




BAŞKANDAN

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Yoğun bir dönemin ardından Baro 
Bülteni’mizin Şubat/Mart sayısını 
yayınladık.

Bu iki ayda yoğun bir süreç yaşadık. Bir 
yanda ülkemizin yargı sürecine ilişkin 
kabul edilemez gelişmeler ile avukatlık 
mesleği, savunma hakkı büyük bir sal-
dırıya maruz bırakılmakta diğer yanda 
da avukatların meslek örgütleri Barola-
rımıza, İstanbul Barosu Başkan ve yö-
netim kurulu üyeleri hakkında açılan 
dava üzerinden gözdağı verilmek he-
deflenmektedir.

Avukatlara, savunma hakkına ve baro-
lara karşı girişilen saldırılar karşısında 
hiçbir zaman sessiz kalmayan, müca-
dele etmeyi bir görev sayan baromuz, 
bu saldırılar karşısında tepkisini hemen 
göstermiştir. Öncelikle yönetim ku-
rulu ve denetleme kurulu üyelerimiz 
ile delegelerimizin katılımı ile İstanbul 
Barosu ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette 
baskılara boyun eğilmeyeceği, baskılar 
karşısında birlikte mücadele etme ka-
rarlılığımız bir kez daha ifade edilmiştir.  

Bu duyarlılık, Ege ve Marmara Baro Baş-
kanları Toplantısı’nda da öne çıkarılmış 
ve avukatın, hukuk ve yasa tanımaz sal-
dırılara maruz kalabildiği bir yerde, kişi 
güvenliği hakkından ve özgürlüklerden 
söz edilemeyeceği, adaletin devletin 
temeli, savunmanın da adaletin temeli 

olduğu, avukat olmazsa adaletin de ol-
mayacağı dile getirilerek, “her düşünce 
ve inancın barış içinde yaşadığı, adale-
tin hakim olduğu, insanların düşünce 
ve inançlarından dolayı baskı ve zulme 
uğramadığı bir ülkede yaşamak” ideali 
vurgulanmıştır.

17 Mart 2013 pazar günü Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul 
Barosu Olağanüstü Genel Kurulu’na 
üyelerimizle katılarak  “Eğer bu bir kav-
ga ise biz bu kavgada varız ve bu saldı-
rı karşısında İstanbul Barosu ile eksiksiz 
bir dayanışma içinde olduğumuzun bi-
linmesini isteriz. Ve bu kavganın olağa-
nüstü yargılamaları kabul edip etmeme 
kavgası olduğunu, bu kavganın savun-
ma hakkını sağlayan, koruyan ve saygılı 
olan bir ceza yargılaması için yapılan 
bir kavga olduğunu, bu kavganın insan 
hakları kavgası olduğunu, bu kavganın 
adalet ve vicdan kavgası olduğunu bü-
tün dünyaya anlatmaya kararlı” oldu-
ğumuzu ilan ettik.

Bu arada Ergenekon davasının 
11.03.2013 tarihli duruşmasında, arala-
rında İzmir Barosu üyelerinin de bulun-
duğu avukatlara yönelik fiili saldırılar 
karşısında baromuz yine sessiz kalma-
mış, yapılan basın açıklaması ile saldı-
rılar kınanmış ve sorumlular hakkında 
gerekli işlemlerin hemen yapılması ge-
rektiğini vurgulanmıştır. 

Son dönemde avukatlara yönelik sal-
dırılarda ‘hukuka aykırı arama’ işlemle-
rinin bir araç olarak kullanılmaya baş-
lanması karşısında, bu konuda çalışma 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 
Avukat Hakları Merkezi ve CMK Eğitim 
Grubumuz tarafından “avukat büro ve 
konutlarında arama” konulu bir eğitim 
çalışması düzenlenmiş ve katılan mes-
lektaşlarımıza sertifikaları verilmiştir. 

Savunmanın en önemli silahlarından 
birinin mesleki donanım olduğu bili-
niciyle CMK eğitimleri ve uzlaştırmacı 
avukat eğitimleri devam ettirilmiştir. 

Ayrıca yine “6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psi-
kolojik ve Hukuksal Boyutu” ve  “Ana-
yasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Yöntemi ve Değerlendirme Sistemi” 

konulu seminer çalışmaları ile meslek 
içi eğitim çalışmaları sürdürülmüştür. 

