin ülke 
gündeminin baş sıralarında yer işgal 
ettiği bir dönemde gerçekleşmekte ve 
bugün, hem adil yargılanma hakkı hem 
de savunma hakkı tartışma konularımı-
zın başında gelmektedir. Yargının siyasi 
iktidarın denetimine girdiği, hukukun 
üstünlüğünün yok edildiği, özel yargı 

Divan Başkanı 
Av. Çetin TURAN:

“Gerçeği dile getirmek biz 
hukukçular için bir görevdir.”

“Değerli meslektaşlarım, İzmir Barosu 
Genel Kurulu’na hepiniz hoş geldiniz. 
Divan için gösterdiğiniz güven nede-
niyle de teşekkür ediyoruz. İki yıllık bir 
çalışma döneminin sonunda yapılan 
çalışmaları değerlendirmek, yeni bir Yö-
netim Kurulu seçmek üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Öyle dönemler vardır ki, 
gerçekleri konuşmak zorunda kalırız. 
Gerçeklerden hiçbir zaman vazgeçme-
yiz. Ama inceliği bırakıp bütün çıplak-
lığıyla gerçeği vurgulamak zorundayız. 
Einstein bu gibi durumlarda diyor ki, 
“Doğruları konuşunuz inceliği terzilere 
bırakınız”. Burada doğruları konuşaca-
ğız. Ama yine öyle dönemler vardır ki 

doğruları dile getirmek cesaret sayıl-
mıştır. Ne var ki; gerçeği dile getirmek 
önümüze gerçek diye sürülen yalanları 
sorgulamak, arkasındaki perdeyi arala-
mak, o yalanları  yırtıp atmak cesaret 
değil, biz hukukçular için bir görevdir. 
Bugün Türkiye’nin 100 yıllık bilgi ve de-
ney birikimini geride bırakmış İzmir Ba-
rosu Genel Kurulu’nda bir araya gelen 
bizler böylesine bir görevle karşı karşı-
yayız.

Hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılma-
yacağız. Savunma mesleği, olarak nere-
den geldiğimizi, varoluş nedenlerimizi, 
köklerimizi biliyoruz. Bu düşüncelerle 
İzmir Barosu Genel Kurulu’nun yapaca-
ğı çalışmaların ve kurultay sonuçlarının 
hukukun üstünlüğü mücadelesine, sa-
vunma mesleğinin sorunlarına ve geli-
şimine katkıda bulunmasını diliyorum.

14



GÜNDEMGENEL KURUL

ve yargılamalarla hukuk güvenliğinin 
kalmadığı, temel hukuk prensiplerinin 
sistematik olarak çiğnendiği, savun-
manın ve onun temsilcisi olan avuka-
tın ve baroların yok edilmeye çalışıldığı 
bir dönemdeyiz. Her dönemin yargısını 
anlatan en önemli sözlerin egemenlerin 
veciz ifadelerinde karşılığını bulduğunu 
düşünüyorum. Yassıada yargılamala-
rı, Yassıada Mahkemesi Başkanı Salim 
Başol’un “Sizi buraya tıkan irade böy-
le istedi” sözüyle, 12 Eylül dönemi yar-
gılamaları ise “Devlet Başkanı”  Kenan 
Evren’in, “Asmayalım da besleyelim 
mi” sözüyle en iyi şekilde anlatılmıştır. 
Bu dönem yargılamalarını anlatan en iyi 
söz ise Başbakan Erdoğan’ın “Yargıya 
gereken talimatı verdik.” sözü olacak-
tır.

“Türkiye’nin İzmir’den 
yükselen sese ihtiyacı vardır.”

Bütün bunlara rağmen, her dönemde 
olduğu gibi bu dönemde de avukatlar, 
hukuka aykırılıkları savunmalarıyla ka-
yıt altına almakta, adalet ve hukuk için, 
adil yargılanma için mücadele etmek-
tedirler. Bu nedenle bu dönemde etkin 
ve işlevsel bir savunmaya tahammül 
edilmediği, savunma mesleğinin yar-
gıç sisteminden dışlanmak istediği bir 
dönemden geçiyoruz. Hem yargı sis-
temimizin pek çok sorunu var hem de 
avukatlık mesleği büyük bir kriz içinde. 
Pek çok mesleki sorunumuz var. Mes-
leki sorunlarımızın aşılması mücadele-
siyle hukuk devleti mücadelesinin iç içe 
olduğunu da biliyoruz. Yargı eliyle yeni 
bir toplum yaratılmak istendiği gibi yeni 
bir insan tipi de yaratılmak istenmek-
tedir. Böyle bir ortamda yapılan Genel 
Kurulumuz öncelikli olarak, hem ada-
let sisteminin sorunları hem de avukat 
mesleğinin problemleri ve geleceği ile 
ilgili, bir hukuk kurumuna yaraşır nite-
likte ciddi görüşmelerin ve sunumların 
yapılacağı, olumlu ve önemli adımlar 
için kararlar alınacağı bir platform ola-
rak değerlendirilmelidir. Türkiye’nin İz-
mir’den yükselen sese ihtiyacı vardır. 
Bu ses, demokrasinin, barışın, hukukun, 

hukukun üstünlüğünün, hukuk devleti-
nin ve adaletin sesi olmalıdır. Toplumsal 
gelişmeler ve kazanımların kolay elde 
edilmediği herkesin bildiği bir gerçek. 
Bunun için çalışmak mücadele etmek 
ve umutlu olmak zorundayız.

Sorunların çözümüne yönelik çalışma-
ların uzun erimli olduğunu unutmadan 
çok çalışmak gerektiği açıktır. Mesleği-
mize ilişkin sorunları, avukatların iş ve 
gelir güvencesi yoksunluğu, mesleğin 
yetkinlik ve etik korumadan uzaklaş-
ması, avukatın yargılama faaliyetinden 
giderek daha çok dışlanması ve etki-
sizleştirilmesi temel başlıklarıyla ifade 
etmek mümkün. Bu sorunlar hepimizin 
sorunu ve çözümü de hepimizin müca-
delesine bağlı.

“Mesleğimiz yol 
ayrımındadır.”

Küresel kapitalizmin insafına terk edilen 
sıradan bir hizmet sektörünün çalışan-
ları mı olacağız, yoksa hukuk devletin-
de görev yapan entelektüel ve ekono-
mik bağımsızlığa sahip, yargının kurucu 
unsuru olan savunmayı temsil eden, 
bireyin hak arama güvencesi konumun-
da bir avukatlık mı yapacağız? Mesle-
ğimiz yol ayrımındadır. Bu yol ayrımına 
gelmeden çözümleri birlikte bulmalıyız. 
Gündelik sorunlarımız önemlidir ve bu 
sorunlar çözülmelidir. Ama tartışma sa-
dece bu sorunlara indirgenmemeli ve 
bunlarla sınırlandırılmamalıdır. Ayrıca 
sorunlarımızın çözümü için gereken da-
yanışmayı ve mücadeleyi sınırlayan kısır 
tartışmalara da, bir aşamada nokta koy-
mayı bilmek gerekecektir.

“Yargının temel ve asli 
unsuruyuz.”
Bizler, ülkemizin yargı sistemi ve hukuk 
düzeni hakkında görüş bildirmek ve 
etkili olmak zorundayız. Hukukun üs-
tünlüğünü ve insan haklarını korumak 
ve savunmakla görevli baroların, insan 
haklarını ihlal eden, hukukun üstünlü-
ğüne inanmayan siyasal iktidarlara ve 
egemenlere karşı, demokratik muhale-
fetin en yetkin kurumları olmaları, hem 

kanunumuzun hem de mesleğimizin 
gereğidir. Bizler, kendilerine lütuf bah-
şedilmesini bekleyenler, sadaka dile-
nenler değil,  meslek onuruna ve ahlâ-
kına sahip çıkan, avukatlık mesleğinin 
saygınlığını her şart altında koruyan ve 
gözetenler olmalıyız. Devletin birbirin-
den bağımsız olması gereken üç kuvve-
tinden yargının temel ve asli unsuruyuz.

Her birey hukuki yardım almalıdır. Eko-
nomik durumu uygun olmayan bütün 
bireylerin -ki bu gerçekçi bir değer-
lendirmeye dayanmalıdır- adli yardım 
sisteminden etkin ve nitelikli bir şe-
kilde yararlanmaları sağlanmalıdır. Bu 
talep avukatlar için bir meslek imtiyazı 
istemek değildir. Hak ve yetkilerin sa-
vunulması, hak arama özgürlüğünün 
sağlanmasıdır. Bir meslek imtiyazı ya-
ratmaktan öte, insan hak ve özgürlük-
lerinin gerçekleşmesinde, temel güven-
celerimizden biri olan avukata erişimin 
etkin olarak sağlanmasıdır talebimiz. 
Avukata erişim etkin olarak sağlanamı-
yorsa, bireyler adli ve idari süreçlerde 
tek başına kalıyorsa, bu devlet hukuk 
devleti değildir.

Avukatla temsil zorunluluğu, meslek te-
keli ve gerçek bir adli yardım sisteminin 
gerçekleşmesi, önümüzdeki dönemin 
en temel mücadele alanı olarak dur-
maktadır. Bunun için adalet hizmetine 
yeterli kaynak ve bütçe ayrılması gerek-
tiği gibi, adli yardım ve CMK sistemine 
de hizmetin niteliğine ve önemine uy-
gun bütçe aktarılması gerekmektedir. 
Ayrıca bu görevlerin tamamı savun-
maya ait görevlerdir ve savunmaya ait 
bu görevlerin değerlendirilmesi Adalet 
Bakanlığı,  mahkemeler ve savcılıkta 
olmamalıdır. Bu değerlendirme yetkisi 
geri alınarak, avukatların örgütü olan 
barolara bu görevler yeniden verilme-
lidir. Adalet Bakanlığı’nın, barolar üze-
rindeki vesayeti de kaldırılmalıdır. Genel 
kurulumuzun, hukukun, mesleğin ve 
örgütümüz olan barolarımızın saygınlık 
ve etkinliğine katkılar koyacağına olan 
inancım ve dileklerimle genel kurulu-
muza başarılar diliyor, tüm meslektaşla-
rımı saygılarımla selamlıyorum.
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Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu 
Başkan Adayı 
Av. Özdemir SÖKMEN:

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına 
sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
Bu kongrenin öncelikle İzmir Barosuna 
daha sonra sonucu merakla beklediğini 
sandığım İzmir halkına ve bütün Türki-
ye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo-
rum. Genel Kurulda 5 başkan adayı ya-
rışıyor arkadaşlar. Beşi de pırıl pırıl 
insanlar hepsini de çok seviyorum, de-
ğerli meslektaşlarım. Dünyanın en bü-
yük barosu İstanbul barosunda 3 grup 
4 başkan yarışırken ve o baronun sayısı 
30.000 üyeye yaklaşırken 6150 sayılı İz-
mir’de 5 grup 5 başkan adayı var. Bu 
İzmir’in bakış açısını gösteriyor bana 
göre. İzmir’in duyarlılığını gösteriyor. 
Başkan sayısının ve grubun çok fazla ol-
masından hiçbir sakınca duymuyorum 
tam tersine mutluluk duyduğumu be-
lirtmek istiyorum. Arkadaşlar lideri ol-
duğum Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu 
bu seçimin en önemli gruplarından biri-
dir. Tecrübelilerle gençleri bir araya ge-
tirdik ve gerçekten çok uyumlu bir grup 
oluştu. Yönetim Kurulunun yaş ortala-
ması 45. Hepsi mesleki sorunları çok iyi 
bilen memleket meselelerini çok iyi ta-
kip eden çok değerli insanlardan oluş-

tu. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu yarın 
yapılacak seçimlerde yönetime geldiği 
takdirde inanıyorum ki İzmir Barosu 2 
yıldır üzerine kapladığı o kalın kabuğu 
atacak ve yeniden sesi gür çıkan bir 
baro haline gelecek. Aslında uzun bir 
konuşma metni hazırladım. Dün de Er-
can kardeşimle görüştüğümde herhan-
gi bir sataşma olmadığı takdirde kendi 
konuşmamı okuyarak görevimi yerine 
getireceğimi söyledim. Ancak ne yazık 
ki az evvel değerli meslektaşım Ercan 
DEMİR bize olmadık yakıştırmalarda 
bulundu. Bu yüzden yine konuşma dü-
zeyimi değiştirerek bunlara cevap ver-
mekle başlamak zorundayım. Değerli 
arkadaşlar Cumhuriyetçi Avukatlar Gru-
bunun Atatürk ve bayrak bezirgânlığı 
yaptığı ileri sürüldü. Bunu şiddetle red-
dediyorum aynen kendilerine iade edi-
yorum. Biz bayrak bezirgânı falan deği-
liz. Biz Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu 
olarak vatanını milletini bayrağını seven 
onu yok etmeye karşı olanlara sonuna 
kadar direnen ve onlarla savaşmayı be-
ceren bir grubuz. Bize bezirgânlık de-
nemez. Bizi ancak vatan ve millet seven 
insanlar olarak görmeniz lazım. Böyle 
bir şeyi kabul etmiyorum arkadaşlar. 
Değerli baro başkanım buradaysa ona 
şu şekilde hitap etmek isterim. Sevgili 
başkan size herkes abla diyor, anne di-
yor öyle geliyor kulağıma. Ne güzel bir 
şey ama siz Türk annelerinin ablalarının 
baro başkanı olacaksanız önce Türk 
bayrağına sahip çıkacaksınız. Bu bayra-
ğa sahip çıkmıyorsanız ne ablamızsınız 
ne annemizsiniz. Biliyorsunuz biz geçen 
dönem 3 parçaya bölünmek suretiyle 
seçimleri kaybettik ve çağdaş grup ka-
zandı. Kutluyorum kendilerini ama gö-
reve gelir gelmez ilk yaptıkları ne oldu 
biliyor musunuz? Bültenden Türk bay-
rağını kaldırmak oldu. İsminiz çağdaş 
ama Türk bayrağını kaldırmanın çağ-
daşlıkla bir ilgisi var mı? Ve gidip kendi-

sine sorduğumda Sayın Baro Başkanım 
bana ne söyledi biliyor musunuz? Efen-
dim matbaada klişe bulunmamış da 
ondan Türk bayrağı kullanılmamış. Peki 
az evvel Ercan DEMİR bizi bezirgânlıkla 
suçluyor, peki senin verdiğin cevap çok 
mu tutarlı bir cevap? Türk bayrağının 
matbaada olmaması ne demek arka-
daşlar? Bu şekilde bir cevap olabilir mi 
arkadaşlar? Bakınız bir olayı daha anla-
tayım size. Yakın bir zamanda Savaşa 
Hayır Mitingi yapıldı daha 1 ay evvel. Bu 
mitinge Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu 
olarak bizler de katıldık. Baro binasının 
önünde toplanıldığında tam yürüyüşe 
çıkılacak ortada bir tane Türk bayrağı 
yok. Savaşa Hayır Mitingine İzmir baro-
su gidiyor yanında bayrak yok. Bayrağı-
mız niye yok diye sorduğumda böyle 
bir mitingde Türk bayrağı taşımaya ne 
gerek var deniliyor. Bize ilkokuldan beri 
Türk bayrağının ne demek olduğunu 
herkes çok iyi öğretti ve öğrendik. Ama 
bunun ne olduğunu öğrenemeyenlerin 
baro başkanlığında işi ne arkadaşlar işi 
ne? Hele İzmir Barosu Başkanlığında işi 
ne? Biz bezirgân falan değiliz biz vata-
nımızı milletimizi seven onun için ölme-
sini bilecek kadar da aşkla dolu insanla-
rız, bu böyle biline. 5 Mayısta yine bir 
etkinlik yapıldı, özel yetkili mahkemele-
ri protesto mitingi. Bir baktım her taraf-
ta pankartlar afişler. Ve üzerinde Türki-
yeli avukatlar yazısı. Şimdi arkadaşlar 
bunlarda bir kasıt yok deniyor ama ken-
disine sorduğum zaman Türkiyelilik 
kavramını niye kullanıyorsunuz? Bana 
verdiği cevap aynen şöyle, başkanım ne 
var bunda Türkiyeli lafı yanlış bir laf mı? 
Ama o sırada anayasada Türk kelimesini 
kaldırarak Türkiyeli kelimesini sokma 
çalışmaları var. Onlar yapılıyor bunun 
farkında değil misiniz siz sayın başkan 
diye sorduğumda yanımda arkadaşla-
rım da var. Niye bu kadar Türkiyelilik 
kavramına eğiliyorsunuz başkanım Tür-