Barolar arası dayanışma önemi dola-
yısıyla birçok eğitim çalışmamızı diğer 
barolarla da paylaşmaya devam ettik. 
Bu süreçte uzlaştırma eğitim grubu; 
Kocaeli Barosu, Van Barosu ve Muğla 
Barosu’na mensup meslektaşlarımızla 
uzlaştırma eğitimlerini de gerçekleştir-
di. 

Ayrıca, geçen sayı başlattığımız bir uy-
gulamayı bu sayıda da sürdürerek İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu tarafından ve-
rilen bir kısım kararları  meslektaşları-
mızla paylaşmaktayız.

“Engelliler için Eşit Vatandaşlık Hakkı”-
nın ön plana çıkarıldığı Av. Nurdan Anlı 
ile yapılan röportaj da sayfalarımızda 
yerini almıştır.

Yine iki aylık dönemde yapılan eğitim 
çalışması, sempozyum, çalıştay, konfe-
rans ve söyleşi olmak üzere toplam 16 
etkinliğe ilişkin haberler de bültenimiz-
de bulunmaktadır. 

Meslektaşlarımızın farklı alanlardaki 
başarı öyküleri, yarattıkları değerler ve 
etkinlikleri bültenimizin diğer bölümle-
rini oluşturdu. 

Resim grubumuzun Narlıdere Beledi-
yesi’nin sergi salonunda açtığı sergi, 
fotoğrafçılık kursundan sertifikalarını 
alan meslektaşlarımızın Efes ve Birgi 
gezilerinden görüntüler, Adana’da 3. 
olan futbol takımımıza dahil meslek-
taşlarımızın başarıları, “ritmin büyüsü-
nü” yaşatmayı amaçlayan İzmir Barosu 
ritm grubunun çalışmalarından kareler, 
Baromuz komisyonlarında resim, hey-
kel ve müzik alanında çalışmalar yapan 
meslektaşlarımızla yapılan röportajlar 
bültenimizin keyifli sayfaları. 

Her sayıda bir komisyonu tanıttığımız 
yazı dizisi bu sayıda bizzat bu bülte-
ni bizlere ulaştıran meslektaşlarımıza, 
yani “yayın kurulumuza” ayrıldı. 

Bu sayıda Serbest Kürsü’yü cezaevi ko-
ğuşlarına taşıdık ve tutuklu meslekta-
şımız Av. Selçuk Kozağaçlı’nın yazısını 
sizlerle paylaşmaktayız.    

Sevgi ve Saygılarımızla...
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BARODAN

“6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun 
Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Yolları” Konferansı

01.02.2013 tarihinde İzmir Barosu 
Konferans Salonunda Prof. Dr. Etem Saba 
ÖZMEN’in konuşmacı olarak katıldığı bir 
konferans düzenlendi. Türkiye ve Ege 
Bölgesi gündeminde yoğun olarak tartışılan 
Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’a ilişkin bilgilendirme 
yapıldı. Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanu’nun 
uygulaması, uygulamada karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 
görüşler sunuldu. 

18-28 Şubat 2013 tarihleri arasında İzmir 
Barosu Resim Grubu tarafından Narlıdere 
Belediyesi AKM Sergi Salonu’nda resim 
sergisi düzenlendi. Sergide, Resim Grubunun 
21 üyesinin yağlı boya, pastel ve karakalem 
teknikleriyle çalıştıkları serbest konulu 50 
civarında resmi sergilendi. Baro Başkanı Av. 
Sema PEKDAŞ ve yönetim kurulu üyelerinin 
açılışını yaptığı sergi, izleyicilerden yoğun ilgi 
gördü.

ETKİNLİKLER
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BARODAN HABERLER
SÖYLEŞİ

Doç. Dr. Koray ÇALIŞKAN:
“Türkiye ve Ortadoğu’da 

Siyaset ve Hukukun Geleceği” 
İzmir Barosu tarafından, 04.02.2013 günü Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim üyesi ve Radikal gazetesi ya-
zarı Doç. Dr. Koray ÇALIŞKAN’ın katılımıyla “Tür-
kiye ve Ortadoğu’da Siyaset ve Hukukun Geleceği” 
konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Meslektaşların ve konukların yoğun katılımıyla 
gerçekleşen söyleşide Koray ÇALIŞKAN, Ortado-
ğu’daki siyasi dönüşümlerin temel dinamiklerinin 
farklılıkları üzerinden Libya, Suriye, Bahreyn ve Su-
riye örneklerini değerlendirdi. Ortadoğu devletleri-
nin bağımsızlaşma ve dekolonizasyon dönemlerini 
anlatan ÇALIŞKAN, uzun süre yaşadığı ve bilimsel 
araştırma yürüttüğü Mısır’daki dönüşümü, Müslü-
man Kardeşler Hareketi’ni ve bu hareketin Ortado-
ğu’daki siyasi güç ve etkilerini değerlendirdi.

“Demokrasi Kaybedenin Kaçmadığı Yerdir”

Türkiye’de siyasi islam, ordu ve Kürt sorunu baş-
lıkları altında geçmişten bugüne siyasal iktidarlar 
döneminde yaşanan gelişmeleri özetleyen Koray 
ÇALIŞKAN, günümüzde yaşanan gelişmeleri, ola-
ğanüstü mahkemelerde devam eden yargılamaları 
“iktidarın hukuk siyaseti üzerinden siyasi alanı yok 
etme çabası” olarak nitelendirdi. Tarihte Türkiye si-
yasetindeki benzer çabalardan örnekler veren ÇA-
LIŞKAN, siyaset dışı aktörlerin çekilmesiyle, siyaset 
içi aktörlerin birbirleriyle siyaseti tartışabilmesinin 
önemli olduğunu, bu sayede demokrasinin gelişe-
bileceğini, olgunlaşabileceğini düşündüğünü ifade 
etti.

Konukların sorularına verilen yanıtlarla ve katkı-
larla zenginleşen söyleşi sonunda, İzmir Barosu 
Başkanı Av. Sema PEKDAŞ ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Koray ÇALIŞ-
KAN’a ve katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiş-
lerdir.

ETKİNLİKLER
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İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin 
düzenlemiş olduğu “6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik Ve 
Hukuksal Boyutu” başlıklı seminer çalışmalarının 
üçüncüsü 08-09 Şubat 2013 ve dördüncüsü 
01-02 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Çalışmalara toplam 92 meslektaşımız katıldı ve 
sertifikalarını aldı. 

Seminerlere eğitmen olarak Av. Aytül ARIKAN, 
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Timur 
DEMİRTAŞ, Dr. Türkcan BAYKAL, Yelda ŞİMŞİR, 
Av. Gülçin AKTUNÇ, Av. Birgül DEĞİRMENCİ, Av. 
Nuray YUMUŞAKER, Av. Devrim Demir KARACA, 
Av. Saadet KAYAALP, Av. Gülce MUTOĞLU ve Av. 
Devrim CENGİZ AYGÜN katıldı. 

Seminerler kapsamında; 6284 sayılı Yasa ve 
Uygulamada Yaşanılan Sorunlar, Aile İçi Şiddet 
Olgularında Medikolegal Değerlendirme, TCK’da 
Kadına Yönelik (Cinsel) Suçlar, Şiddet Olgusu 
ve Şiddet Mağdurları ile Görüşme Teknikleri, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Uluslararası 
Sözleşmeler Işığında Kadına Yönelik Şiddet ve 
Ayrımcılık konuları tartışıldı ve değerlendirildi.  

Seminer çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam 
edecektir.

“6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun 
Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal 
Boyutu” Seminer Çalışmaları

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet 
Kimliği Ayrımcılığına Karşı 
Avukat Ağı Çalıştayı
16 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen Cinsel 
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı 
Avukat Ağı Çalıştayı, Ayrımcılık ve Homofobi 
üzerine Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ’nin 
sunumuyla başladı. 

Ardından, Trans geçiş süreci/Askeriye-Rapor 
Alma Süreci konusunda Av. Hayriye KARA, İfade 
ve Örgütlenme Özgürlüğü - Kaos GL Pornografi 
Sayısının Toplatılması/LAMBDA İstanbul 
Kapatılma Davası konusunda Av. Veysel OK 
görüşlerini sundu.. 

Program dahilinde Av. Fırat SÖYLE; Nefret 
suçları, Çalışma Hayatı - Ahmet YILDIZ Davası/
Halil İbrahim DİNÇDAĞ Davası ve Av. Rozerin 
Seda KİP Barınma Hakkı - Ev mühürlenmeleri/
Avcılar Dosyası konularında görüşlerini bildirdi ve 
deneyimlerini paylaştı.

Son olarak, Kabahatler Kanunu, İşkence Kötü 
Muamele/Pembe Hayat Aktivisti Trans Bireyler-
Görevi Yaptırmamak için Direnme, Kamu Malına 
Zarar, Hakaret Dosyası hakkında Av. Ahmet 
TOKÖZ bilgilendirme ve sunum gerçekleştirdi.

20 avukatın katıldığı eğitimde Cinsiyet 
Kimliği Ayrımcılığı alanında çalışan avukatlar 
deneyimlerini paylaştı.  