Başkan Adaylarının Konuşmaları
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kiye’deki bütün barolardakilerin hepsi 
Türk vatandaşı mı yani Türk mü diye 
bana cevap verdi. Böyle bir cevabı bana 
nasıl verebilir İzmir Baro Başkanı arka-
daşlar? Bunu siz kabul ediyor musunuz? 
Arkadaşlar faaliyet raporu çok geç veril-
di doğru. Bizim zamanımızda da geç 
verilmişti ona da bir diyeceğim yok. 
Ama ben şimdiye kadar hiç bu kadar 
boş bir faaliyet raporu görmedim. Eleş-
tiriler konusunda faaliyet raporu oku-
nurken bazı konular yarım bırakıldı. On-
ları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Vestiyer 
bizim zamanımızda yapıldı fakat kendi-
leri dediler ki bazı yenilikler yapıldı. Ne 
yeniliği yapıldı vestiyere? Vestiyerin 
önüne savcı beyin talimatı üzerine Çin 
seddi gibi bir duvar örüldü. Neden? 
Orada meslektaşlar kuyruk yapıyor muş 
da o kuyruk görüntüsü çirkin bir görün-
tüymüş. Bu duvarı çekmek savcının em-
riyle bir hizmetse benim diyeceğim yok. 
Adli yardımdan sadece fakirlik belgesi 
getirenleri yararlandırıyorlar. Zaten 
meslektaşlarımızın işinin ne kadar azal-
dığı da belli. Bir tek fakirlik belgesiyle 
herkese sen avukat tayin edersen işte 
memlekette avukatlarının hepsinin işi 
gücü azalır. Bu konuda yanlış yapıyor-
sunuz adli yardım konusunda sırf fakir-
lik belgesi yeterli olmaz. Denizbank 
sözleşmesini getirdiler sonunda ama 
fesh edilmemiş olduğu anlaşıldı. De-
mek ki bizim yaptığımız doğru. Aidat 

borcu olanların adli yardımdan silinme-
leri bir yandan görev alacaksın bir yan-
dan baroya borcun olacak. Aidat borcu 
olanların adli yardımdan silinmeleri 
veya borcunu ödemeleri konusu son 
derece normal ve doğal bir konudur. 
Baroda her şeyi yenilediler doğru. Biz 
orada 3,2 trilyon liraya bir bina aldık 
bundan 5 sene evvel. Ve biz bu binayı 
alırken hepimiz biliyoruz ki yatırım aracı 
olarak alındı o bina. 3,2 trilyon liraya alı-
nan bina şimdi kaç para arkadaşlar bili-
yor musunuz? 8 trilyon lira. Biz o binayı 
aldığımızda gerçekten çok hesaplı bir 
ihale ile aldık. Ve bu ihalenin sonunda 
baronun binası müthiş değer kazandı. 
Şimdi o bina satıldığı takdirde baronun 
bünyesine 8 trilyon para girecek. Ve biz 
o parayla şu anki adliyenin bulunduğu 
civarda çok daha güzel bir bina alaca-
ğız, yapacağız bunu göreceksiniz. Arka-
daşlar niye aldınız diyorlar. İşte 3,2 tril-
yon 5 senede 8 trilyona çıkmışsa bizim 
yaptığımız işlem doğru demektir. Ama 
biz böyle bir yatırım aracında içine 400 
milyar lira harcayarak herkesin muaz-
zam diyeceği bir bina haline getirme-
dik. Şimdi gidip bakıyorsunuz baro baş-
kanının odası şahane saymanın odası 
bir başka güzel. Bütün paralarımızı ora-
ya harcamışlar. Ona da bir diyeceğimiz 
yok bina bizim binamız. Göreve gelir 
gelmez çok mu gerekiyordu bütün 
genç meslektaşlarımızın evlerine götü-

recek bir kuruş paraları bile yokken siz 
altınıza 70 milyar liraya Subaru araba 
çekiyorsunuz 140 milyar liraya minibüs 
alıyorsunuz bu mu sizin çağdaş anlayı-
şınız? Bir otopark sorunu çıkardınız. 
Otopark şu anda meslektaşlarımızın 
çok güzel kullandığı bir yer. Hiçbir şekil-
de biz orada işgalciyiz ne de şagiliz.  
Konak Belediye Başkanı Hakan TARTAN 
ile kendi arkadaşlarımız arasında özel 
görüşmeler yapıldı. Encümen üyelerinin 
de dahil olduğu bu görüşmeler sonu-
cunda oranın bize tahsisi konusunda 
söz verildi. Otoparkın etrafındaki kaldı-
rım taşlarını Konak Belediyesi döşedi. 
Oradaki ağaçları Konak Belediyesi dikti. 
Ama tam hukuki prosedürü hazırlama-
ya çalışırken ne yazık ki seçimler denk 
geldi ve biz o seçimlerde kaybettik. On-
dan sonra şimdiki yönetime karşı bilmi-
yorum Konak Belediyesinin tavrı nedir, 
otopark ile ilgili bir takım sıkıntılar var. 
Ama bu sıkıntıları biz mutlaka giderece-
ğiz. Otopark bizim baromuzun ilelebet 
kullanacağı çok güzel bir yer olmuştur. 
Bundan bütün baro meslektaşlarımız 
fayda görmektedir. Bunun ne zararı var? 
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar 
dikkate alındığında İzmir Barosu olarak 
neler yapacağımız da göreve geldiği-
mizde sizlere açıklamak isterim. Ülke-
miz hiç yoktan bir savaşın eşiğinde de-
ğerli arkadaşlar. Bütün komşularıyla 
kavgalı, atamızın yurtta barış cihanda 
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barış ilkesi çoktan unutuldu. Pek çok şe-
yin baş aşağı gittiği AKP döneminde 
terör belası ne yazık ki zirve yaptı. Tele-
vizyonlarda şehit haberlerini izlemedi-
ğimiz gün hemen hemen yok gibi. Eko-
nomisi iyiye gittiği söylenen ülkemiz 
akaryakıt fiyatlarında ne yazık ki dünya 
birincisi durumunda. Anayasayı tüm-
den değiştirmek ve yeni bir anayasa 
yapma çabası gündemde. Oysa bunun 
için yeterli alt yapı yok. Kurulan yasada-
ki kurulun aslında yasaya aykırı bir kurul 
olduğunu ve Anayasayı tümden değiş-
tirme yetkisinin bulunmadığını ileri sü-
rüyoruz. Zaten Anayasanın tamamını 
değiştirmek isteyenlere karşı biz sonu-
na kadar mücadele edeceğiz. Anayasa-
nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi teklif 
dahi edilmesi mümkün değildir. Ama şu 
andaki iktidar Anayasayı tümden değiş-
tirmeye çalışmaktadır. Kahraman Meh-
metçiğimiz kurtuluş savaşında canını 
verirken bugün çok sayıda asker, polis, 
öğretmen ve korucu vatan toprağı için 
genç yaşta şehit olurken bu güzel vata-
nı bölmek isteyenlere karşı dimdik du-
racak barolara ihtiyaç vardır. İzmir Baro-
su bu konuda her zaman ön planda 
olmuştur. Her zaman sesini çok gür bir 
şekilde çıkarmıştır. Ama 2 yıldan beri bu 
sesin gür olmadığını yalnız ben değil 
Konak meydanında yürürken rastladı-
ğım sade vatandaşlar bile söylüyor. Ve 
bunun böyle olduğu da yarın akşam 
saat 19:00 da buraya gelip oylarını ve-
ren vatandaşlarımızın meslektaşlarımı-
zın oyları sayıldıktan sonra belli olacak. 
Ne yazık ki ülkemiz kısa aralıklarla dar-
belere maruz kalan bir ülke haline geldi. 
Oysa Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ile 
yönetilen bir ülke. Demokraside darbe-
lere yer yok. Ama buna rağmen darbe 
yapılmış ise bunun da başka bir darbey-
le giderilmesine imkân yok. Yani de-
mokrasilerde darbenin darbeyle önlen-
mesi mümkün değil. Son dönemlerde 
ne yazık ki bir de askeri darbeden sonra 
sivil darbe konuşulmaya başlandı. Or-
dumuzun yüksek rütbeli subaylarından 
tutun Mehmetçiklerine kadar pek çok 
kişi şu anda Silivri’de yargılandılar ve 
pek çoğu da ağır cezalara mahkûm 

edildi. Biz buna şiddetle karşıyız. Yapı-
lan ortada herhangi bir eylem olmadı-
ğına göre bir darbe harekâtı olarak ni-
telendirilemez. Ona rağmen verilen 
cezaların yasalara aykırı olduğunu yar-
gıtaydan döneceğini tahmin ediyoruz. 
Mevcut iktidar demokrasilerde darbe 
olmadığı halde bunu sivil darbe yap-
mak suretiyle gidermeye çalışan bir po-
zisyondadır. Bunu da şiddetle kabul et-
miyoruz arkadaşlar. Demokrasinin 
üstünlüğünü hukukun kurallarını bir 
yana kaldırdınız mı siz de demokrat ol-
maktan çıkar darbeci olursunuz. Ülke-
mizdeki mevcut şimdiki durum ne yazık 
ki böyledir. Üstelik buna ileri demokrasi 
denilmektedir. Bu ileri demokrasiyse ar-
kadaşlar bunun gerisi nasıl olacak doğ-
rusu merak ediyorum. Mecliste sırasını 
bekleyen yasa değişikliklerinden bir ta-
nesi de avukatlık yasasının 114 ve 90. 
maddelerinin değiştirilmesidir arkadaş-
lar. Bu materyal değiştiği takdirde Tür-
kiye Barolar Birliği doğrudan doğruya 
iktidarın eline geçecek demektir. Dele-
ge sayısını ve barolardaki yönetim de-
netim disiplin kurulu üyelerinin sayısını 
kendi kafalarına göre düzeltmeyi plan-
lamakta mevcut iktidar. Bizler İzmir Ba-
rosu olarak buna karşı çıkacağız. Yöne-
time geldiğimiz takdirde bu yasanın 
geçmemesi bu değişikliğe uğramaması 
için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
Türkiye’de bilhassa bu iktidar dönemin-
de konuşan her kurum ve kişi susturul-
maya çalışılıyor. Sendikalar sindirildi, si-
vil toplum kuruluşları susturuldu, 
medya basın ve yayın organları artık tek 
sesli. Bana göre Türkiye’de ayakta kalan 
tek kurum var: Barolar... Baroların tek 
yürek halinde olması gerektiğine inanı-
yorum. Ve hepsinin bilhassa memleke-
tin gidişatı konusunda büyük bir özveri 
ile çalışması gerektiğine inanıyorum. 
Bakınız yakın bir zamanda İstanbul ve 
Ankara’da seçimler yapıldı. Oradaki 
baro başkan adayları vatanın milletin 
bütünlüğünü laik Türkiye Cumhuriyetini 
devletin üniter yapısını Atatürk devrim-
lerini ve ilkelerini sonuna kadar savu-
nan ve bu konuda mücadele etmekten 
çekinmeyen sesleri yüksek çıkan baş-

kanlardan ve arkadaşlardan oluştu ora-
daki yönetim. Şimdi sıra İzmir’de arka-
daşlar, yarın bu seçim sırası sizde. Ben 
inanıyorum ki meslektaşlarım aynı An-
kara ve İstanbul’da olduğu gibi gereke-
ni yapacaklardır. Ülkemizde 2011 itiba-
riyle 78 baro ve 75 bine yakın avukat 
bulunmaktadır. Bu büyük bir sayıdır. Bu 
kadar güçlü bir meslek kuruluşu oldu-
ğumuza göre kesinlikle susmamamız 
gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de in-
sanlar hareket bekliyorlar. Bilhassa bu 
hareket memleketin gidişatını her ge-
çen gün kötüye götüren mevcut iktida-
ra karşı onun yöneticilerine karşı büyük 
bir eylemle tepkiyle gerçekleşecek. 
Bunu yapmak için de baroların ön plan-
da olması gerektiğine inanıyorum. Bazı 
meslektaşlarımız baroların siyasetle uğ-
raşmaması gerektiğini mesleki sorun-
larla uğraşması gerektiğini söylüyor 
ama barolar da bu işle uğraşmazsa si-
yasetle uzaktan yakından hiç alakamız 
yok deyip kendi kabuklarına çekilirlerse 
bu memlekette yapılan yanlışlıkları dü-
zeltecek başka örgüt mü kaldı arkadaş-
lar? Bütün sivil toplum kuruluşları çö-
kertildi. O yüzden ben bu dönemlerde 
yapılan baro seçimlerinde çok önem 
veriyorum. İzmir Barosu seçimlerine de 
çok önemsiyorum. Vatan ve milleti böl-
meye Türk bayrağını yok etmeye çalı-
şanlara Anayasayı değiştirerek Türklük 
kavramını zihinlerden silmeye Atatürk 
ilke ve inkılaplarını ayaklar altına alma-
ya hukuk sitemini çökertmeye çalışan-
lara karşı dimdik ayakta duracak tavır 
eylem ve söylemler getirecek ülke ve 
özgürlük düşmanlarının gözünü korku-
tacak güçlü ve gür çıkan bir baro oluş-
turmak sizlerin elinde. Yarın bu salonda 
kurulacak olan sandıklara tüm meslek-
taşlarımın büyük bir heyecan ve arzuyla 
gelerek özlenen ve beklenen İzmir Ba-
rosu Başkanını ve yönetimini göreve 
getireceğine tüm kalbimle inanıyor he-
pinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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Demokrat Avukatlar Grubu 
Başkan Adayı 
Av. Mehmet GİRGİN:
Sayın Divan değerli meslektaşlar, de-
ğerli basın mensupları baromuzun Ge-
nel Kuruluna hoş geldiniz. Genel Kuru-
lumuzun öncelikle meslektaşlarımıza 
baromuza ve İzmir’imize hayırlı olması-
nı temenni ediyorum. Değerli meslek-
taşlarım gönül isterdi ki bugün tüm 
meslektaşlarımız burada olsun. Genel 
Kurulumuz bir şölen havasında geçsin. 
Sorunlarımızın çözümü noktasında isti-
şare imkânının olduğu bir ortamda 
geçsin. Ancak mesleğimizin bugün gel-
diği nokta meslektaşlarımızın sorunları 
sorunların yıllardır çözülememesi çö-
züm arama noktalarında baromuzun 
gayret göstermemesi aksine çözüm için 
diyalog yolunu seçme yerine protesto 
yolunu seçmesi, faaliyet raporunda da 
belirtildiği üzere, her şeye karşı durması 
ayrıca mevcut yönetimlerin kendisine 
destek olan meslektaşlarımızdan başka 
diğer meslektaşlarımızı baromuzda 
temsil edememesi ve daha birçok ne-
denden dolayı Genel Kurulumuza an-
cak bu kadar meslektaşımız katılmıştır. 
Bu vesileyle Genel Kurulumuza teşrif 
eden tüm meslektaşlarıma grubum ve 
şahsım adına teşekkür ederim. Demok-
rat Avukatlar olarak baro yönetimine 
neden talip olduğumuzu sizlere arz et-
mek istiyorum. Biz gençler yaş ortala-
ması 40 biz daha genciz biz daha fazla 
koşarız diyorum arkadaşlar. Bizler genç 
dinamik ve hizmet odaklı Demokrat 
Avukatlar Grubu olarak seçimlere ilk 
defa katılıyoruz. Demokrat Avukatlar 
meslek sorunları ile siyaset arasında bir 

öncelik tercih sıralaması yapmadan 
meslek ve ülke sorunlarına demokratça 
yaklaşmak bunu mesleki sorunlar ile si-
yasi sorunlara bakış açısından da yer-
leştirmek üzere ortaya çıkmış bir grup-
tur. Demokrat Avukatlar Topluluğu her 
türlü siyasi görüş ve etnik yapıdan de-
mokrat anlayış çerçevesinde meslek so-
runlarımızın diyalog ve akılcı yollarla 
çözümü için bir araya gelmiş bir grup-
tur. Herkes cumhuriyetçi, çağdaş olabi-
lir. Ancak herkese her siyasi düşünce ve 
inanca tarafsız ve eşit yakınlıkta bir de-
mokrat olamaz. Grubumuz hukukun 
üstünlüğüne insan haklarının kutsallığı-
na inanan her türlü dil, din, ırk farklılık-
larının bir zenginlik olarak gören birinin 
diğerine baskı yapmadan herhangi biri-
ni ötekileştirmeden herkesin özgürce 
yaşamasını arzulayan insan odaklı bir 
gruptur. Grubumuz tam ve kesintisiz 
demokrasiye inanan demokrasi üzerin-
deki vesayeti ve demokrasiye yapılan 
her türlü müdahaleyi kesinlikle kabul 
etmeyen bir gruptur. Grubumuz anaya-
sada yer alan her türlü kurum ve kuru-
luşun anayasal ve yasal sınırları içerisin-
de görevini yapması kaydıyla saygın ve   
vazgeçilmez olduğunu kabul etmekte-
dir. Bizler hiçbir ayrımcılığın olmadığı ve 
bundan sonra siyasi tarihinde hangi si-
yasi görüş iktidarda olursa olsun de-
mokrasisinin kesintiye veya müdahale-
ye uğramadığı demokrat baro ve 
demokrat bir Türkiye istiyoruz. Bunu 
gerçekleştirmeye de kararlıyız. Baro ön-
celikle özüne dönmeli. Ve meslektaşla-
rımıza karşı görevlerini yerine getirme-
lidir. Barolar her ne kadar kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olsalar da 
ülke sorunları için görüşlerini ortaya 
koyan ve koymak zorunda olan kurum-
lardır. Ancak önceliğin meslek sorunla-
rının çözümü olduğu unutulmamalıdır. 
Bununla güçlü organize birlik ve bera-
berlik içerisinde bir baronun siyasi gö-
rüşlerini ortaya koyarken de ses getire-
ceği şüphesizdir.  Baro hükümet karşıtı 
veya destekçisi siyasi faaliyet merkezi 
görünümünden çıkarılıp hukuk ve insan 
hakları merkezli mesleki sorunların çö-
zümü için gerektiğinde işbirliği yapan 
sonuç almaya odaklı bir yapıda olmalı-