BARODANETKİNLİKLER
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HABERLERBARODAN

Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu tarafından 
23 Şubat 2013 günü, İzmir Adliyesi Konferans 
Salonu’nda “Aile Mahkemelerinde 6100 Sa-

yılı Yasa Uygulamaları” başlıklı bir çalışma gerçek-
leştirildi.

Üç oturum halinde düzenlenen çalışmanın “Boşan-
ma Davalarında 6100 sayılı Yasa Uygulamaları” 
başlıklı ilk oturumunun başkanlığını Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder 
YILMAZ yaptı. Oturuma Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
üyesi Mustafa ATEŞ, Ankara 11. Aile Mahkemesi Ha-
kimi Mustafa KARADAĞ ve Avukat Mustafa ŞİMŞEK 
konuşmacı olarak katıldılar.

Başkanlığını yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder YILMAZ’ın yaptı-

ğı “Mal Rejimi ve Alacak davalarında 6100 sayılı 
Yasa Uygulamaları” başlıklı ikinci oturuma ise Yar-
gıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Yusuf ULUÇ, Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avukat 
Nazan MOROĞLU ve Ankara 11. Aile Mahkemesi Ha-
kimi Mustafa KARADAĞ konuşmacı olarak katıldılar.

“6284 sayılı Yasa İle İlgili Davalarda 6100 sayılı 
Yasa Uygulamaları” üçüncü ve son oturumdu. Baş-
kanlığını Avukat Senay ERTEM’in yaptığı oturumda 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Uğur GENÇ-
CAN, Ankara 1. Aile Mahkemesi Hakimi Şerafettin 
ŞANVER ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Öğretim Üyesi Avukat Nazan MOROĞLU sunum 
yaptılar.

“Aile Mahkemelerinde 6100 Sayılı Yasa 
Uygulamaları” Semineri

ETKİNLİKLER
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BARODAN
Ege-Marmara Bölge 
Baroları Toplantısı 

02 Mart 2013 tarihinde Afyonkarahisar’da 
toplanan ve aşağıda imzası olan Ege ve 
Marmara Baro Başkanları temsilcileri, 
aşağıdaki hususları kamuoyuna 
açıklamayı gerekli görmüşlerdir.

“Kanun” adına değil “hukuk” adına 
yemin ederek başlanan bir mesleğin 
mensupları olarak;

Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulu-
nan Ulusal ve Uluslararası mevzuata 
rağmen; avukatlara, barolara ve savun-
ma mesleğine yönelik saldırıları kaygı 
verici buluyoruz.

Avukatların soruşturulması ve kovuş-
turma sürecine ilişkin, Avukatlık Kanu-
nu, TCK ve CMK’da mevcut düzenleme-
ler hiçe sayılarak; avukat bürolarının, 
yasanın açık hükümlerine rağmen, sav-
cı ve baro temsilcisi olmadan aranması, 
avukatların usul ve hukuk kuralları hiçe 
sayılan yöntemlerle gözaltına alınmala-
rı ve şiddete maruz kalmaları savunma 
adına kaygı verici ve kabul edilemez 
niteliktedir.

ne yapılan bir saldırıdır. Barolarımız bu 
saldırı karşısında İstanbul Barosu ile ek-
siksiz bir dayanışma içerisindedir.

Biz aşağıda imzası bulunan Ege ve 
Marmara Baroları olarak;

Türkiye’nin bütün hukukçularını, hu-
kuk kurumlarını, yargının kurucu un-
suru içinde yer alan kişileri, bu kişilerin 
oluşturduğu tüm örgütleri, savunmayı 
savunmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda, 
İstanbul Barosu’nun 17 Mart 2013 ta-
rihinde toplanacak Olağanüstü Genel 
Kurulu’nun bu amaçlara uygun sonuç-
lar doğurmasını bekliyor ve inanıyoruz.

Avukatlık mesleği her geçen gün artan 
ve kangrenleşen sorunlarla karşı karşı-
yadır.

Avukatlık mesleğinin desteklenmesi ve 
mesleğin icra edilmesinde yaşanan ağır 
sorunlar mutlak suretle ve ivedilikle çö-
zülmelidir.

Bizler, Ege ve Marmara Baroları olarak 
mesleğin güncel ve ağır sorunlarının 
çözümüne yönelik ortak çaba ve çalış-
maları ivedilikle gerçekleştirmekte ve 
önümüzdeki süreçte bu alanda yoğun 
çalışma yapmaktaki kararlılığımızı bir 
kez daha ifade etmekteyiz.

Şimdi savunma; barolar üzerinden hu-
kuk aracı kılınarak, sistematik ve yoğun 
fakat haksız, dayanaksız ve insafsız bir 
baskı ve tasfiye girişimi ile karşı karşı-
yadır. Bu girişim; evrensel hukuk ilkele-
rine, başta Anayasa, Avukatlık Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu olmak üzere bütün 
mevzuata ve hatta ahlaka aykırıdır.

Bu saldırı yalnızca İstanbul Barosu’na 
ve savunmaya değil, yargının bütünü-

Avukatın, hukuk ve yasa tanımaz 
saldırılara maruz kalabildiği bir 
yerde, kişi güvenliği hakkından ve 
özgürlüklerden söz edilemez.

Adalet devletin temeli, savunma da 
adaletin temelidir. Avukat yoksa 
adalet de yoktur!...

Bu ideal, adalete inanmış, hukuktan 
yana taraf olmuş, ortak değerlerimize 
sahip çıkan; ancak farklılıklarımızı da 
kabul ederek abideleşen bir hukuk an-
layışı, bağımsız ve güçlü bir savunma 
ile gerçekleşecektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur.

Bizim idealimiz, her düşünce ve 
inancın barış içinde yaşadığı, adaletin 
hakim olduğu, insanların düşünce ve 
inançlarından dolayı baskı ve zulme 
uğramadığı bir ülkede yaşamaktır.

Av. Turgay ŞAHİN
Afyon Barosu Başkanı
Av. Sümer GERMEN
Aydın Barosu Başkanı
Av. Yaşar MEYVACI
Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Halime AYNUR
Bilecik Barosu Başkanı
Av. Yusuf ÇİFTÇİ
Burdur Barosu Başkanı
Av. Ekrem DEMİRÖZ
Bursa Barosu Başkanı
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN
Denizli Barosu Başkanı
Av. Ali DİLBER
Düzce Barosu Başkanı
Av. Özgür YILDIRIM
Edirne Barosu Başkanı
Av. G. Hakkı GÖKMENOĞLU
Isparta Barosu Başkanı
Av. Ümit KOCASAKAL
İstanbul Barosu Başkanı
Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı
Av. Harun SAYGILI
Kırklareli Barosu Başkanı
Av. M. Tamer SOLAKOĞLU
Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Sabit ÖZDOĞLAR
Kütahya Barosu Başkanı
Av. M. İlker GÜRKAN
Muğla Barosu Başkanı
Av. Recep HACIEYÜPOĞLU
Sakarya Barosu Başkanı
Av. Baki KANTAR
Uşak Barosu Başkanı
Av. Murat SARISOY
Yalova Barosu Başkan Yardımcısı

BASIN
AÇIKLAMALARI
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HABERLERBARODAN
Ege-Marmara Bölge 
Baroları Toplantısı 

Atölye Çalışması: 
“Avukat Büro ve Konut Aramaları” 
Sunumlarını Av. Özkan YÜCEL, Av. Yakup GÜL, Av. 
Emre DURUKAN ve Av. Sinan SÜRÜCÜ’nün yaptığı 
“Avukat Büro ve Konut Aramaları” konulu atöl-
ye çalışması, üç ayrı grup halinde, 4-5 ve 6 Mart 
2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çalışma sonunda eğitime katılan 59 meslektaşımı-
za sertifikaları verildi. 

“Yurtdışı Hizmet Borçlanması ve 
Emeklilik Hakkı” Paneli 
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Komisyonu tarafından düzenlenen “Yurtdışı 
Hizmet Borçlanması ve Emeklilik Hakkı” konulu 
panel 15 Mart 2013 günü gerçekleştirildi. 
Konuşmacı olarak komisyon üyeleri Av. Fatma 
KUZU ve Av. Mehmet ÖZPEHLİVAN’ın yer aldığı 
panelde ilk olarak hizmet borçlanması tanımı ve 
türleri hakkında sunum yapıldı.

Yurtdışı Hizmet Borçlanması başvurusunun 
şartları açıklanırken, özellikle Türk vatandaşı şartı 
olma noktasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda 
Yargıtay’ın örnek kararları tartışıldı.

Borçlanmanın yapılması, borç tutarının 
hesaplanması, tahakkuk edecek borcun hangi 
sigortalılık türüne göre değerlendirileceği ve 
bağlanacak aylığın miktarını etkileyen hususlar 
örneklerle açıklandı.