dır. Bu seçim sürecinde büroları dolaşır-
ken içler acısı hallerle karşı karşıya kal-
dık. Bir tanesi özellikle burada 
söylememi söyledi. Bir büroda 3 tane 
genç meslektaşımız bir tane oda hep-
sinde bir masa sadece ortasında da iki 
tane sandalye. Aynen söylediği şu, “İz-
mir Barosu Başkanı Manisalı gençler 
davasına sahip çıktığının yarısını İzmir 
Barosundaki gençlere sahip çıksaydı biz 
bu halde olmazdık, bunu iletmenizi isti-
yoruz” dedi, ben iletiyorum. Müdahale 
etmeyin söz sırası geldiğinde lütfen. 
Avukatlık yasasının 76. maddesi barola-
rın görevleri nedir diye, meslek sorunla-
rıyla uğraşmak meslektaşların sorunla-
rıyla uğraşmak meslek teşekkülü 
şeklinde faaliyet sınırları belirtildi. An-
cak bugün baromuz meslek ve meslek-
taş sorunlarından başka her şey ile uğ-
raşmaktadır arkadaşlar. İzmir Barosunda 
ajandaların şimdi dağıtılmasıyla veya 
İzmir Adliyesi içine 2-3 tane LED ekran 
konulmasıyla bu sorunlar çözülmüyor. 
İnsan odaklı olması lazım, insana ne 
yaptınız? Gençlere ne yaptınız? Baro-
muz mesleğe ve meslektaşlara hizmetin 
merkezi olması gerekirken kavganın ve 
siyasetin merkezi haline gelmiştir. Baro-
muz yıllardır çağdaş ve cumhuriyetçi 
grup arasındaki kısır çatışmadan mes-
lektaşlarımız rahatsız olmasına rağmen 
bu 2 grup baromuzu ve meslektaşları-
mız germeye devam etmektedir. Sa-
bahtan beri aynası iştir kişinin lafa ba-
kılmaz diyoruz biz. Her iki grup meslek 
sorunlarının çözümü yerine birbirleriyle 
kavga etmeye ve birinin ak dediğine di-
ğeri kara demeye devam etmektedir. 
Sadece avukatların değil tüm vatandaş-
larımızın ortak ve vazgeçilmez olan de-
ğerlerini istismar ederek yapay cephe-
ler yaratmışlardır. Bu anlamsız suni 
cephelerle birlik ve beraberlik duygula-
rına zarar vermeye devam etmektedir-
ler. Grupların açıklamalarına bakıldığın-
da bir grup cumhuriyetin sahibi bir 
grup bayrağın bir grup çağdaşlığın sa-
hibi olarak kendisini lanse etmekte ve 
kendisi dışındakileri ötekileştirme adına 
her türlü açıklamayı yapmaktan çekin-
meyerek hukukçu kimliğinin gerektirdi-
ği nezaketten yoksun açıklamalarda 
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bulunmaktadırlar. Demokrat Avukatlar 
olarak bizler bu gerginliğe son vermek 
istiyoruz. Bunun için sizlerden destek 
istiyoruz. Dönüşümlü olarak göreve ge-
len Çağdaş Avukatlar Grubu ve Cumhu-
riyetçi Avukatlar Grubu asgari müşterek 
noktamız olan avukatlık hususunu ve 
bu mesleğin sorunlarını göz ardı etmiş-
ler mesleğimizin sorunlarına çözüm bu-
lamamışlardır. Amacının dışına çıkan 
baro yönetimi yüzünden meslek sorun-
larına yönelik ciddi çözüm önerileri 
avukat merkezli etkili projeler hazırla-
namamış dolayısıyla meslek sorunları-
mızın çözümü için gerekli baskı unsuru 
iktidarlara yansıtılamamıştır. 2011 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’deki avukat sayısı 
internetten çıkardığım rakam 88402. Bu 
sayı çok büyük bir potansiyeli ifade et-
mektedir. Söz konusu potansiyel güç 
organize edildiği takdirde hem ülke so-
runları hem de meslek sorunları için 
elde edemeyeceği kazanım yoktur. 
Bahsetmiş olduğum mesleki güç huku-
kun üstünlüğü insan hakları demokratik 
yapının tesisinde ve meslek sorunları 
çözümünde çok etkili olabilecek bir 
güçtür. Aynı tarih itibariyle Türkiye’deki 
noter sayısı 1960’dır arkadaşlar. 1960 
olmasına rağmen barolara göre daha 
organize ve etkili bir güç olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Çünkü noterler mes-
lek sorunlarını öncelik olarak düşün-
mekte ve bu önceliğe göre yasama ve 
yürütme organı ile iletişim halinde bu-
lunmaktadır. Bunun neticesinde faaliyet 
alanlarını avukatlar aleyhine genişlet-
mektedirler. Ancak barolarımız ne yapı-
yor? Kısır döngü, kavga ve siyaset yapı-
yor. Örneğin öncelikle araç satışlarını 
ellerinde tuttular noterler daha sonra 
veraset ve tespit davalarını aldılar. Şimdi 
belki meslektaşlarımızın çoğu yeni du-
yacak ama anlaşmalı boşanmaları al-
mak üzere girişimleri var arkadaşlar. Biz 
burada birbirimizi yiyelim. Yargılamanın 
ana unsuru olan avukatların ise hala 
yargılamada delil olabilecek çok basit 
belgeleri bile toplayabilme hakkından 
yoksundur. Aynı şekilde avukatlara na-
zaran çok az sayıda olan eczacılar da 
organize bir şekilde yasama ve yürütme 
organlarını etkileyerek her 3500 kişiye 

bir eczane açılması konusunda gerekli 
yasal düzenlemenin yapılmasını sağla-
mışlardır. Şunu sormak istiyorum ikti-
darda kimin olduğu önemli değil ben 
burada hiçbir partinin temsilcisi deği-
lim. Bir avukat olarak konuşuyorum. 
Dertlerimiz anlatılmıyor. Sorunlarımızı 
çözemiyoruz. Noterlerin hepsi şu anda 
iktidar partisinden mi arkadaşlar? Ecza-
cıların hepsi iktidar partisinden mi arka-
daşlar? Mecliste sadece iktidar partisi 
mi var? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır 
en çok konuşan meslek grubu ancak 
kendi derdimize çare bulamıyoruz. 
Onur mesleği olan avukatlık mesleğinin 
bu hale gelmesinde ülkeyi yönetenlerin 
payından daha çok baroların sorunların 
çözümünden çok siyasi muhalefet ça-
bası içinde ve yürütme erkiyle çatışmacı 
bir yönetim anlayışı izlemesinin de bü-
yük payı vardır. Arkadaşlar ticaretle si-
yaseti karıştırıyoruz. Siyasetiniz farklı 
olabilir. Ama bizim burada rızkımız var. 
Onun için de gidip konuşmak zorunda-
yız. Kim olursa olsun bu A olur B olur C 
olur. Evet, sorunların çözümünde cüp-
pelerimizi giyiyoruz Alsancak Cumhuri-
yet Meydanı’na gidiyoruz. Ben buradan 
söz veriyorum eğer demokrat avukatlar 
kazansın cüppelerimizi giyerek protes-
to amacıyla Cumhuriyet Meydanına git-
meyeceğiz. Cüppelerimizi giyerek nere-
ye gideceğiz biliyor musunuz?  Ankara 
yolunu tutacağız gerekirse eylemimizi 
Meclis bahçesinde yapacağız. Burada 
sizi kimse duymuyor arkadaşlar. Anka-
ra’ya gidip sorunlarımızı çözmek zorun-
dayız. Bu nedenle yönetime gelmemiz 
halinde meslek sorunlarının çözümü 
için demokratik kazanımlarımızdan hu-
kukun üstünlüğü ve insan haklarına 
saygılı yönetim ilkesinden taviz verme-
den yasama ve yürütme organına ha-
kim olan siyasi düşünce her ne olursa 
olsun yoğun iletişim içinde olacağız. Bu 
tür çalışmalar için seçim sonrası grup 
aidiyetimizi bırakarak hep birlikte ülke-
mizin demokrasi çıtasının yükseltilmesi 
insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edil-
memesi için çalışmak mesleğe duyulan 
saygı ve güveni arttırmak önceliğimiz 
olacaktır. Bizler laf, sorun üretmeye de-
ğil iş çözüm üretmeye talibiz. Meslek 

sorunlarına yönelik çözüm projeleri-
mizde hangi gruba mensup olursa ol-
sun tüm meslektaşlarımızın katkısı sağ-
lanacak bütün grupların düşünceleri ve 
projeleri de yer alacaktır. Seçildiğimizde 
ilk yapacağımız iş bugün ihtiyaca cevap 
vermeyen ancak bir çoğu da ihtiyacı-
mızdan fazla olan kullanmadığımız 
1136 sayılı avukatlık yasasının yeniden 
yazılması konusunda çalışmalarımız 
olacaktır. Taslağımız hazır biz burada 
boşuna konuşmuyoruz. Herkes gelip si-
yaset yapıyor bizim taslağımız hazır. 
Görmek isteyene verebiliriz. İkinci yapa-
cağımız iş her iki grubun kavga malze-
mesi olan ve yanlış bir yerde yatırım 
olan baro binasının adliyenin en yakın 
bir yerine getirilmesidir. Öğle aralarında 
meslektaşlarımızın durumları içler acısı. 
Zamanında yapılmış iyi niyetlerle alın-
mış ama yanlış bir yerde alınan bir yer 
diye düşünüyorum. Neden? O gün o 
tarihte İzmir adliyesi Bayraklı’da faal 
haldeydi oralarda o parayla en iyi bir 
arsa alabilirdik. Şu anda gururumuz 
olan adliyenin kenarında belki 20 katlı 
bir binamız olabilirdi. Bu konuda o dö-
nemde baro binasını alan yönetim de 
fikir değiştirmiş o tarafa alınması nokta-
sında. Ancak Çağdaş Grup da bu konu-
yu her zaman malzeme yapmasına kar-
şılık satacaktın madem yarım trilyon 
niye masraf ettiniz arkadaşlar? 500.000 
TL dolayında masraf edildi. Onun üzeri-
ne yarı daha koyardık adliyenin etrafın-
da bir arsa alırdık arkadaşlar. Bu tadila-
tın da yanlış olduğunu ben 
düşünüyorum. En kısa sürede adliyenin 
yanında gururumuz olan bir baro bina-
sının kreşiyle, restoranıyla, dinlenme te-
sisiyle bir kompleks olarak yapılmasını 
biz vaat ediyoruz. Seçimlerde grubu-
muzu desteklemeniz halinde projeleri-
mizi hayata geçirmek için ivedilikle ve 
kararlılıkla çalışmalarımıza başlayaca-
ğız. Seçim sonuçları her ne olursa olsun 
sorunlarınızın çözümüne yönelik tüm 
çalışmalarda yer alacağımızı da bildiri-
yoruz. Sorunların çözümü için biz her 
zaman varız. Hepinizi saygıyla selamlı-
yorum. Seçim sonuçlarının baromuza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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İlerici Avukatlar Grubu 
Başkan Adayı 
Av. Arif İNÖNÜ:

Sayın Başkan, sayın Divan, değerli mes-
lektaşlarım. Öncelikle ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlerici 
Avukatlar Genç Baro sloganıyla yola 
çıktık ama benden önceki konuşmacıla-
rımızdan Sayın Özdemir SÖKMEN yaş 
ortalamalarının 45, Mehmet GİRGİN ise 
40 olduğunu söyledi... Biz biraz daha 
ortalamayı aşağıya indirip 39,5 diyoruz. 
Aslında seçim kampanyamız çok güzel 
başlamıştı. Geçen dönemdeki seçim 
kampanyalarının aksine bu dönem bir 
afiş kirliliği yaşanmadı. Geçen dönemin 
aksine ki parantez içinde birazcık da 
başsavcılığın zorlamasıyla köprü tünel 
kahvehane lokanta ve benzeri yerlere 
afiş asılmadı. Belki adliyenin karşısında-
ki lokantalarda bi kaç afiş vardı. 3G ye 
asılıp asılmadığıyla ilgili bir fikrim yok. 
Uydurma seçim anketleri yayınlanmadı. 
Olur olmaz zamanda gönderilen an-
lamsız SMS’lerle meslektaşlarımız ca-
nından bezdirilmedi. Geçen dönemlerin 
aksine daha medeni bir seçim kampan-
yası yürütüldü. Mesleğimize de tam 
bunlar yakışır derken son birkaç günde 
yine kılıçlar çekildi. Eski defterler açıldı. 
Grupların birbirlerini acımasızca suçla-
dıkları, karaladıkları bir kampanya ya-
pılmaya başlandı. Yine eski günlere 
döndük. Biz İlerici Avukatlar grubu ola-
rak önceden olduğu gibi bu seçim dö-
neminde de mesleğimizin onuruna ya-
kışır bir seçim kampanyası yürüttük. 

Diğer grupları zaman zaman eleştirdi-
ğimiz doğrudur ancak hiçbir grubu hiç-
bir zaman karalamadık. Emin olunuz ki 
bundan sonraki seçim dönemlerinde 
de aynı şekilde yolumuza devam ede-
ceğiz. Doğru bildiklerimizi çekinmeden 
söyleyeceğiz. Genç bir kadroyla yola 
çıktık, genç arkadaşlarımızı baroya, 
daha doğrusu baro siyasetine karıştır-
mak, bulaştırmak – kötü anlamda söy-
lemiyorum tabii ki – istedik. Genç mes-
lektaşlarımıza listemizde yer verdik. 
Hatta konuşmacılar arasındaki en genç 
meslektaşımız bizim grubumuzdan Sa-
yın Ayşen Soydan KAYA’dır. Onu bu ge-
nel kurulda konuşma yapması için ikna 
ettik, cesaretlendirdik, kendisi biraz geç 
kaldı trafik yüzünden, ancak ne yazık ki 
sözünü tamamlayamadı. Divana da bir 
şey söylemek istemiyorum, mutlaka bir 
yanlış anlaşılma olmuştur, eksiklik var-
dır. Genç meslektaşlarımıza sahip çıka-
lım arkadaşlar. Genel Kurula bakıyoruz, 
3-4 Genel Kuruldur, Genel Kuruldaki 
avukat arkadaşlarımızın hepsi aynı. Hiç 
genç arkadaşımızı göremiyorum ben, 
sayıları çok az. Yarın gelmeye başlarlar 
inşallah. Biz İlerici Avukatlar Grubu ola-
rak kısır çekişmelerin tarafı olmayaca-
ğız. Görevimizi yaparken kimseye ne 
müvekkile ne hakime hele ne iktidara 
dahiliz. Bizim aşağımızda kişilerin varlı-
ğı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiye-
rarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin 
en kıdemliden veya isim yapmış olan-
dan farkı yoktur. Avukatlar esir kullan-
madılar fakat efendileri de olmadı. Mo-
liere’den, hepimiz biliriz zaten. 
Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin 
adil yargılanma ve savunma hakkının 
mesleğimiz üzerinden sağlanan vazge-
çilmez ilkeleri. Savunma bağımsızlığı. 
Bağımsız savunma demedik, belki yan-
lış anlaşılır diye. Ne hakime ne müvek-
kile hele ne de iktidara tabilik. Aşağı-
mızda kişilerin varlığı iddiasının reddi, 
hiyerarşik üst tanımazlık, en kıdemlinin 
en kıdemsizden veya isim yapmış olan-
dan farksızlığı, avukatlar esir kullanma-
dılar fakat efendileri de olmadı hayali 
giderek yok oluyor ve bu durum ne ya-

zık ki kanıksanıyor. Öte yandan yıkıcı bir 
Pazar kaygısı, rekabet, hatır, para ve si-
yasal güç üzerinden kirli ilişkiler gittikçe 
büyüyen, siyasal ve ekonomik güce dö-
nüşen irili ufaklı avukatlık sermaye şir-
ketleri... Her yıl kapanan onlarca avu-
katlık bürosu... Yeni ve genç avukatların 
önünü kesme, bağımsız avukatlık yapıl-
masını pasta payı ölçütü ile zorlaştırma 
çabaları... Vasıflı emek gücünün fiyatını 
git gide düşürmek, çoğu genç meslek-
taşımızı ara eleman seviyesine dönüş-
türmek. Her vasıfta işsiz ordusu yarat-
mak isteyen sermayenin ihtiyaçları 
doğrultusunda başta hukuk fakültesi 
olmak üzere kontrolsüz ve denetimsiz 
açılan eğitim kalitesi düşük her meslek-
ten fakülteler. Türkiye’de faaliyete ge-
çen uluslararası dev hukuk şirketleri. 
Kazanılmış haklardan, iş hukukunun 
yerleşik kurallarından dahi mahrum bı-
rakılarak köle gibi çalıştırılan genç 
emekçi meslektaşlarımız. Savunma 
hakkının ve bağımsızlığının sefaleti 
hükmünü sürdürüyor. Avukatlık tüm 
mesleki etik ve değerleri ile küçülürken, 
dibe vururken, ne yazık ki barolar büt-
çeleri, binaları, beş yıldızlı otelleri ile, 
ihaleleri ile gittikçe büyüyor. Aynı şeyin 
içerisine Barolar Birliği’ni de katmak is-
tiyorum. Barolar Birliği’nin 5 yıldızlı bir 
oteli var Ankara’da. Geçen gün internet 
sitelerine baktım, orada bir ilan gör-
düm. İlanda şu yazıyor; avukatlar için 
indirimli fiyatlarımız. Demek ki o otel 
avukatlar dışında başka meslek grupla-
rına da hizmet veriyor ya da başkaları 
da kalıyor orada. Böyle bir şey olabilir 
mi? Avukatlar Birliğinin, avukatların bir 
kurumunun oluşturduğu bir kurumun 
kurduğu otel, avukatlar için indirimli fi-
yatlarımız diye başlık atıyor. Bizler İlerici 
Avukatlar Grubu olarak öncelikle yar-
gıçlar ve savcılar ile avukatların arasın-
daki vesayet ilişkisini kaldıracağız. İddi-
anın yargılama sürecinde kürsü de dahil 
olmak üzere savunma ile eşitlenmesi, 
ihtiyacı olan herkesin adli yardımdan 
yararlandırılabilmesi, zorunlu müdafilik 
kapsamının genişletilmesi ve avukatlık 
ücretlerinin avukatlık asgari ücret tari-
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felerine uygun düzenlenmesi ve zama-
nında ödenmesi. Gerek devlet erki ge-
rekse yargılamanın diğer unsurlarının 
ayrımcı ve haksız müdahalelerine karşı 
avukatlık meslek özgürlüğünün hayata 
geçirilmesi ve korunması. Avukatlık 
mesleğine giriş ve mesleğin sürdürül-
mesine ilişkin kararların bağımsız baro-
lar tarafından alınması. Bu kararların 
tarafsız ve bağımsız bir mahkeme 
önünde itiraza konu edilebilmeleri.  
Avukatların savunma haklarının kullanı-
labilmesi için özellikle özgürlükleri kısıt-
lanmış müvekkillerine ulaşmalarının 
yollarının açık tutulması. Avukatların 
müvekkillerinin haklarını savunurken 
bütün bilgi, belge ve dosyalara ulaşma-
larının sağlanması, yasaların avukatlık 
mesleğine özgülediği savunma doku-
nulmazlıklarının korunmaları ve gelişti-
rilmeleri ve avukat ile müvekkilinin öz-
deşleştirilmesinin engellenmemesi için 
mücadele vereceğiz. Ücretli avukatlar 
ile ilgili düşüncelerimizi grubumuz adı-
na konuşan Ayşen Soydan KAYA dile 
getirdiği için bu konuya fazla değinme-
yeceğim. Değerli meslektaşlarım; ikti-
darın hukuk kurumları üzerinde yarattı-
ğı baskı ve yıldırma politikaları giderek 
artmış, adaletten, hukuktan, yargı  ba-
ğımsızlığından söz etmek neredeyse 
imkansız hal gelmiştir. Hukukun üstün-
lüğü ilkesi terk edilmiş, kuvvetler ayrılığı 
ilkesi yok edilmiştir. Ceza hukukunun en 
temel ilkelerinden olan masumiyet kari-
nesi ne yazık ki ortadan kaldırılmış du-
rumdadır. Yargının asli ve en temel un-
suru olan savunma gözden çıkarılmıştır. 
Silahların eşitliği ilkesi terk edilmiş, sa-
vunma mesleğini icra etmek fiilen im-
kansız hale gelmiştir. Avukatın bulun-
madığı ve savunmanın hiçe sayıldığı bir 
yargılama döneminin kapısındayız. İkti-
darın hukuku hiçe sayan ve savunmayı 
dışlayan uygulamaları karşısında İzmir 
Barosu’nun mevcut yönetiminin gerekli 
ve yeterli tepkiyi gösteremediği, iktidar 
karşısında yeterince dik duramadığı, 
mesleğe ve arkadaşlara sahip çıkama-
dığı düşüncesindeyiz. Bu iddiamızı so-
mut bir örnekle dillendirmek isterim, 