Panel, meslektaşlarımızın konu ile ilgili deneyim 
ve katkılarını sunması, sorularının yanıtlanması 
ve konuk olarak bulunan İzmir 1. İş Mahkemesi 
yargıcı Sayın Ercan TURAN’ın görüşlerini 
paylaşmasının ardından sona erdi.

ETKİNLİKLER
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Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması 
Basına ve Kamuoyuna;

Bundan 155 yıl önce bir 8 Mart günü, 
New York’ta tekstil fabrikasında ça-
lışan kadın işçiler; eşit işe eşit ücret, 

günde sekiz saat çalışma, doğum izni 
gibi insanca yaşama ve çalışma koşul-
ları için bir eşitlik mücadelesi başlattılar. 
129 kadın, bu haklı taleplerinin bedelini, 
atölyelerde çıkarılan yangınlarda boğu-
larak ve yanarak ödedi. Bundan otuz üç 
yıl sonra, kadının insan hakları için savaş 
veren bir başka kadın, Alman Sosyal De-
mokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, 
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak 
kutlanmasını önerdi ve Dünya Kadınlar 
Günü ilk defa 19 Mart 1911’de Alman-
ya, Avusturya ve Danimarka’da kutlandı. 
Dünya Kadınlar Günü’nün 8 Mart’ta kut-
lanmasına ise 1972’de Sidney’de yapılan 
Mart Hareketi organizasyonu ile başlan-
dı ve nihayet 16 Aralık 1977’de BM Ge-
nel Kurulu’nda 8 Mart’ın Dünya Kadınlar 
Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

8 Mart, özgürlük ve eşitlik meşalesini ya-
narak yakan kadınların geleceğimize tut-
tuğu meşaledir! Kadınların insan hakları, 
eşitlik ve özgürlük taleplerinin simgesidir. 
Bu uğurda mücadele etmiş ve eden her-
kesi saygıyla selamlıyoruz, anıyoruz.

Bu vesileyle 1913 senesinde İstanbul’da 
santral memuru olabilmek için eylem 
yapan kadınlarımızın açtığı yolun 100. 
senesini kutluyor, tüm kadın meslektaş-
larımızla yan yana durmanın coşkusu ile 
hatıralarının önünde eğiliyoruz.

Hiçbir hak yoktur ki bedel ödenmeden 
alınabilmiş olsun. Kadının insan hakları 
mücadelesinin son 100 senede kat ettiği 
mesafe kuşkusuz önemlidir. Ancak buz 
dağının görünmeyen yüzü çok büyük. 
Üstüne üstlük kazanılmış hakların dahi 
tartışma konusu yapıldığı bir zamandan 
geçiyoruz. 

Kadın olması işe alımlarda bir dezavan-
taj olarak görülen, hamile kaldığında iş-
lerine son verilen, evde, işte, tarlada tüm 
gücüyle çalıştığı halde emeği görmezden 
gelinen, eğitim hakkı engellenen, çalışma 

hakkı engellenen, bedeni üzerindeki ta-
sarruf hakkı ihlal edilen, kürtaj ve doğum 
konusunda engellenen ya da zorlanan, 
kendini erkek gözünden gizlemek zorun-
da olduğu dayatılan, babalarından sonra 
kocalarının namusu sayılan, halen yasa-
ların eşlerinden koruyamadığı şiddete 
uğrayan ve hatta öldürülen, töre, inanç, 
namus hapishanesinde şiddete mahkum 
edilen, fuhuşa sürüklenen, mecbur bıra-
kılan, ne yapıp ne yapamayacaklarının 
ataerkil kültürce tanımlanan ve açıkça 
“kadın” oldukları için ayrımcılığa uğrayan 
kadınların oranı hiç de azımsanacak gibi 
değil.

Ayrımcılık “bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten 
rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, 
cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da 
milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile 
başkalarından daha kötü muamele gör-
mesini beraberinde getiren, haksız bir 
farklı muameledir”.

Ayrımcılığa maruz kalması kişinin diğer-
leri ile eşit koşullarda topluma katılama-
ması ya da toplum içerisinde örneğin 
okulda ya da işyerinde aynı olanaklara 
sahip olamaması anlamına gelir. Ayrımcı-
lık doğrudan olabileceği gibi dolaylı da 
olabilir.

Yukarıda saydığımız tüm sorunların temel 
noktası ise esasen kadına yönelik ayrım-
cılıktır. Kadının erkekten daha değersiz 
görülmesi ile oluşan değer eşitsizliği, 
olumsuz farklı muamelelere yol açmakta, 
bu farklı muameleler devlet mekanizması 
ile engellenmediğinde ise şiddet olarak 
tezahür etmektedir.