daha önceden kendisi konuşmasında 
kısaca bahsetti, sayın avukat Tacettin 
ÇOLAK. Değerli arkadaşımız Tacettin 
ÇOLAK’ın başına gelen elim olay hak-
kında, talihsiz olay hakkında belki de 
çoğu meslektaşımızın haberi yok. 2009 
yılında, Tacettin Beyin bürosu ile AKP il 
binası yan yana. İkisi bitişik hanlar. Baş-
bakanın AKP il binasını ziyaret edeceği 
gerekçesi ile Tacettin beyin iş hanının 
bulunduğu sokak trafiğe kapatılmış. Bu 
sırada tesadüfen Tacettin beyin eşi bü-
roya gelmek istemiş, kendisini telefonla 
aramış. Beni sokaktan içeriye salmıyor-
lar, bırak iş hanına girmeyi, sokağı ka-
patmışlar başbakanın gelmesinden iki 
saat önce. Tacettin bey büyük bir hışım-
la tabii ki, balkona çıkmış, aşağıya in-
mesine de izin vermiyorlar. Olayı gör-
müş, seslenmiş, o benim eşimdir, lütfen 
bırakın gelsin. Gene izin vermemişler, 
bu defa sinirlenmiş tabi. Söyledikleri 
şeyler de aynen şunlar; bu kadar da ol-
maz, daha başbakanın gelmesine iki 
saat var, güvenlik gerekçesi ile tüm so-
kağı kapatmışsınız, halkından korkan 
politikacı mı olur? Söyledikleri sözler 
bunlar arkadaşlar. Bu konuşma üzerine, 
bu sesleniş üzerine aşağıdan bir grup 
polis büyük bir hışımla iş hanına dalar, 
Tacettin Beyin ofisinin kapısını tekmele-
yip kırarak içeri girerler, avukat Tacettin 
ÇOLAK ve birlikte çalıştığı meslektaşı-
mız avukat Burak ÇELEBİCAN’ı yaka 
paça göz altına alırlar, kolunu kıvırırlar 
arkasına doğru, kelepçe takarlar ve aşa-
ğıya indirirler. Gelenlerin tarzından ve 
tavrından daha sonra anlaşılır ki bu İz-
mirli polisler değil. Çünkü hemen he-
men çoğunu hepimiz tanıyoruz. Başba-
kanlık korumaları. Başbakanımızın 
meşhur korumaları. Yaşanan bu talihsiz 
olay nedeni ile meslektaşımız Cumhuri-
yet Savcılığına suç duyurusunda bulu-
nur ve İzmir’deki Sulh Ceza Mahkeme-
sinde bu olayın müsebbibi olan polisler 
hakkında dava açıldı. Polislerin savun-
maları şunlar; Efendim işte AKP il bina-
sının önünde bir grup vatandaş toplan-
mıştı, Tacettin bey yukarıdan bağırmaya 
başlayınca vatandaş galeyana geldi, biz 

de vatandaşın galeyanından ve tepki-
sinden avukatımızı, avukat arkadaşımızı 
korumak için onu güvenlik altına aldık, 
aşağıya indirdik. Mahkeme hakimi hu-
kuka uygun davranarak başbakanlık 
koruma müdürü ve 3 başbakanlık koru-
ması hakkında en üst sınırdan ceza ver-
di arkadaşlar. Bu başbakanlık koruma 
müdürü birkaç gün önce belki 15-20 
gün önce bir  ilimize emniyet müdürü 
olarak tayin edildi. Ben bunları nereden 
okuyorum, mahkeme kararından oku-
yorum. Bir de hakimleri beğenmeyiz, 
iktidarın istediği şekilde davranırlar diye 
onları küçümseriz. İzmir’de böyle ha-
kimler de var. İsteyen olursa bu hakimi-
mizin adını ve mahkemesini veririm. 
Tam karar okunurken ve üst sınırdan 
cezaları tahliye edilirken, yanımda otu-
ran meslektaşlarımdan bir tanesi, bir 
büyüğüm yavaşça kulağıma eğildi ve 
bana kulağıma fısıldayarak Şebinkara-
hisar dedi. Hakim arkadaşımız hala ye-
rinde, bu olayın takipçisi olacağız. Bunu 
niye anlattım; bu olay yeterince acı bir 
olay ancak daha acı olanı nedir arka-
daşlar; bu davayı İzmir Barosu yöneti-
minden hiçbir meslektaşımız takip et-
medi. Hakkını yemeyelim, Özkan Bey 
bir duruşmalık göründü, sonra kaybol-
dular. Bu Genel Kurulda seçimlere katı-
lan, söylemleri ile mangalda kül bırak-
mayan avukat yanlısı meslektaş 
gruplarından hiç kimseyi, hiçbir mensu-
bunu meslektaşımızın yanında göreme-
dik. Birdenbire hepsi kayboldular. Hani 
meslektaş dayanışması, hani avukat 
hakları, hani avukat hakları merkezi? 
Beğenmediğimiz hakimler kadar bile 
olamadık. Yalnız bu konuda sadece ikti-
dar grubunu suçlamak yanlış olur, ola-
yın yaşandığı yıl da 2009. Yargılama 
2010 yılında başladı, 2012 yılında karar 
verildi. Yani hem bu grup, hem de bun-
dan önceki grubun bu olayda dahli var-
dır, kusuru vardır, aymazlığı vardır. İlerici 
avukatlar grubu baro yönetimine geldi-
ğinde hukukun üstünlüğü, savunma 
hakkının kutsallığı, mesleğin onuru ve 
saygınlığı için mücadele yöntemleri ge-
liştirecek, her türlü güç odağı ve iktida-
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ra karşı bükülmeden dim dik duracak, 
hangi grup ve düşünceden olursa ol-
sun, bütün meslektaşlarımızın haklı da-
valarının yanında olacaktır. Meslektaş-
larımızla dayanışma içerisinde 
bulunacaktır. Karar verme yetkisi bulun-
mayan avukatlar, konumu ve yarattığı iş 
gereği yargıdaki yolsuzlukların öznesi 
olamazlar. O nedenle fatura önce yol-
suzluğu gerçekleştiren özneye yöneltil-
meli, kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı 
terk edilmelidir. Ne yazık ki yolsuzluğa 
karışan avukatlara da rastlanabilmekte 
sayıları az da olsa. Bugün biz iktidara 
gelirsek, yolsuzluğu tespit edilen avu-
katların meslek ile ilişkisi kesilecektir. 
Yolsuzluğa bulaşmış yargıç ve savcıların 
yargı camiasından uzaklaştırılmaları için 
elimizden gelen her şey yapılacaktır. 
Yolsuzluğa karışan yargı mensuplarının 
cezası yer değiştirme değil, meslekten 
ihraç olmalıdır. Baro yolsuzluk olayla-
rında suskun ve tarafsız kalarak yolsuz-
luğa suç ortaklığı etmeyecektir. Hükü-
met, parti, Adalet Bakanlığı, Türkiye 
Barolar Birliği ve kişi vesayetine son ve-
rilmelidir. Ne baro başkanı ne yönetim 
kurulu üyeleri, meslektaşlarımızın amiri 
değildir. Önceki dönemlerde örneğine 
sıkça rastladık, baro yönetimine gelen 
grupların meslektaşlarımızın patronu ve 
baronun sahibi gibi davrandıklarını 
gördük. Biz iktidara gelir isek kendimizi 
meslektaşlarımızın patronu ve baronun 
sahibi gibi görmeyeceğiz. Avukatların 
mesleki, kültürel, sosyal ve sportif faali-
yet ve etkinliklerini geliştirebilmeleri 
için yapılacak çalışmaları arttırarak de-
vam ettireceğiz. Genç meslektaşlarımı-
zın sesi olacağız ve İzmir Barosunu on-
larla birlikte yöneteceğiz. Baro 
aidatlarının daha fazla artmasına izin 
vermeyeceğiz, 400 TL baro aidatı. Top-
luluk sigortasının Bağkura devri nedeni 
ile meslektaşlarımızın ileride hak kayıp-
larına uğramalarının önüne geçmek için 
uğraşacağız. Banka ve kurumlarla söz-
leşmeli olarak çalışan meslektaşlarımı-
zın daha fazla sömürülmelerine izin 
vermeyeceğiz. Her yerde reklamı yapı-
lan ancak benim şahsen nasıl uygulan-

dığını anlayamadığım bir Türkiye Baro-
lar Birliği Sağlık Yönetmeliği var. Sağlık 
yardımının tam anlamı ile hayata geçi-
rilmesini sağlayacağız. CMK ücretlerin-
de ücretlerin avukatlık asgari ücret tari-
fesine uygun biçimde geliştirilmesi için 
uğraşacağız. Staj Eğitim Merkezini aktif 
hale getirecek, kurgusal dava çalışma-
larına ağırlık vereceğiz. Hukukun üstün-
lüğü, savunma hakkının kutsallığı, yargı 
bağımsızlığının savunulması, demokra-
si ve insan haklarının yaşama geçirilme-
si, faşizme, emperyalizme, feodalizme, 
her türden gericiliğe ve ırkçılığa karşı 
ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever, 
çağdaş bir anlayışın baro yönetimine 
gelmesi için genç meslektaşlarımızdan 
oluşan kadromuzla yönetim sorumlulu-
ğunu üstlenmeye talibiz. Beni dinlediği-
niz için teşekkür ederim.

Bağımsız Savunma Grubu 
Başkan Adayı 
Av. Bahattin Özcan ACAR:

Sayın Divan, sayın Başkanlarım, çok de-
ğerli meslektaşlarım, değerli konuklar, 
baromuzun 2012-2014 dönemini ve bu 
döneme yönetim anlayışını getirecek 
olan ekiplerin, grupların seçimin içeren 
bu Genel Kurulun hukuka, avukatlık 
mesleğine, meslektaşlarımıza yararlı ol-
masını diliyor ve hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Grubum adına ve şahsım 
adına. Öncelikle iki noktayı düzeltmek 
zorundayım. Bunlardan birisi bir genel-
leme yapıldı, bu genellemenin içerisine 
biz de dahil edildik. Değerler üzerinden 

yapılan seçim yarışı ya da politika. Yaz-
dığımız bildirgelerde, çıkarttığımız kü-
çük bildirilerde ve bugüne kadar izledi-
ğimiz yöntemlerde katiyen ulusal 
değerlere, ulusumuzun simgesi olan 
bayrağa, istiklal savaşımızın önderi, Tür-
kiye Cumhuriyetimizin kurucusu olan 
Mustafa Kemal Atatürk’e,  saygıdan 
başka, değer vermekten başka hiçbir 
amacımız olmamıştır, bezirganlık iddia-
sını şiddetle reddederiz. Üstelik bu de-
ğerlerin alet edilmesine karşı çıkan çok 
yakında birkaç gün önce bir yazımız 
çıkmıştır, bu değerler üzerinden politika 
yapmak hiç kimseye yarar sağlamaya-
cağı gibi, bu değerlere zarar vermekte-
dir, baroya da zarar vermektedir. Bu da 
arkadaşlarımıza uyarılmıştır. Diğer bir 
düzeltmemiz gereken husus, değerli ar-
kadaşlarım, Bağımsız Savunma Grubu 
hukuk ve meslekle ilgilidir, kendisini an-
latmak için herhangi bir öcü yaratmak, 
o öcüye karşı mücadele etmek tarzında 
çalışması söz konusu değildir. Biz ne 
isek oyuz. Her grubun da kendi boyu-
tunda, kendi çapında yararlı olmaya ça-
lıştığına inanıyoruz. Her ne kadar baro-
da yönetim süreçlerini daha önce 
yaşamış olsak ta, yine de böyle bir gö-
reve talip olurken gerçekten heyecan 
duyuyorum. Talip olduğumuz görevin 
onuru, baroyu temsil etmek ve meslek-
taşlara hizmet etmenin gururu heyeca-
nımızın kaynağıdır. Bağımsız Savunma 
kadrosu içindeki meslektaşlarımla ha-
zırladığımız bildirge ve diğer yayınlarda 
ve bizim grubumuza yakın meslektaşla-
rımızın çıkarttığı hukuk dergisinde hu-
kuk sorunları, meslek sorunları enine 
boyuna tartışılmıştır. Özellikle son bil-
dirgemizde, meslek sorunlarıyla ve hu-
kuk sorunlarıyla ilgili ayrıntılı açıklama-
lar olduğu için bunları burada tekrar 
etme gereği duymuyorum. Mümkün 
olduğunca derli toplu birkaç noktaya 
değinip hangi anlayışla aday olduğu-
muzu sizlere arz etmeye çalışıyorum. 
Yalnız biz öncelikle baroya nasıl baktığı-
mızı sizinle paylaşmamız lazım. Bir; Biz 
bu yarışta varız. Ancak seçimden sonra 
kazanırsak artık bağımsız savunmanın 
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yönetimi olmayacağız. İzmir Barosunun 
yönetimi olacağız. Diğer gruplar kaza-
nırsa onları da İzmir Barosunun yöneti-
mi olarak kabul edip onlarla birlikte ba-
ronun amaçları doğrultusunda hizmet 
vereceğiz, birinci bakış noktamız seçim-
le yönetime gelen grupların yönetime 
geldiği andan itibaren baroyu temsil 
ettikleri ve süreçleri yönettiklerinin bi-
lincinde olmalarıdır. İkinci konumuz 
meslek kuruluşunun işlevini tayin. Mes-
lek kuruluşumuz, baromuz, 76. madde-
de belirtildiği gibi hem meslekle hem 
hukukla yakından ilgilidir ve odağı 
meslek ve hukuk örgütü olmasıdır. 
Üçüncü yönetim tarzımız veya algıla-
mamız baroyu yönetirken hepimizin ki-
şisel eğilimleri, kişisel görüşleri söz ko-
nusu olabilir. Ancak bizi yönetime 
geldiğimiz takdirde tayin edeceğimiz 
yürüme yönü ortaya koyacağımız emek 
ve çalışma baroyu oluşturan meslektaş-
larımızın genel olarak eğilimleri ve 
onun bileşkesi doğrultusunda yani, 
meslektaş çoğunluğumuza ters düşme-
yen bir uygulama içerisinde olacağız. 
Buna gayret edeceğiz. Bunun aksi çalış-
malarımız söz konusu olursa, sizlerden 
uyarı, eleştiri bekleriz. Avukatlık kanu-
nunun 1. 2. ve 34. Maddesi, biliyorsu-
nuz avukatı tanımlar, avukatlık hizmet-
lerini tanımlar. Avukatın nasıl olması 
gerektiğini tanımlar. Ama 76. madde, 
baroları tanımlarken ona verilen görev-
leri sıralarken, İzmir Barosunun da gay-
reti ile yasaya giren 2001 tarihinde ek-
lenen hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını korumak, savunmak ve bunla-
ra işlerlik kazandırmak ilkesi baroların 
önemini daha fazla arttırmıştır. Bu siya-
set yapmak değildir. Bu bize yasanın ve 
hukukun yüklediği bir görevdir. Bizim 
meslek sorunlarıyla ve hukukla ülke so-
runlarını bağdaştırdığımız nokta da bu-
dur. Hareket noktamız budur. Bu mad-
dede aynı zamanda mesleğin 
geliştirilmesi meslektaşlar arasındaki 
ilişki, iş sahipleriyle ilişkilerde dürüstlük 
ve güven, meslek düzeni ve ahlak – etik 
ve ortak ihtiyaçların karşılanması da ta-
bii ki göz ardı etmeyeceğimiz ana gö-