Cinsiyet temelli şiddet ve şiddet tehdidi, 
kadının başta özel alanı olmak üzere eko-
nomik ve toplumsal hayata aktif ve üret-

BARODAN

Bu sorunların çözümü ise Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin tüm 
mekanizmaları ile topyekûn kadın-
erkek ayrımcılığı başta olmak üzere 
“her türden ayrımcılıkla” koşulsuz ve 
şartsız mücadelesinde gizlidir. 

Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun 
uzantısı şiddet bir insan hakları 
ihlalidir, münferit değil, sistematiktir. 
Ailenin mahremiyeti içinde olup 
biten, özel alana ait, hukuk denetimi 
dışında bir aile içi mesele değildir. 
Bu nedenle, engellenmesi de ancak 
sistemli ve etkin bir mücadele ile 
gerçekleşebilir.

ken katılımını da şüphesiz engellemekte-
dir. Türkiye Psikiyatri Derneği kadınların 
ruhsal sorunlarının en önemli sebeplerini 
“şiddet ve yoksulluk” olarak saptamış ve 
Dünya Sağlık Örgütü kadına yönelik şid-
deti “bir halk sağlığı sorunu” olarak ta-
nımlamıştır.

Her vesile ile kadının yerinin evi, yegane 
görevinin ise çocuk doğurmak olduğunu 
vurgulayan bir anlayışın bu sorunları çöz-
mekte yetersiz kalacağı aşikardır. Kadına 
yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önüne 
geçilmesinde eğitim, sağlık, adalet, gü-
venlik ve sosyal hizmetler birimlerinin 
aynı güvenilirlikle koordinasyon halinde 
çalışması sağlanmak zorundadır.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak 
tadille “ayrımcılık“ suçunun kapsamının 
tekrar değerlendirilmesi ile cezalarının 
arttırılması, yine kadına yönelik şiddetin 
cezalandırılmasında etkili bir suç ve ceza 
sistematiği oluşturulmalıdır.

İzmir Barosu olarak her türlü insan hakkı 
ihlalinin karşısında olduğumuz gibi kadı-
nın insan haklarının ihlallerinde de taraf 
olduğumuzu, hiç kimsenin farklılığının 
kendisine dezavantaj olarak yükletilme-
mesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı 
kamuoyuna duyururuz.

07.03.2013

İzmir Barosu Başkanılığı

BASIN
AÇIKLAMALARI
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HABERLERBARODAN
İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından 
düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Sistemi” 
konulu birinci grup atölye çalışması 23 Mart 
2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu TBB İnsan Hakları Merkezi 
Yürütme Kurulu ve Bilim Danışma Kurulu 
üyesi meslektaşımız Av. Serkan CENGİZ 
tarafından yapılan eğitim çalışmasına katılan 
meslektaşlarımıza sertifikaları verildi.

İzmir Barosu Körfez Futbol 
Takımı Adana Barosu Spor 
Oyunları Birinci 5 Ocak 
Kurtuluş Kupası’nda Üçüncü 
Oldu. Üçüncülük Kupasını alan 
İzmir Barosu Körfez Futbol 
Takımı’ndan Av. Tufan KONUK, 
Av. Oğuz DEMİRCİ, Av. Serdar 
GÜLSEVEN ve Av. Cüneyt 
UYAR,  19 Şubat 2013 günü 
İzmir Barosu’nu ziyaret ederek 
kazandıkları Üçüncülük Kupasını 
Baro Başkanımız Av. Sema 
PEKDAŞ’a sundular.

“Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yöntemi 
ve Değerlendirme Sistemi” Atölye Çalışması

İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı Adana Barosu Spor 
Oyunlarında Üçüncülük Kupası Aldı  

ETKİNLİKLER
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Avukatlara Yapılan Saldırıya İlişkin Basın Açıklaması
Basına ve Kamuoyuna;
Son zamanlarda savunmaya, avukatlık 
mesleğine ve meslek örgütümüz ba-
rolarımıza yönelik tehdit ve saldırılara 
karşı sözümüzü söylemek, duruşumu-
zu ve mücadele kararlılığımızı göster-
mek amacıyla sık sık açıklama yapar 
hale geldik. 