revlerdir. Şimdi 76. madde baronun iş-
levini tayinde hareket noktamız. Meslek, 
meslektaş, hukuk, ne oluyor burada? 
Olimpiyat halkaları gibi iç içe giriyor. 
Onların ayrıştığı noktalar var, iç içe girip 
birleştiği noktalar var. Bunu tayin ettiği-
miz zaman yönetimle avukatlar arasın-
da kopuşma, eylemlere ve davranışlara, 
etkinliklere katılmada zaaf yaşanmaz 
görüşündeyiz. Neden? Çünkü bu nok-
tada meslektaşların istekleri dikkate alı-
nacaktır. Şimdi bu maddede insan hak-
ları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, 
özgürlük dediğimiz zaman, barolar bu 
görevi yapmadığı zaman, barolar bu 
konuda geri kaldığı zaman, onun yerini 
başka örgütler, vakıflar, tırnak içinde 
söylüyorum sivil toplum kuruluşları, al-
dığı zaman, özellikle siyasal iktidar tara-
fından da yönlendirilen ve beslenen 
medyada bu olanak kendilerine sağlan-
dığı zaman, konu emek ekseninden, 
konu insan hakları boyutundan çıkar ve 
sadece bir istismar aracı olarak kullanıl-
maya çalışılır ki bugün “ileri demokrasi” 
dediğimiz olguya da buradan gelinmiş-
tir. Olağanüstü dönemlerde bugün için-
de bulunduğumuz rejim ile kıyasladı-
ğım zaman yargılama boyutunda 
baktığımız zaman, düşünce özgürlüğü 
boyutunda baktığımız zaman, biraz ön-
ceki konuşmacı arkadaşlarımızdan birisi 
söz etti, sanıyorum Yücel beydi, olağa-
nüstü dönemlerde bazı mahkemeler 
çok daha adil karar verebiliyordu. Daha 
adil uygulamalar yapılıyordu. Ama ileri 
demokraside bunu görmüyoruz. Diğer 
bir konu; Erzincan - Erzurum çekişmesi-
ni hatırlayın. Erzincan - Erzurum çekiş-
mesi başladığı zaman Çankaya’dan bir 
ses geldi. Reform dedi Çankaya, reform. 
Bu şu demekti; bu olaya müdahale et-
memiz lazım. Bu yargıyı, hukuku zapt-ı 
rap altına almamız lazım uyarısı geldi. 
Ondan sonra referandum süreci başladı 
ve referandum sürecinin adı “reform” 
oldu. Biz oysa hukukçular olarak yıllar-
dan beri reformu savunan, yargı bağım-
sızlığını savunan kişileriz. Reform bay-
rağı başka ekiplerin eline geçti ve 
ortaya çıkan tabloyu biliyorsunuz. Tarife 

gerek yok, hepimiz bu işin içindeyiz. 
HSYK demek, Danıştay demektir. HSYK 
demek Yargıtay demektir. HSYK demek 
yerel mahkemeler demektir. Yine bir ar-
kadaşımız söyledi, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı’nın cümlesini de biliyorsunuz, 
sayın başkan söyledi, Danıştay başkanı-
nın, yürütmeyi durdurma kararlarıyla il-
gili beyanını biliyorsunuz. Gelinen nok-
ta bu.  Şimdi değerli meslektaşlarım, 
hukukun içinde bulunduğu bu durum, 
bizi aday olmaya zorlayan temel sebep-
lerdendir. Yani, iştahla aday olmaya zor-
layan. Tabii ki biz tek başımıza bunlarla 
mücadele edecek değiliz. Ama biz zin-
cirin bir halkası olmaya çalışıyoruz. Mü-
cadele sürecinin bir parçası olmaya çalı-
şıyoruz. Aday olmamızın, grubumuzun 
temel amaçlarını belirlerken bunun 
önemini arz etmek istiyorum. Baktığı-
mız zaman ülkeye, başlıklarla geçiyo-
rum, bireyin din ve vicdan özgürlüğü-
nün temeli olan laikliğin durumuna 
bakalım. Adil yargılanmanın mevcut 
durumuna bakalım. Haberleşme özgür-
lüğüne bakalım. Artık telefondan nefret 
eder hale geldik, telefonla konuşmak-
tan dahi nefret eder hale geldik. Bilgi-
sayarlar bomba, Oda TV davasını hatır-
layın, bilgisayar artık korkulan bir nesne. 
Hangimizin evine gelse bir polis, içinde 
mutlaka başka bağlantılar ile bizi suçla-
yacak bir doküman bulur içerisinde. Ta-
bii ki o suç değildir bizim bilgisayarı-
mızda olan. Ama siz Kafka’nın Dava’sını 
hatırladığınız zaman onu bir şeylere bir 
şeylere eklediğinizde onlar delil olur 
karşınızda. İnsanlar böyle yargılanıyor-
lar şu anda, ciddi olarak böyle yargılanı-
yorlar. Şimdi gizlilik kararı var, gizlilik 
kararı var ama avukat gizlilik yüzünden 
bakamadığı dosyayı ATV’de görüyor ya 
da ertesi gün Sabah gazetesinde görü-
yor. İçine giremediği kendi dosyasını 
görüyor. Gizlilik kararına rağmen. Tu-
tuklama infaz olmuş zaten, Mustafa 
Balbay doldurmuş alacağı cezayı, dün-
kü haberlerde. Eğer ceza alacak ise sını-
rına gelmiş. Şimdi çok önemli bir şey 
daha, savunma suçları; Doğu Perinçek 
22 yıl bildiğim kadarı ile mahkum olu-
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yor. Ama bu süreçte ümitsizlik de var, 
bunu Yargıtay sürecinden insanlar, yar-
gıya güven duymuyorlar şu anda, bu 
ciddi bir olay. Aynı zamanda bir de du-
ruşmadan men, yani esas hakkında sa-
vunmaya kadar duruşmadan men, hem 
meslektaşlarımız için, hem sanıklar için. 
Bütün bunların hepsi meslek sorunu 
değil mi arkadaşlar? Bunları herhangi 
bir meclisin bahçesinde oturup iktidar 
ile mi anlaşacağız? Balyoz davasında 
avukatların tevsi tahkikat taleplerinin 
abuk subuk reddedilmesini biliyoruz ve 
avukatların orada şanlı direnişini kutlu-
yoruz. Çünkü onlar figüran olmayacak-
lar. Onlar bu oyuna alet olmayacaklar, 
sonuna kadar da direnecekler. İstanbul 
Barosu yönetimi de bu konuda gereğini 
yapmıştır. İzmir Barosu da katkı vermiş-
tir, teşekkür ediyoruz kendi çalışmaları-
na. Çok sıcak bir gündem de biliyorsu-
nuz savaştır. Savaş, çok uzatmayacağım 
lafı, kapımızda arkadaşlar ve her geçen 
gün tahrik ediyoruz, komşumuza has-
mane politika uyguluyoruz. Onun kendi 
içindeki kurduğu dengeyi kendisine bı-
rakmayıp müdahale ettiğimiz zaman ve 
bunu bir taşeron gibi yaptığımız zaman, 
bunun adı hasımane politikadır. Bir sa-
vaş çıkarsa o bölgede çığlıklar, geçen 
gün bir resimde gördüm, çığlıklar Türk-
çe, Kürtçe ve Arapça olur. Ama sevinç 
sesleri İngilizce ve İbranice olur dediler. 
Şimdi mevcut otoriter rejimin silahı, 
meşruiyet temeli, vicdan karakteri ve 
adalet duygusu yok edilmiş sözde hu-
kuk. Görevlileri yıllardır kadrolaşan em-
niyet ve istihbarat. Bunlarla paralel, 
bunlardan gelen her fezlekeyi iddiana-
me yapan savcılar. Medya ve dizayn 
edilmiş, korkutulmuş ve savaş hukuku 
üzerine yetiştirilmiş yargı, özel yetkili 
mahkemeler. Sonuç; hukuk eli ile huku-
kun katli. Ne için kullanılıyor buradaki 
hukuk? Siyasi gücün egemen olup ken-
di otoriter rejimini inşa etmesi ile ilgili. 
İkinci cumhuriyetçiler havalarını aldılar, 
üçüncü cumhuriyet kurulmak üzere. 
İşte bunun için adayız değerli arkadaş-
larım. Bizi motive eden durum bu. Ba-
ğımsız savunma bu mücadeleyi yapar-

ken şikayet ile yetinmeyecek. Sorunu 
tespit ve analiz edecek, meslektaşları-
mızın tamamından yararlanacak. Çö-
züm arayacak, hep birlikte. Baro bir şey 
yapmıyor demek, barodan kendi dışın-
da da görev beklemek, uzak durmak, 
kurtarıcı saymak, çözüm değil arkadaş-
lar. Biraz da kendimizi eleştirmemiz ge-
rekecek. Baroyu eleştireceğiz ama et-
kinliklerin içinde olacağız. Yönetici 
yanlış yapıyor ise ona da müdahale 
edeceğiz. Sen yoksan mesele çözülmü-
yor. Vaat istiyor arkadaşlar bizden seçim 
için çalışırken. Vaat verenler vardır ben 
bilmiyorum ama benim bir vaadim yok 
bu anlamda, şunu yapacağım, bunu ya-
pacağım ya da kişisel olarak, yönetim 
kurulu olarak. Bunun adına ben vaat di-
yemem yani. Birlikte çalışmayı vadediyo-
rum, komisyonlarıyla, avukatların tama-
mıyla. Birlikte çalışmazsak başaramayız 
zaten. Ne için çalışacağız? Adalet ve 
vicdan için çalışacağız. Azimliyiz, ger-
çekten heyecanlıyız ve şayet meslektaş-
larımız takdir ederse görevin de bilin-
cindeyiz. Kararlıyız çünkü meslektaşımızı 
ve taleplerimizin haklılığını biliyoruz. 
Birikim ve baromuzun gelenekleri önü-
müzü aydınlatıyor. Baronun görev ve 
işlevini demin tanımladığım gibi 3 ka-
deme olarak biliyoruz. Baro siyaseti ge-
çiyorum değerli meslektaşlarım. Katılım 
çok önemli diyorum. Aynı zamanda 
baro başkanları ve yöneticilerinin üs-

luplarına dikkat etmesi gerektiğini, bir-
leştirici, bütünleştirici olmaları gerektiğine 
inanıyorum. Asla umudu yitirmeyeceğiz. 
Bağımsız savunma olarak yıllara dayalı 
deneyim ve birikimi onurla sahiplendi-
ğimiz baro geleneklerini ve genç mes-
lektaşlarımızın enerjisini birleştirerek 
özgürlük adalet ve vicdan için, savaşa, 
faşizme, emperyalizme, ırkçılığa karşı, 
Atatürk’ün yurtta barış, dünyada barış 
ilkesini yüceltmek için, adil yargılanma-
yı, bağımsız yargılanmayı gerçekleştir-
mek, hukuk dışı tüm uygulamalara karşı 
direnmek için, avukatı, haklarını ve onu-
runu savunmak için, bir şey olmak de-
ğil, hep beraber bir şeyler yapabilmek 
için, sizlerden görev ve yetki talep edi-
yoruz, teşekkür ediyorum dinlediğiniz 
için.

Çağdaş Avukatlar Grubu 
Başkan Adayı 
Av. Sema PEKDAŞ:

Değerli Genel Kurul, sayın Divan, kıy-
metli meslektaşlarım. Hepinizi Çağdaş 
Avukatlar Grubu adına şahsım adına 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuş-
mama başlamadan önce bir konuyu 
açıklamak isterim. İzmir Barosunun bi-
nasının alımına İzmir Barosunun 14 Ni-
san 2007 gün ve 26 sayılı kararıyla karar 
verilmiş. Ve bu binanın alım bedeli ola-

25



GÜNDEMGENEL KURUL

rak 3 milyon 460 bin lira belirlenmiş. 
Bunun için 2 bin liralık kredi kullanılaca-
ğı belirtilmiş faaliyet raporundan oku-
yorum. 3 bin 460 lirası bina bedeli, 2 
milyonu pardon kredi o dönem için, 1 
milyon 282 bin’i adli yardım bütçesin-
den aktarılarak kullanılmış. Baronun ka-
sasında hiç nakit para yok. Adli yardım 
paraları ve bankadan çekilen kredi. Baro 
bir ticarethane midir ki siz avukatın adli 
yardımdan alacağı ücreti bir binaya ya-
tırıyorsunuz? Ayrıca tapu masrafı ve 
kredi faizleriyle 19 Nisan 2007’de bu bi-
nanın maliyeti 4 milyon 235 bin. Ve biz 
hemen yeni tarihli Turyap’a bir değer 
tespiti yaptırdık. İçi tadilat yapıldıktan 
sonra yapılan bir değer tespitiydi. Ve 
gayrimenkulün değerinin içindeki tadi-
latlarla birlikte 5 milyon-5 milyon 250 
bin arasında olabileceği belirtildi. Bu 
nasıl bir yatırımdır? Yeni yaptırdım. Do-
layısıyla ufuksuzluk kolay bir şey değil. 
Sevgili meslektaşlarım 2010 yılında ya-
pılan Genel Kurulda bize görev verdiniz. 
Ve biz İzmir Barosu organlarında görev 
yapmaya başladık. Çağdaş Avukatlar 
Grubu olarak seçime girdik İzmir Baro-
su yönetimi olarak görev yaptık. Ve bu 
görevi yaparken Çağdaş Avukatlar Gru-
bunun yıllar içinde edindiği yerleştirdiği 
temel prensiplere uygun davrandık. 
Meslek sorunlarıyla hukuk devleti mü-
cadelesinin içiçeliğini hiç unutmadık. 
Dolayısıyla hukuku yok etmek için çok 
şeylerin yapıldığı bu günlerde biz avu-
katlar görev yapamaz haldeyiz. Görev 
yapmamız engelleniyor. Dava dosyaları 
ve deliller bizden gizleniyor. Ama bazı 
medya organlarına servis ediliyor. Mes-
lek sırlarımız tehdit altında müvekkille-
rimizle özdeşleştiriliyoruz. Her türlü ile-
tişimimiz denetim altında. Hangi 
hukuktan söz edebiliriz? Dolayısıyla hu-
kuk devleti söyleminin içi boş bir söyle-
me dönüştürülmesini kabullenmemiz 
mümkün değil bu nedenle görev süre-
miz içinde hukukun ihlal edildiği avu-
katların görev yapmalarının engellendi-
ği her yerde olduk. Hukuk için söz 
söylemeye meslektaşlarımızla dayanış-
ma içerisinde olmaya ve onların görevi-

ni yapmaları için destek olmaya gayret 
ettik. Hopa’da protesto haklarını kulla-
nan yurttaşların cadı avı sonrası gözaltı-
na alınmasıyla başlayan ve onların Erzu-
rum özel yetkili savcılıkla örgüt üyesi 
olarak yargılanmaları da ilişkin süreçte 
soruşturma aşamasında işin en başında 
kalktık Erzurum’a gittik. Özel yetkili sav-
cıların ceza yargısı kanununa rağmen 
avukatlara görev yaptırmama gayreti-
nin sonuçsuz kalmasını sağladık. Oda 
Tv duruşması başlar başlamaz hem İz-
mir’de basın açıklaması yaptık anında 
duruma tepkimizi koyduk. Silivri’ye git-
tik tutuklu gazetecileri ziyaret ettik. Du-
ruşmalarını izledik. Ergenekon tutuklu-
su Balbay’ı ziyaret ettik. Devrimci 
Karargâh, KCK, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, Balyoz, Deniz Feneri davası savcı-
larının yargılandıkları davalar, Turgut 
KAZAN’ın adil yargılamayı etkilemekten 
yargılandığı Erzurum Dosyası. Bir du-
ruşmayı sevgili başkanım Sabri KURT 
bir başka duruşmaya da gene önceki 
başkanlarımızdan sevgili Bahattin ACAR 
ile birlikte gittik. Avukat yaptığı savun-
ma nedeniyle adil yargılamayı etkile-
mekten suçlanamaz dedik. Gözaltına 
alınan meslektaşlarımızın İstanbul’daki 
gözaltı süreçlerinde yanındaydık duruş-
malarına katıldık. Yargılanan avukatla-
rın savcıların gazetecilerin öğrencilerin 
siyasetçilerin sendikacıların duruşmala-
rında olduk. Bu davalardaki hukuk ihlal-
lerini kamuoyuna açıkladık. Çünkü biz 
geçen dönem yapılan Genel Kurulu-
muzda özel yetkili savcılıklar ve özel 
yetkili mahkemeleri açıkça reddetmek 
ve CMK 250. maddenin kaldırılması için 
etkili ve sonuç alıcı mücadele vermek 
baronun görevi olmalıdır diyerek bu 
mücadelenin hukuk devleti olmanın 
gereği olduğunu belirtmiş genel kurula 
söz vermiştik. Bu söz gereği hem özel 
görevli mahkemelerdeki davalarda yar-
gılananların kimliklerini ve siyasi dü-
şüncelerini tartışmadan bu dosyalarını 
izledik hem de bu alanda deneyimlerin 
paylaşıldığı hukuki tespit değerlendir-
me ve çözümlerin tartışıldığı toplantılar 
yaptık. Özel görevli ağır ceza mahke-

melerindeki hukuksuzluklara karşı etkin 
ve örgütlü mücadelede İzmir Barosu-
nun çabası önemli olmuştur. Türkiye Ba-
rolar Birliği ve 57 Baro ile birlikte devle-
tin ideolojik aygıtı gibi çalışan bu 
mahkemelerin kapatılması gerektiğini 
İzmir deklarasyonu ile kamuoyuna du-
yurduk. Miting yaptık ve geçen haziran 
ayında TBMM’ni bir gece yarısı verilen 
önerge ile özel görevli mahkemelerin 
kapatılmasına ama yargısal görevlerinin 
devamına yönelik bir düzenleme yapıl-
mıştır. Garabet, hukuka aykırı bir dü-
zenleme. Tasfiye halinde mahkeme ol-
maz arkadaşlarım. Bu arada yine bu 
kanunla terör mahkemeleri adıyla ka-
muoyunda tanımlanan bölge ağır ceza 
mahkemelerinin kurulması yetkisi HS-
YK’ya verilmiştir. Adalet Bakanının tekli-
fi ile gerektiği yerde HSYK bu mahke-
melerin kurulmasına karar verecektir. 
Artık Türkiye’de mahkemeler kanunla 
kurulmuyor. Adalet Bakanının teklifiyle 
HSYK kararıyla kuruluyor. Yine bir ka-
nunla kurulmayan mahkememiz oldu. 
Yine olağanüstü mahkememiz var. Yine 
olağanüstü yargılamalara ihtiyaç duyul-
ması halinde elde hazır mahkemeler 
var. Ve İzmir Barosu bu durumu da he-
men anında tespit ederek bu mahke-
melere karşı durma görevini de kendisi-
nin bir sorumluluğu olarak kabul 
etmiştir. Biz baroların birlikteliğini daya-
nışmasını ortak iş yapmasını önemse-
dik. Meslektaşlarımızla dayanışma için-
de çalışmak ilkesini benimsediğimiz 
gibi. Özellikle Ege ve Marmara Baroları 
olarak bir araya geldik görüşlerimizi 
birlikte kamuoyuna açıklamaya çalıştık. 
Görüşlerimizi paylaştık. Özellikle arabu-
luculuk yasa tasarısı Mecliste görüşü-
lürken Meclis Adalet Komisyonuna ve 
TBMM Başkanlığına İzmir Barosunun 
sekretaryasını ve sözcülüğünü yaptığı 
Ege ve Marmara Baroları birlikte gitmiş-
tir. Ve bu kanunun en azından ara bulu-
cuların hukukçu olması koşuluyla geç-
mesine katkı koyulmuştur. Avukatlık 
mesleğinin yapılmasında karşılaşılan 
tüm zorluklar ve müdahaleler doğrultu-
sunda dayanışmanın önemi dolayısıyla 
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İzmir Barosu Avukat Dayanışma Grubu-
nu oluşturduk. Bu grupta görev alan 
arkadaşlarımız 7 gün 24 saat her alanda 
adliyede duruşma salonlarında, emni-
yet müdürlüklerinde, karakollarda, tapu 
dairelerinde, nüfus müdürlüklerinde, 
bankalarda karşılaştıkları her türlü hu-
kuksuzlukta ve müdahalede meslektaş-
larımızın yanında oldular. Birlikte çözüm 
ürettik birlikte mücadele ettik. Ben Ge-
nel Kurul huzurunda Avukat Dayanışma 
Grubunda çalışan gönüllü hizmet veren 
tüm meslektaşlarıma bir kez daha te-
şekkür etmek istiyorum. Hem meslek-
taşlarımızın hem de barolarımızın daya-
nışmasını önemsedik demiştim. Ama 
dayatmalara da hep karşı çıktık, çünkü 
İzmir Barosu kendi görüşünü oluştura-
bilecek bir hukuki niteliğe sahiptir. Ayrı-
ca, İnsan Hakları Merkezimizle Kent ve 
Çevre Komisyonumuzla, Kadın Hakları 
Komisyonumuzla hayatın her alanına 
müdahale ettik. Şiddet mağduru kadın-
ların adliye koridorlarında hak arama 
mücadelelerinde yalnız olmamalarını 
sağladık. Gönüllü arkadaşlarımız onla-
rın adli süreçlerinde onlara destek ol-
dular. Kent ve Çevre Komisyonumuz 
çevrenin korunması için önemli müca-
deleler verdi. Ve şimdi biz idare mahke-
melerinden Danıştay’dan baroların bu 
davaları açma konusunda husumeti 
yoktur kararlarını alıyoruz. Danıştay 
başkanının söylediği gibi artık yürüt-
menin merinde bir yargı vardır ve bu 
yargı her şeye hayır demeyecektir. Ba-
roların husumeti kabul edilmemektedir. 
Yargıda yeni bir dönemdeyiz ve işimiz 
çok. İnsan Hakları Komisyonumuz kara-
kollardaki işkenceyi Türkiye’ye duyuru-
yor. Ve bu arada bir şey söylemek iste-
rim işkence bir insanlık suçudur.  
İşkenceye İzmir Barosu çok önemli bi-
çimde karşı çıkmıştır. Bir hukuk kuru-
munun yapması gereken şeyi bir (…) 
yapmıştır. Ve işkence yeni ceza kanu-
nunda bir insanlık suçu olarak da ta-
nımlanmıştır. Ben Manisalı gençler da-
vasına girdim orada emek de verdim. O 
dava benim meslek hayatımın onuru-
dur. İşkenceye karşı çıkmanın işkencey-

le mücadele etmenin avukatın asli so-
rumluluğu olduğunu biliyorum ve 
baroların da görevidir. Ben genç arka-
daşlarımı da ihmal etmiyorum. Özdemir 
Bey söyledi onların Sema Ablası olmayı 
onların annesi gibi davranmayı gerçek-
ten içten olarak kabul ediyorum. Bütün 
genç meslektaşlarımla sorunlarını pay-
laşıyorum. Anne abla olabilmeyi bilebil-
diğim kadar işkenceye karşı duruşta da 
cesaretle mücadele etmeyi de bilirim. 
Bizim komisyonlardaki arkadaşlarımızla 
birlikte bütün bu çabalarımız hukukçu 
kimliklerimizle birlikte onur olarak ger-
çekleştirdiğimiz sorumluluklarımızdı. 
Yoksa iktidarda olmanın gereği falan 
değildi. Biz ne iktidarı umursuyoruz ne 
iktidarda olmayı. Biz İzmir Barosunu İz-
mirli meslektaşlarımızla birlikte onurla 
temsil etmeyi önemsiyoruz ve ilkemiz 
de bu. Aslolan hukukun üstünlüğü için 
çalışmak olduğundan görevde bulun-
duğumuz 2 yıl boyunca basit polemik-
lere girmekten reklama dönük çalış-
maktan ve konuşmaktan kaçındık. 
Hamaset yapmadık. Hiçbir meslektaşı-
mızı ötelemedik ve dışlamadık. En 
önemlisi hakkı ihlal edilen bireyler ara-
sında ayrım yapmadık. Hakkı ihlal edi-
len her bir bireyin her kurumun kimliği-
ne ve statüsüne bakmadan yanında 
olduk. Bir hukuk kurumunda olması 
gereken objektiflikte ve kararlılıkta ol-
maktı ilkemiz. Yani seçilinceye kadar 
Çağdaş Avukatlar Grubunu temsil ettik 
İzmir Barosu organlarında İzmir Baro-
sunu temsil ettik.  İzmirli meslektaşları-
mızı temsil ettik bu onur bizim için ye-
terdi. Hiçbir siyasi parti veya ideolojinin 
sözcülüğünü yapmadık. Ama hukukun 
siyasetini yapmaktan da geri durmadık. 
Siyaset yaşamın tam da kendisi olduğu-
na göre hukukun üstünlüğünün ege-
men olması gereken bir toplum ve ya-
şam için sözümüzü söylemeyi görev 
bildik. Bu arada mesleğimizin içinde 
bulunduğu sorunlara karşı da görüşle-
rimizi de oluşturarak kamuoyu ve ilgili-
lerle paylaştık. Kurumlar arası diyaloğu 
önemsedik. Gerekirse çatıştık çözebil-

diğimiz noktada çözdük. Ama tek ileti-
şim yolunu çatışma olarak kabul etme-
dik. Diyaloğun kurumlar arası ilişkilerde 
önemli olduğunu biliyoruz. Mesleğimi-
zin toplumda hak ettiği yeri bulması 
için gayret sarf etmemiz gereken bir 
dönem. Ve bu sorun mesleki sorunları-
mızın en başında. Bunun önüne geç-
menin önemli araçları var. Bu durum 
aynı zamanda hukuki güvenlik ve gü-
vencenin de sağlanmasıdır. Dolayısıyla 
mesleğimizin geleceği serbest piyasa 
koşullarında vahşi kapitalizmden vahşi 
hamlelerle medet ummak yerine esas 
çözümün sosyal devlet temel haklar 
bağlamında ele alınması gerektiği açık-
tır. Ve avukatlık mesleğine kamusal des-
teğin sağlanması gereklidir. Gerçek bir 
adli yardım hizmeti hem bireyin hak 
arama özgürlüğünü kullanması anla-
mındadır hem hukuki güvenlik anla-
mındadır hem avukatın toplumdaki ye-
rinin saygınlaşması anlamındadır hem 
avukata iş alanıdır. İzmir Barosu yöneti-
minde bulunduğumuz dönemde yöne-
timde adli yardımda yapılan bütün gö-
revler web sitesinden ilan edilmiştir. Biz, 
İzmir Barosu yönetiminde olmanın so-
rumluluğunu idrak edebilecek bir yö-
netimiz ve bu nedenle yönetim kuru-
lundaki arkadaşlarıma da teşekkür 
ediyorum. İlçelerle olan diyaloğumuzda 
biz sürekli iletişim halinde ve oradaki 
meslektaşlarımızın kararlarını önemse-
yerek bir iletişim ağı yarattık onlarla 
şeflerini kendileri seçsin dedik. Yönetim 
olarak atamadık dayatmacı bir yönetim 
olmadık. Baro çalışmalarının ve yöne-
tim faaliyetlerinin katılımcılığa açık şef-
faf ve her zaman denetlenebilir olacağı 
bir yönetimi gerçekleştirdik. Yeniden bu 
anlayışla adayız. Ve diyoruz ki birimizin 
sorununun hepimizin sorunu olduğunu 
kabul ederek görev yaptık ve yine yapa-
cağız. Çağdaş Avukatlar Grubunun yö-
netimde olduğu İzmir Barosunda so-
runlarımızı birlikte çözeceğiz. Yaşasın 
İzmir Barosunun örgütlü gücü! Yaşasın 
çağdaş Baro! Teşekkürler...
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1. ÖNERGE: 

Gündemin yedinci sırasında görüşülecek 
olan bütçe kararnamesinin 9. sırasında 
“aidat miktarı 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nunu doğrultusunda belirlenmekle bir-
likte, bulunacak miktara ve dergi, bül-
ten, basılı evrak bedelinin eklenmesiyle 
tespit edilen rakam yıllık aidat kesenek 
olarak belirlenmiştir” ibaresi yer almak-
tadır. 

1-) Avukatlık Kanunu 81. maddede ta-
nımlanan aidat dışında avukatlara baş-
kaca kesenek yükümlülüğü getirme-
mektedir. Bu nedenle dergi, bülten, basılı 
evrak gideri adı altında yasada olmayan 
bir yükümlülük hukuksal dayanaktan 
yoksundur. 

2-) Kaldı ki aidata eklenmesi önerilen 
dergi, bülten ve basılı evrak bedeli be-
lirsizdir. Açıkça tanımlanmamış bir yü-
kümlülüğün getirilmesi, yasal açıdan 
olanaksızdır. 

Bu nedenlerle, bütçe kararnamesinin 
9. maddesinde yer alan dergi, bülten, 
basılı evrak bedelinin eklenmesi ile 
ibaresinin kararname metninden çı-
karılmasını, böylece, tüm üyelerden 
kanunun ön gördüğü aidat dışında 
bir kesenek alınmamasını öneririz. 

Önerge, Av. Ahmet DOKUCU, Av. Ba-
hattin Özcan ACAR, Av. Atakan ARS-
LAN, Av. Salih Tayfun AKSOY, Av. İb-
rahim BAHÇIVANCILAR vs. tarafından 
verilmiştir.  Önerge üzerine Av. Ahmet 
DOKUCU ve Av. Ercan DEMİR görüş bil-
dirmiştir. Önerge genel kurulun oyuna 
sunulmuş ve önerge OY ÇOKLUĞUYLA 
KABUL EDİLMİŞTİR.

2. ÖNERGE: 

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 81. mad-
desinin 2. fıkrası ile levhaya avukatlık 
ortaklığına gireceklerin giriş keseneği 
avukatlar için en az 2.000 TL. en çok 
8.000 TL. Avukatlık ortaklıkları için en 
az 20.000 TL. en çok 80.000 TL. Yıllık 
keseneğin ise avukatlar için en az 1.000 
TL en çok 4.000 TL. Avukatlık ortaklık-
ları için en az 10.000 TL en çok 40.000 
TL gösterge rakamını her yıl bütçe ka-
nununda devlet memurları için belirle-
nen maaş katsayısının çarpımı ile elde 
edilecek miktar oranında tespit etmek 
ve bunların ödeneceği tarihleri belir-
lemek yetki ve görevi baro genel ku-
rullarına verilmiştir. Zorlaşan hayat 
koşulları nedeni ile, mesleğe yeni adım 
atan meslektaşlarımız yıllık kesenekle-
rin ödenmesi nedeni ile büyük sıkıntılar 
yaşamaktadır. Ev ve ofis kiralarını öde-
mekte zorlanan meslektaşlarımızın bu 
sıkıntılarının giderilmesinde bir meslek 
kuruluşu olan barolara iş düştüğü ve 
genç meslektaşlara bazı kolaylıklar sağ-
lanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu 
nedenle 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun 88. maddesinde yer alan gün-
dem dışı görüşme yasağı göz önünde 
bulundurularak mesleğe yeni baş-
layan avukatların ilk 3 yıl boyunca 
belirlenen kesenekten yarı oranında 
sorumlu tutulmasına dair önerimizin 
gündeme alınmasını Genel Kurul günü 
divana verilebilecek tüm önerge hakları-
mızı da saklı tutulmasını rica ederiz. 

2. Önerge, Av. Özdemir SÖKMEN, Av. 
Enis DİNÇEROĞLU, Av. Bülent KARA-
GÖZ, Av. Uğur Burak DURU, Av. Emel 
ABALI ve çok sayıda imza sahibi tarafın-
dan verilmiştir. 

ÖNERGE ÜZERİNE GÖRÜŞLER: 
Divan Başkanı Av. Çetin TURAN: Şim-
di avukatların ödeneklerini ne şekilde 
belirleyeceği hususunu zaten önerge 1. 
paragrafında anlatmış. Burada avukat-
ların tasarrufta bulunması, değiştirmesi, 
farklılıklar getirmesi yasal olarak müm-
kün görünmüyor. Buna benzer öneriler 
de geçmiş dönemlerde gelmişti. Ör-
neğin belli bir kıdem yaşını aşmış olan 
avukatların avukatlık için ödemesi ge-
reken ödenekten muaf tutulması gibi. 
Bunlara yasal olanak bulunmadığı için 
bu öneriler kabul görmemişti. Şimdi 
elbette ki divan bu önergeyi kendi ba-
şına yasal olarak avukatlık kanunuyla 
bağdaşmadığı için gündeme koymama, 
görüşmeme hakkını görmüyor kendi-
sinde. Bu nedenle bu önergeyi ben iki 
kısımda görüştürmek istiyorum. Birinci 
kısımda bu önergenin görüşülüp görü-
şülmemesi. Yasayla bağdaşıp bağdaş-
madığı hususunda bir görüşme açmak 
zorundayım. Neden derseniz divan ola-
rak bizler bu toplantıyı yasalara uygun 
olarak yönetmek zorundayız. Bunu Ge-
nel Kurulun belirlemesini istiyorum ben. 

Şimdi bizim yapmak istediğimiz şu-
dur, tekrarlayayım; bu toplantının yasal 
olarak yapılmasıdır. Şimdi ben yasaya 
aykırı gördüğüm bir talebi doğrudan 
gündeme koyamam, buna Genel K urul 
karar verir, benim demek istediğim bu-
dur. O bütçe kararnamesinde geçen bir 
ibare idi, bütçe kararnamesinde geçen 
bir ibareyi benim çıkarma yetkim yok ki. 

Av. Özdemir SÖKMEN: Mesleğe yeni 
başlayan genç kardeşlerimize, biliyor-
sunuz ne kadar sıkıntı içinde olduklarını 
onların, 3 yıl müddetle ödemiş oldukları 
aidatların yarı oranında alınmasını teklif 
ettik. 

Önergeler
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2500’e yakın genç meslektaşımız var. 
Mesleğe yeni başlamış. Onlara da yılda 
200 TL bir katkımız olsun diyoruz. An-
kara Barosunda geçen genel kurulda 
böyle bir karar alındı ve buz gibi de uy-
gulanıyor arkadaşlar. Burada yasal de-
ğil, orada yasal. Ben yasayı inceledim, 
Bunun yasaya aykırılığı filan yok sevgili 
başkanım. Bu konuda kararname içeri-
sinde görüşülüp gayet kolay bir şekilde 
kararlaştırılabilirdi. Biz bunun görüşül-
mesini istiyoruz. Genel Kurulun onayı-
na sunulmasını istiyoruz. Genel Kurul 
karar verir, vermez. Lütfen bunu lehte 
ve aleyhte görüşleri aldıktan sonra oy-
lamaya sunun. Kanuna aykırı mı değil 
mi diye oylamaya sunarsanız çok yanlış 
yapmış olursunuz. 

Av. Çağatay Korhan TOKGÖZ: Mes-
leğe yeni başlamış meslektaşların 3 yıl 
boyunca aidatın yarısını ödemesi ile il-
gili önerge, bize göre, divan başkanımı-
zın söylediği şekilde, Avukatlık kanunu-
na aykırı. Çünkü tersi yoldan çıkarsak, 3 
yıl, 5 yıl, 20 yıl, hep aynı. Aidatı azaltmak 
veya çoğaltmak yetkisini Genel Kurula 
verirsek olmaz. Kanunda öyle bir yetki 
yok, yani bence eşitlik ilkesine aykı-
rı. Birincisi bu. İkincisi, bu önergeye iyi 
çalışılmamış. Durumu iyi olmayan mes-
lektaşlar için deniyor ya, hakimlikten ve 
savcılıktan emekli olup gelmiş olanlar 
da sizin bu önergeye göre yarım, gencin 
anlamı nedir? Genç? Ben genç miyim? 
Yapmayın, iyi çalışmamışsınız dersinizi. 
Ankara Barosu yaptı diye biz de yap-
mayalım ama şu da var, şimdi biz eğer 
bunu reddedersek bugün, diyecekler ki 
yarın: Cumhuriyetçiler olarak biz sizin 
için önerge verdik. Diğer gruplar red-

detti. Yalan. Lütfen popülist bir davranış 
yapmayalım. Ama bu önemli bir konu, 
hukuki bir konu, lütfen kanuna uygun 
davranalım, biz böyle yanlış bir şeye bu 
kadar hukukçu imza atmayalım.

Av. Emin ÖZMEN: Değerli meslek-
taşlarım, verilen önergelerin içeriği 
konusunda bir şüphemiz yok. Gerçek-
ten genç meslektaşlarımız oldukça zor 
koşullarda mesleğe başlıyorlar ve ger-
çekten onlar için buradaki bazı mes-
lektaşlarımız için önemli olmayan aidat 
bedelinin yüzde ellisi genç meslektaşla-
rımız için gerçekten önemli bir miktar-
dır. Burada tartışılan genç meslektaşla-
rımızın aidatlarının yüzde elli indirilip 
indirilmemesi değil, böylesi bir kararın 
yasaya uygun olup olmadığıdır. 

Şimdi bu çerçevede Genel Kurulun 
bence alması gereken karar, yasada bir 
değişiklik yapılarak böylesi bir kararın 
Genel Kurulun İzmir Barosu’nun, An-
kara Barosu’nun, İstanbul Barosu’nun, 
x bir baronun inisiyatifine bırakmak 
yerine, yasal bir değişiklik ile bütün 
baroları kapsayacak şekilde baro aida-
tının yüzde ellisinden muaf tutulmala-
rı ya da baro aidatının üç yıl boyunca 
Barolar Birliği’nin baro pullarından elde 
ettiği gelir ile birlik tarafından ödenme-
si konusunda yasa değişikliğinin öne-
rilmesini ve sorunun kökten çözülmesi 
gerektiğini öneriyorum. Birinci önerim 
budur. Yani bu yönde burada bir karar 
alalım. Genel Kurulun inisiyatifine su-
nulsun, Genel Kurul mevcut öneri ko-
nusunda lehte aleyhte bir karar versin. 
Genel Kurulun takdiri bizim de kabulü-
müzdür. Ama burada Genel Kurul 400 
küsur meslektaşımızın dilekçesi ile bu 

kararı kabul edecek ise, bir değişiklik 
yapılması gerektiğini önemle vurgula-
mak istiyorum. Eğer amaç genç mes-
lektaşlarımızın aidat vermelerini kolay-
laştırmaksa, bu önergeye, avukatlığa 
başladığı tarihten itibaren herhangi bir 
yerden emekli maaşı alanlar istisnadır 
kararının da alınması gerekir. Emekli 
hakimlerin, emekli öğretmenlerin ya da 
başka bir yerden emekli olanların bun-
dan istisna tutulması gerekir. 

Av. Deniz SEZEN: Demokrat Avukatlar 
Grubu yönetim kurulu üyesi adayı ola-
rak söz aldım. Önergeyi destekliyoruz 
da. İlk 3 sene baro aidatının yüzde el-
lisinin tahsili konusunda desteğimiz söz 
konusudur. Ancak biraz önce Emin be-
yin çekincesine biz de katılıyoruz. Hat-
ta bir on dakika ara verip metni bütün 
gruplar olarak düzenleyebiliriz. 

Biz İzmir Barosu Genel Kurulu olarak 
bu irademizi koyalım ortaya, kaldı ki 
her kim seçilirse seçilsin, tüm hatiple-
rin buradaki vaadi 1136 sayılı avukatlık 
kanununun yeniden yazılması olduğu 
için, biz irademizi yasa metninde de ko-
yalım.

Bugün bu öneriyi getiren Cumhuriyetçi 
Avukatlar Grubuna önerilerinden do-
layı ve düşüncelerinden dolayı teşek-
kür ediyorum. Desteklediğimi de ifade 
ediyorum. Ancak 2004 ve 2008 yılları 
arasında bunu daha kapsamlı ve daha 
ayrıntılı izah etmiş olsaydınız ve bu şe-
kilde bir tartışma ortamı sunulsaydı, 
yine destekleyeceğimizden şüpheniz 
olmasın. Ama zamanlaması maalesef 
popülist suçlamasına maruz kaldı. 
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Av. Çetin TURAN: 65. madde ile bir-
likte, 81. madde de var. 81. madde de 
ölçülerini koymuştur. O ölçülerin dışına 
çıkamıyoruz. Benim demek istediğim 
budur. O ölçüler 1000 ile 3000 arasında 
değişen bütün avukatlar için eşit olma-
sı gereken bir ölçü. 3000, 4000 bunları 
genel kurul kararlaştırabilir ama bütün 
avukatlar için ortak olmak koşuluyla. 

Av. Cumhur BAMBUL: Biraz önce 
Emin Bey ve Çağatay Bey arkadaşları-
mız bizleri kanunu bilmemekle, dersi-
mizi iyi çalışmamakla suçladılar ama, 
çok özür dilerim, sizi tenzih ediyorum, 
Çağatay Bey öyle bir suçlama yaptı. 
Avukatlık Kanunu’nun 65. maddesin-
de avukatların yıllık ödeneklerinin baro 
genel kurullarınca belirleneceği açık bir 
hüküm. Ben kendisinin daha iyi çalış-
masını tavsiye ediyorum. 81. maddede, 
divan başkanımızın dikkatimize sundu-
ğu maddede de, aralığı belirliyor. İşte o 
çarpımlar, çıkarmalar sonucunda 100 TL 
ile 500 TL arasında gibi. 65. madde bu 
100 ile 500 TL arasındaki yetkiyi Genel 
Kurula bırakıyor. Bizim önerimiz de bu 
merkezdedir. Şimdi bir başka şeye dik-
katinizi çekmek isterim, yıllardır baro 
genel kurullarında mesleğe yeni baş-
lamış hatta 5., 6., 7. Yılına kadar sicilini 
doldurmuş, kıdemini doldurmuş genç 
meslektaşlarımızın genel kurullara te-
veccüh etmediğini maalesef hepimiz 
üzülerek görüyoruz. Bunun nedenlerin-
den bir tanesinin de onlara bir hizmet, 
bir katkı sağlamadığımızı düşünerek 
bu önergemizi dikkatlerinize sunuyo-
ruz. Şimdi sayın Genel Kuruldan ricamız 
Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu olarak, 
bu önergenin, biraz önce bazı arkadaş-

ların söylediği durumlar da dikkate alı-
narak oylanması, lehte veya aleyhte bir 
sonuca varılmasıdır. 

Av. Serhat SÖKMEN: Sayın Baro Baş-
kanım, sayın yönetim kurulu üyelerim 
ve bugün buraya gelerek mesleklerine 
sahip çıkan sayın meslektaşlarım. He-
pimiz biliyoruz, hukuk bazen ucu açık. 
Bir hakim bazen başka, başka bir hakim 
başka değerlendirebiliyor. Sayın divan 
başkanım, 8. madde görüşülürken eski 
üstat meslektaşlardan, sayın meslekta-
şımız gelip bunu 6. maddede değerlen-
dirmesi gerektiğini söylüyor. Bizim bu-
gün burada, bu tip hukuk kurallarından 
sıyrılıp avukat olarak, hep beraber el 
ele verip gençler için bir şey yapmamız 
gerekiyor. Yok hukuka aykırı, hukuka 
uygun. En uygun şekilde nasıl oluyor-
sa, genç meslektaşlarımıza bir kolaylık 
sağlamamız gerekiyor. Bırakın bunu 
facebooklarda yayınlayacakmışız, cum-
huriyetçi avukatlar getirmiş, bağım-
sız savunma öyle demiş. Önemli olan 
bunlar değil. Bu grupçuluk adeti ile 
hazırlanmadı. Bu gerçekten benim zor 
durumda olan meslektaşlarım daha çok 
zorluk çekmesinler diye genel kurula 
sunulması düşünüldü. Ama bugün bu-
rada bu grupçuluk tartışmaları ile kal-
masın. Divan başkanımız burada, Genel 
Kurul burada, irademiz burada, genç 
meslektaşlara en uygun şekilde bu nasıl 
geçecekse, nasıl bir uygun şekilde oy-
lanacaksa, o şekilde uygulansın, burada 
Genel Kurul iradesi var. O bağlamda bu 
getirdiğimiz önergenin tamamen genç 
meslektaşlar, yeni başladıklarında, 3 
sene boyunca aidatlardan yarı oranında 
sorumlu tutulması şeklinde oylansın ve 
buna göre karar verilsin. Ama elbette ki 

bizler avukatız, bizler hukukçuyuz, bu 
şekilde oylanırken temel hukuk kuralla-
rını çiğnemeyelim, hep beraber, omuz 
omuza, çağdaş avukatı, demokrat avu-
katı bir araya gelelim, bunu kanuna en 
uygun şekilde buradan geçirelim. 

Önergenin oylanmasına geçilmiş, ya-
pılan oylama sonucunda önergenin 
OY ÇOKLUĞUYLA reddine karar ve-
rilmiştir. 

DİĞER ÖNERGELER:

Yeni yönetim kuruluna tavsiye olmak 
üzere aktarılmasına ilişkin,  Av. Sa-
lih Tayfun AKSOY, Av. Bahattin Özcan 
ACAR, Av. Fatma BAŞARGAN, Av. Me-
tin AKSOY vs. tarafından verilen Savaş 
kışkırtıcılığına dini ve mezheplere 
dayalı politikalara hukuk ve yargı-
ya saldırılara son verilmesine, Av. Ali 
Sami İNCE tarafından verilen Baroya 
bir kitaplık yapılması ve personel is-
tihdamına dair önerge, Av. Murat DİN-
ÇER, Av. Baha COŞKUN, Av. Şenay TA-
VUS ve bir çok imza tarafından verilen 
halen ülke cezaevlerinde süren açlık 
grevlerine dair bu konunun günde-
me getirilmesi ve hassas olunmasına 
dair önergeler Divan tarafından okun-
muştur. Divan tarafından, İzmir Barosu 
Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde 
verilmiş olan önergelerin seçilecek yö-
netim kurulu tarafından ele alınarak 
gereğinin yapılması için yönetim kuru-
luna Genel Kurul olarak görev verilmesi 
yönünde Genel urulun oyuna sunulmuş 
ve OYBİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.  
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İZMİR BAROSU
2012 - 2014 DÖNEMİ BAŞKANLIK DİVANI VE KOMİSYONLARDAN

SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENMİŞTİR.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

İZMİR BAROSU BAŞKANLIK DİVANI
AV. ERCAN DEMİR - BAŞKAN YARDIMCISI

AV. DİLEK DEMİR - GENEL SEKRETER
AV. SEFA YILMAZ - SAYMAN

KOMİSYONLARINDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ;
İnternet ve Bilişim Komisyonu: Av. Doğan ALPER, Av. Dilek DEMİR.
Çocuk Hakları Komisyonu: Av. Dilek DEMİR, Av. Türkan KARAKOÇ

Kent ve Çevre Komisyonu: Av. Ayşegül ALTINBAŞ
Stajyer Avukatlar Komisyonu: Av. Sefa YILMAZ, Av. Ümit GÖRGÜLÜ

Yayın Kurulu: Av. Doğan ALPER, Av. Anıl GÜLER, Av. Özkan YÜCEL
Kadın Hakları Komisyonu: Av. Ayşegül ALTINBAŞ, Av. Ümit GÖRGÜLÜ
Kültür ve Sanat Komisyonu: Av. Ümit GÖRGÜLÜ, Av. Türkan KARAKOÇ

Spor Komisyonu: Av. Özkan YÜCEL, Av. Sefa YILMAZ, Av. Türkan KARAKOÇ
İnsan Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi: Av. Anıl GÜLER, Av. Ercan DEMİR

Adli Yardım: Av. Meriç KAPTAN, Av. Türkan KARAKOÇ
CMK: Av. Ercan DEMİR, Av. Özkan YÜCEL, Av. Türkan KARAKOÇ

Staj Eğitim Merkezi: Av. Ercan DEMİR, Av. Özkan YÜCEL
Avukat Hakları Merkezi: Av. Ümit GÖRGÜLÜ, Av. Özkan YÜCEL

Yasa Komisyonu: Av. Meriç KAPTAN, Av. Sefa YILMAZ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu: Av. Meriç KAPTAN, Av. Doğan ALPER, Av. Anıl GÜLER

Hayvan Hakları Komisyonu: Av. Ümit GÖRGÜLÜ
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu 13 Kasım 2012 tarihinde Baromuzu ziyaret etti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Osman Ermumcu 
Baromuzu ziyaret etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı 
Durdu Kavak ve İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Celal Kocabaş 8 Kasım 2012 
tarihinde Baromuzu ziyaret ettiler.

ZİYARETÇİLERİMİZ
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İzmir Adliyesi 4. Kat Baro Biriminde 
bulunan çalışma ortamları, 
meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına 

göre yenilendi. Bilgisayar odasında 
mevcut çalışma bankoları ve 
bilgisayarların sayısı arttırılmış ayrıca 
hemen yanındaki oda meslektaşların 
çalışmalarını yapabilecekleri bankolar 
ile düzenlenerek çalışma odasına 
dönüştürülmüştür.

İzmir Adliyesi 
Çalışma Odaları 
Yenilendi
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Yıl 2012. Günlerden 4 Temmuz. Saat 
10.00. İzmir Barosu Halk Oyun-
ları Topluluğu (İBHOT) adliyenin 

önünde toplanmış; 2004’de AKM’deki 
ilk gösterisine hazırlanırken sadece bir 
hayal olan uluslararası festivale katılma 
fikri, üçüncü defa gerçekleşmek üzere. 
Kostümler, erzaklar, davul, zurna, valizler 
otobüsün bagajına yerleştirilmiş. Sloven-
ya’ya kadar bagajdaki valizler açılma-
yacağından iki günlük yol ihtiyaçlarını 
herkes küçük sırt çantalarına doldurup 
yanına almış. Kısa boylular gece uyurken 
bu çantaları ayaklarının altına koyup, bi-
raz daha konforlu bir uyku ümidindeler. 
Uzun boyluların vah haline! Anneler, ba-
balar, eşler, çocuklar, arkadaşlar otobü-
sün arkasından el sallayıp yolcu etmişler 
hepimizi...

Heyecanlı, buruk İzmir’den ayrılıp son 
yolcumuzu da Keşan’da aldıktan sonra, 
gece yarısı İpsala Gümrük kapısındayız. 
Bir yıl öncesinden tecrübeliyiz: İBHOT - 
Sivrisinekler mücadelesinin 2. Karşılaş-
masında kazanan bu defa İBHOT olacak! 
Sinekkovucu losyonlara rağmen birkaç 
ısırıkla rövanşı alsak da, otobüsün içi-
ne dolan 40-50 kadar minik vızıltıyı yok 
etme çabamız, gece transit geçtiğimiz 
Yunanistan’dan hatırladığımız tek şey!

Sabah Sırbistan’daki kahvaltımız, malze-
me yönünden pek bir zengin. Evde hazır-
lanan börekler, kekler, kızartmalar, sarma 
- dolmalar, 24 saattir otobüste, insanüs-
tü bir çabayla tüketmemize rağmen hala 
bitmemiş. Aşçılarımız kahvaltıyı hazırlar-
ken, o günkü nöbetçi garsonlarımız ter-
mos kupalarımıza çaylarımızı doldurmuş, 
nöbetçi çöpçülerimiz de çevre temizliğini 
yapmış, bi güzel karnımızı doyurmuşuz. 
Üstüne de oralardan topladığımız dağ 
çileklerini tatlı niyetine afiyetle yemişiz.! 
Artık bir sonraki mola Sırbistan’ın baş-
kenti Belgrad’da.

İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu 
(İBHOT) Festival Yollarında
Av. Şennur ŞENSOY AKBULUT
Avukat, İzmir Barosu

1521 de Kanuni Sultan Süleyman tara-
fından Osmanlı ülkesine katılan Belgrad, 
Sava Nehri ile ikiye bölünmüş durumda. 
Sava ve Tuna Nehirlerinin birleştiği nok-
tada, tüm şehre hakim konumdaki Ka-
lemegdan Kalesi’nin adı Türkçe kökenli: 
“kale” ve “meydan” kelimelerinden oluş-
muş. Kalemeydanı zamanla Sırpça’da 
Kalemegdan hâlini almış. 125.5 metre 
yüksekliğindeki kaleden bütün güzelliği 
ile Belgrad’ı seyretmek ayrı bir keyif. Da-
mat Ali Paşa’nın Türbesi de kale içinde. 
Bozulmayan tarihi kent dokusu, Ulusal 
Tiyatro’nun da bulunduğu Cumhuriyet 
Meydanı, Saraybosna’dan tanıdık tom-
bul köfte Pljeskavica, cazip fiyatlı yo-
ğurtlu dondurma, Belgrad’dan aklımızda 
kalanlar.

Gece boyu Zagrep üzerinden Hırvatis-
tan’ı geçerek, öğleye doğru üç günlük 
festival boyunca kalacağımız Sloven-
ya’nın Koper şehrine ulaştık. Otelimiz-
de mihmandarımız Boris “Welcome - 
Dobrodošli!” diyerek karşıladı bizi. Yol 
yorgunuyuz ama, akşama hem Antep 
hem de Artvin ekibinin Portoroz’da kü-
çük 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 pro-
vası, yağmurun hafiflemesiyle bahçeye 
taşındı. Artvin ekibi ise sığınakta bitirdi-
ği müzikli provasıyla İBHOT tarihinde bir 
ilke imza attı.

Koper’i sakinliği ile hatırlıyoruz. Akşam-
ları eğlence mekânlarının dışında sokak-
larda pek insana rastlanmıyor. Sloven-
ya’nın tek uluslararası limanı burada. Eski 
şehirdeki Praetorian Sarayı, Loggia ve 
ŞehirKulesi görülecek yerlerden.
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Katıldığımız festival, Akdeniz’e kıyısı olan 
ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek 
için yıllardır yapılan MIFF. Açılımı, Medi-
terranean International Folklore Festival. 
Bu sene bizden başka beş ülkeden daha 
katılım var: Fransa, Polonya, Yunanistan, 
Hırvatistan ve tabii ki ev sahibi Slovenya.

Slovenya’da bizi bekleyen en güzel sürp-
riz Skopjan Mağarası oldu. Festival komi-
tesi, 2. gün akşam saatlerinde yapılacak 
gösteriden önce, Unesco tarafından ko-
runmaya alınmış olan bu muhteşem ma-
ğaraya götürdü bizi. Skopjan Mağarası, 
6200 metre uzunluğu ile Slovenya’nın 
karstik mağara sistemlerinden biri. Ka-
yatuzu, alçıtaşı, kireçtaşı gibi suda kolay 
eriyebilen kayaçların bulunduğu arazi-
lerde, yer altı sularının eritmesi sonucu 
oluşan doğal yer altı boşluklarına karstik 
mağara deniyormuş. İçerdeki rengarenk 
sarkıt-dikit ve sütünlar, minik traverten 
oluşumları, yer yer uçurumlar, göller, reh-
ber eşliğinde yürüyen ekibimizde tam bir 
şok etkisi yarattı. Herkes kendi zihninde 
canlandırdığı film setindeydi artık. Ma-
ğarada bulunan Cerkvenik Köprüsünden 
aşağıya bakamayanlar olduğu gibi, ad-
renalini yükselip bungee jumping hayali 
kuranlar bile oldu. Elektrikle aydınlatılan 
mağarada tişörtle gezerseniz üşütüp 
hasta olursunuz. Sıcaklık 10-12 derece. 
Mağaradaki nehrin suları 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 
çıkışından girişine ulaşmak için, orman-
da yaptığımız küçük çaplı bir tırmanışla 
son buldu.

Akşamki gösteri Piran’daki meydanda. 
Küçük bir kasaba için oldukça büyük sa-
yılacak bir meydana sahip Piran: Tartini 

Meydanı. Adını ünlü kemancı ve kompo-
zitör Giuseppe Tartini’den almış. Şehrin 
yüksekçe bir tepesine yapılan kilisenin 
çan kulesine çıkıp, devasa büyüklükteki 
tarihi çana dokunarak Piran’a tepeden 
baktık.

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

Festivalde son gün ‘Golden Nigt’ yapı-
lacak. Yine akşam saatlerinde, bu defa 
Portoroz Açıkhava tiyatrosunda. Gündüz 
boş durmak olur mu hiç? Ver elini baş-
kent Ljubljana. Ljubljana Üniversitesi’nin 
önünde başladığımız şehir turumuz, 
nehirde yaptığımız tekne gezisiyle son 
buldu. Şehrin merkezi Preseren Meyda-
nı. Adını Sloven şair France Preseren’den 
alıyor. Şairin heykeli de meydanın bir kö-
şesinde. 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 gelmiş-
ken kaleye çıkmamak olmaz deyip, fü-
niküleri tercih edenlerle, bacak kaslarına 
güvenenleri serbest bıraktık. Bu seyahati 
güzel yapan şeylerden biri de, herkesin 
buluşma saatine kadar özgür olması. 
Şehrin, hatta ülkenin sembolü bir ej-
derha. Güç, cesaret ve büyüklüğü temsil 
ediyormuş. Şehrin amblemi ve bayrakla-
rında da bu ejderhayı görmek mümkün.

Akşamki “Golden Night” gecesindeyiz: 
Tüm koltuklar dolu. Slovenya ekibi hasır 
şapkalar takarak tarlada ürün yetiştir-
me-toplamayı anlatıyor. Fransa’nın yaş 

ortalaması yüksek gençleri(!), akordeon 
eşliğinde, bize Seine nehrinin kokusunu 
getiriyor. Yunanistan’ın aksak ritmler-
le gerçekleştirdiği kız isteme - düğün 
seramonisi bize pek bir aşina. Polonya 
ekibindeki gencecik çocuklar neredey-
se havada uçarak muhteşem bir gösteri 
yapıyorlar. Herhalde gecenin en anlamlı 
olayı, tüm ekipler oyunlarını sergiledik-
ten sonra, her ekipten ikişer çift alınarak 
oluşturulan uluslararası karma ekibin 
yaptığı Slovenya dansıydı. Müzik ve dan-
sın yarattığı ortak dil, büyük bir coşkuyla 
hafızamıza kazındı.

Artık festivali bitirdiğimize göre bundan 
sonra rotamız İtalya: Venedik, Monterri-
gione, Pisa, Siena, Roma- Vatikan, Flo-
ransa, San Marino’yu geziyoruz. 7 gün 
boyunca buralarda yaşadığımız mace-
ralar özet olarak bile buraya sığmaya-
cak. İtalya’nın Ancona şehrinden, Yuna-
nistan’ın İgumenitsa şehrine feribotla 
yaptığımız yaklaşık 16 saatlik yolculuk 
ise, Türkiye’den götürülen malzemeler-
le yaptığımız etsiz çiğ köfte eşliğindeki 
sıra gecesiyle aklımızdan çıkmayacak. 
İgoumenitsa’dan Kavala’ya kadar, Yuna-
nistan’ın aşırı sıcak ve kuru havasının bizi 
çarptığını, Kavala’daki eğlenceli akşam 
yemeğinden sonra anlıyoruz. Free-shop 
poşetlerimizi otobüsteki son boş yerle-
re sıkıştırıp İpsala Kapısından geçtikten 
sonra, otobüsümüzdeki koltuklarımızda 
uyuyakalıyoruz.

Yıl 2012. Günlerden 16 Temmuz. Saat 
15.00 Adliyenin önündeyiz. Otobüsümüz 
6.200 Km. yapmış, İzmir sıcaktan kavru-
luyor. Aklımızda mağaranın soğuğu, da-
mağımızda çeşit çeşit tatlar, gönlümüzde 
dans ve müzik, bizi bekleyenlere sarılıyo-
ruz. 
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Baromuzun 47. Dönem CMK 
Eğitim Semineri 23-24-25 
Kasım 2012 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiştir. 3 grup şeklinde ve 
aktif eğitim metodlarının kullanıldığı 
ve 63 avukatın katıldığı seminer 
sonucunda katılımcılara sertifika 
verilmiştir.

47. Dönem CMK 
Eğitim Semineri 
Yapıldı
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Eylül ayında başlayan 

Uzlaştırmacıların Eğitimi seminerleri 

Ekim - Kasım aylarında da devam 

etmiştir. Bu ayda 8 adet Uzlaştırmacıların 

Eğitimi Semineri gerçekleştirilmiştir. 

3-4 Ekim 2012 tarihinde yapılan 4. Dönem 

eğitim çalışmasına 40, 6-7 Ekim 2012 

tarihinde yapılan 5. Dönem seminere 

65, 10-11 Ekim 2012 tarihinde yapılan 6. 

Dönem seminere 43, 13-14 Ekim 2012 

tarihinde yapılan 7. Dönem seminere 

67, 17-18 Ekim 2012 tarihinde yapılan 8. 

Dönem seminere 65, 17-18 Kasım 2012 

tarihinde yapılan 9. Dönem seminere 

49, 21-22 Kasım 2012 tarihinde yapılan 

10. Dönem seminere 44 ve 28-29 Kasım 

2012 tarihinde yapılan 11. Dönem 

seminere 45 avukat katılmıştır. Gruplar 

halinde gerçekleştirilen ve aktif eğitim 

metodlarının uygulandığı uzlaştırmacı 

eğitim seminerleri sonrası 2 aylık süreçte 

toplam 418 Avukata sertifika verilmiştir.

Uzlaştırmacıların 
Eğitimi 
Seminerleri
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

02/10/2012

03/10/2012

09/10/2012

16/10/2012

AV. DENİZ EKİN BİLGEZ
AV. ECE SILA HAFIZOĞLU
AV. KEMAL BERFİ GENÇ

AV. YÜCEL ALKAN
AV. BUKET ÖZCAN
AV. MEHMET BARAN SELANİK
AV. ECE ÖZDEN
AV. EROL GÖKSU

AV. CEYDA ŞAKRAK                                      
AV. FETHİYE YÜKSEL                                      
AV. DENİZ AKTAŞ                            
AV. MEHMET İLKAN ARSLAN                              
AV. CANER ERSAN                                           
AV. OSMAN RUHİ SAAT                                   

AV. GÖKÇE TURGUN            
AV. MERVE YILMAZ                          
AV. NEDİM GÜNCÜ                       
AV. GİRAY TAMER                          
AV. TUĞÇE BAYRAM                         

AV. CANSU ERKUT                                         
AV. BURCU BENLİ                                        
AV. GİZEM KIVRAK                                          
AV. DENİZ KEKİK                                             
AV. ONUR KOÇ                                             
AV. DERYA MEŞELİLER                                    
AV. MUSTAFA TARIK AKAN 
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

06/11/2012

13/11/2012

20/11/2012

27/11/2012

AV. PELİN KAYA                            
AV. HAKAN TURAN                         
AV. CEREN KÖYLÜOĞLU                   
AV. ABDÜLKADİR ER                      
AV. NADİRE EROL                       
AV. NAZ GÜLER                              
AV. BORA TOKSOY                         

AV. ELİF GÜL YILMAZLAR               
AV. AYŞENUR AYDIN                            
AV. SEVİL ÇEVİK                            
AV. BERİL AKGÜN                              
AV. BANU AŞKIN                                 
AV. EZGİ KILINÇ                                  
AV. MERT DOĞMUŞ                              
AV. OKAN KAYA                                
AV. FUNDA ÖZDEMİR                              
AV. GÜZİN GÜZELEL                             
AV. YİĞİT ATİK                                  

AV. ZİYNET GÖKÇİMEN
AV. HABİBE NAZ
AV. GÖZDE ÖZPAĞAÇ
AV. MURAT AYDOĞDU
AV. ELİF KOCAGÖNCÜ
AV. ÖZGÜN ADIGÜZEL 

AV. MEHMET SALİH ÜNALDI              
AV. TANSI KUTLUK                        
AV. ONUR PUĞ                                        
AV. BÜŞRA UZUN                                     
AV. TUĞBA ERDEM                                     
AV. ERDOĞAN BİRCAN      

AV. DENİZ TÜRK                              
AV. NİHAN TURAN                          
AV. EREN CEM KILIÇ                      
AV. SİNAN SAYMAN                  
AV. EDA YÖRÜK                                
AV. TUĞÇE SARIÇAYLAK                    
AV. MERVE CANSU MERTTÜRK            

AV. AYŞE EZGİ DEMİRCİOĞLU              
AV. KIVILCIM TAŞCI                            
AV. HASAN OĞUZ KURTULDU       
AV. FULYA ALBAYRAK                            
AV. ÜMMÜHAN KÖKSAL                     
AV. EFEKAN KAPTAN                            
AV. NİLAY KARAGÖZ                            
AV. ADNAN SELVİ                                 
AV. VEDİA UYSAL                                  
AV. AHMET PAYZA                                 
AV. YASEMİN POYRAZ                            
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Çocuk İzlem Merkezleri
Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan 
çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edil-
mesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler/
kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri kurul-
muştur. 

Sayın Meslektaşlarımız, 

Resmi Gazetenin 04.10.2012 tarih 28431 sayısında 
yayınlanan 2012/20 sayılı T.C.Başbakanlık genel-
gesi gereği; Çocuk istismarının önlenmesi ve istis-
mara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde 
müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel 
istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini 
asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda 
eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek sefer-
de gerçekleştirilmesini temin etmek üzere, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde 
Çocuk İzlem Merkezleri  (ÇİM) kurulmuştur.  

Bu düzenleme çerçevesinde Çocuk İzlem Merkezi 
(ÇİM), İzmir’de Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi bün-
yesinde oluşturulmuş olup 01.11.2012 tarihinden 
itibaren cinsel istismar mağduru çocukların ifadeleri 
bu merkezde alınacaktır. 

Bu Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, doktor, 
adli tıp uzmanı, kolluk görevlisinin yanında, nöbetçi 
Cumhuriyet Savcısı ve mağdur avukatı bulunacaktır. 
İfade alınırken mağdur avukatı ve sosyal çalışmacı, 
aynalı oda içerisinde mağdurla birlikte bulunacak, 
diğer görevliler ve Cumhuriyet Savcısı ve kolluk 
aynalı oda dışında, kulaklıkla mağdur ifadesine ka-
tılacaklardır. Sorular kulaklık aracılığıyla sosyal ça-
lışmacıya iletilecektir. Tüm görüşmeler kayıt altına 
alınacak olup, bir cd ye kaydedilecektir. İfade sonra-
sında Cumhuriyet Savcısının düzenleyeceği tutanak 
birlikte imzalanacaktır ve kayıt altına alınan görüş-
meleri içeren cd Cumhuriyet Savcısı, kolluk ve mağ-
dur avukatına verilecektir. 

Bu düzenlemenin amacı, mağdur çocukların, Kolluk 
Kuvvetleri, Adli Merciler ve Sağlık Kurumları tarafın-
dan ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşa-
dıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, 
gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda 
çocukla görüşme yapanların, çocuğun ruhsal du-
rumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlikte 
eğitime sahip olmaması vs. gibi nedenlerle, çocuğun 
uğradığı travmanın şiddetlenmesinin önlenmesidir.  

Bu değişikliğe ilişkin çalışmalar İzmir Barosu tarafın-
dan ayrıca yapılacak olup, çalışmalar konusunda ge-
rekli bilgilendirmeler meslektaşlarımıza iletilecektir. 

ÇİM iletişim bilgileri : 0 (232) 402 01 46.

Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesi içerisinde 
sadece avukatlara ring hizmeti vermek 
üzere Baro Başkanlığımızca bir araç                     
tahsis edilmiştir. 

Meslektaşlarımıza Duyuru; 

Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesi içerisinde sadece 
avukatlara ring hizmeti vermek üzere Baro Başkanlığımızca 
bir araç tahsis edilmiştir. 

Bundan böyle meslektaşlarımızın cezaevi içerisindeki 
ulaşımı  Baromuz aracıyla  sağlanacaktır. 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur. 

İzmir Barosu Başkanlığı

DUYURULARDUYURULAR
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI’NA
ANKARA

KONU: UYAP sisteminde yaşanan sorunlar sebebiyle avukatların konutlarına tebligat yapılması hk.
AÇIKLAMALAR: Üyelerimizden gelen yakınmalar dolayısıyla;
* Özellikle son zamanlarda Mahkemelerden ve İcra dairelerinden avukatlara çıkarılan tebligatların büro adresleri yerine konut 
adreslerine gönderildiği,
* Avukatların konut adreslerinin, dava veya icra dosyalarına bildirilmediğinden; yaşanan sorunun UYAP veritabanındaki ad-
reslerin MERNİS üzerinden güncellenmesinden kaynaklandığı,
* Yaşanan sorun sebebiyle, tebligattan haberdar olamama başta olmak üzere sıkıntılar yaşandığı öğrenilmiştir.
A) YAPILAN TEBLİGATLAR TEBLİGAT KANUNU’NA AÇIKÇA AYKIRIDIR.
Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi;
“(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bun-
lardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi 
asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri 
saklıdır.

(Ek fıkra: 11/01/2011 - 6099 S.K./4. md.) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmi 
çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.

Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması 
icabetmedikçe bu mümessillere yapılır.”

düzenlemesini haiz olup, avukatların konutlarına yapılan tebligatların kanuna açıkça aykırı olduğu ortadadır.
Sistemin işleyişindeki aksaklıklar sonucu ciddi hukuksal sorunların yaşanması ihtimali söz konusudur. Avukatların konut ad-
reslerine gönderilen tebligatlar gün içerisinde yapılmakta, tebligatın yapıldığı saatte konutta kimsenin bulunmaması sebebiy-
le haber kağıdı bırakılıp evrak mahalle muhtarlığına teslim edilmektedir. Haber kağıdının kaybolması, yanlış yere bırakılması 
vb. sebepler dolayısıyla hak mahrumiyetleri yaşanması ihtimal dahilindedir. Örneğin, bir mahkumiyet kararının şeklen tebliğ 
edilmiş sayılıp hükmün kesinleştirilmesi ve infazına başlanması halinde bir hak kaybının ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu türden yaşanacak sorunlar sebebiyle vekil-müvekkil ilişkisinde yaşanacak sorunlar ayrı bir sorundur. Yine, muhtarlığa bıra-
kılan evrakların gidip alınması ayrı bir zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. Avukatlar, tebligat usulsüz olmasına rağmen, 
zaman kaybı yaşanmaması, müvekkilin haklarına zarar gelmemesi bakımından konuyu sineye çekmek zorunda kalmaktadır. 
Yaşanan sorunlar barolar kanalıyla çözülmeye çalışılmakta ise de, bu durum baroların üzerine ayrı bir yük bindirmektedir.
B) FİİLEN YAŞANAN DURUM ANAYASAYA AÇIKÇA AYKIDIR.
Avukatlara çıkartılan tebligatların konut adreslerine gönderilmesi, avukatların konut adreslerinin istemleri dışında dava-icra 
dosyalarına girmesi, “özel hayatın ve aile hayatının gizliliği”, “kişisel verilerin korunması” ilkelerinin ihlali anlamına gelmekte-
dir. Anayasada teminat altına alınan bu haklarını zedeleyen uygulamadan vazgeçilmelidir. 
Açıkça hukuka aykırı şekilde yaşanan bu sorunlarla ilgili gereken önlemlerin acilen alınması gerekliliği ortadadır. Sistemin 
gözden geçirilmesi, tüm yargı birimlerinin avukatlara çıkarılan tebligatlarda, dosyada bildirilen adres dışına çıkmamaları ko-
nusunda gerekli özeni göstermeleri önemlidir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
1456 Sokak No: 14 Alsancak/İZMİR Tel: 0232 463 00 14 Faks: 0232 463 66 74

Erişim: www.izmirbarosu.org.tr / E-İleti: info@izmirbarosu.org.tr
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