Bugün de, kamuoyunda 2. Ergenekon 
davası olarak bilinen davanın, İstanbul 
Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin Silivri Cezaevi’nin sınırları içinde-
ki duruşma salonunda 11 Mart 2013 
Pazartesi günü yapılan duruşmasında 
jandarma tarafından darp edilen ba-
romuz üyesi meslektaşımız Av. Murat 
Ergün’ün yaşadıklarını kamuoyu ile 
paylaşmak, mesleğimize yapılan saldı-
rıyı hukuk devletine karşı yapılmış bir 
saldırı olarak kabul ettiğimizi açıklamak 
ve tüm yetkilileri göreve davet etmek 
için karşınızdayız. 

Silivri Cezaevi sınırları içindeki söz ko-
nusu duruşma salonunu, salonda bu-
lunan kameralardan mahkeme heyeti 
sürekli olarak izleyebilmektedir. Buna 
rağmen mahkeme heyeti avukatlara 
yönelik darp fiillerine karşı hiçbir mü-
dahalede bulunmamıştır. Fakat du-
ruşmanın sonunda, bir gün önceki 
duruşmada yaşanan olaylar nedeniyle 
jandarma tarafından tutulan 4 ayrı tu-
tanak ve kamera kayıtları incelenerek, 
kolluk güçlerine fiili mukavemet ve sal-
dırıdan avukatlar hakkında Silivri Cum-
huriyet Başsavcılığı’na suç duyurusun-
da bulunulmasına karar verilmiştir. 

Oysa adil bir yargılamada avukata yö-
nelik saldırıya engel olunmak gereke-
ceği gibi duruşma salonunda avukatla-
ra yönelik darp fiilini gerçekleştirenler 
hakkında suç duyurusunda bulunulma-
sı, objektif davranılması gerekirdi. Ama 
mahkeme jandarma tarafından gerçek-
leştirilen darp fiilini görmezden gelmiş, 
sadece avukatları hedef almıştır. 

Hep söylüyoruz ve söylemeye devam 
edeceğiz: Avukat ve savunma yoksa 
adalet de yoktur, hukuk devleti de. 

Ancak, savunmaya tahammül edilme-
yen, savunmanın şeklen varlığı istenen 
yargılamalar dönemindeyiz. Bu duru-
mu kabul etmemiz mümkün değildir, 
bu duruma karşı mücadele etme karar-
lığımız da bilinmelidir. Çünkü bir gün 
herkesin savunulmaya ve avukata ihti-
yacı olacaktır. 

Hepimiz biliriz ki; adil yargılanma hak-
kının gerçekleşebilmesi için öncelikle 
hak arama özgürlüğünün gerçek bir 
özgürlük olarak kullanılması, hukuki 
dinlenilme hakkının hiç tereddütsüz ta-
nınması, şüpheli ve sanığın hakkındaki 
tüm delilleri görebilmesi ve delillere 
karşı sözünü söyleme hakkının bulun-
ması, savunması için delil sunabilmesi, 
bu delillerin de toplanması zorunludur. 
Bu haklarını kullanabilmesi için kişinin 
seçeceği bir müdafiinin yardımından 
yararlanma hakkı mevcuttur ve bu hak 
adil yargılanma hakkının en önemli te-
minatıdır. 

Bu nedenle savunma görevi yapan 
avukat, adil yargılanma hakkı için vaz-
geçilmezdir ve yargı görevi yapandır, 
TCK’nın 6. maddesinde de  bu durum 
açıkça belirtilmiştir. Bizler avukatlığın 
ne olduğunu ve önemini biliyoruz. 
Adalet ve vicdanın gerçekleşmesi için 
mücadele etmekte kararlıyız, hakları-
mızı ve yetkilerimizi kullanmakta hiçbir 
korkumuz ve tereddüdümüz de yoktur. 

Hiçbir kimse ve kurum, savunma göre-
vini yapan avukatı görevini yapmaktan 
alıkoyamaz ve engelleyemez, hele hele 
darp edemez. Savunma dirençli ve ka-
rarlı meslek örgütü ile bu duruma karşı 
durmak görevinin bilincindedir.  

Ve bir kez daha hatırlatmak gerekirse 
Anayasamıza göre devletimiz bir hukuk 
devletidir. Anayasa’da hukuk devletinin 
açık ve örtülü olarak tanımı yapılma-
mış, bilinir olduğu varsayılmıştır. Çünkü 
insanlık, binlerce yıl hak ve adalet mü-
cadelesinde çok acılar yaşamış ve çok 
bedeller ödemiştir, insanlık tarihi bu 
mücadelenin tarihidir. 

Hukuk devleti de bu mücadelenin ulaş-
tığı en son aşamalardan birisidir ve 
polis veya jandarma devletinin karşıtı 
olarak doğmuştur. Günümüze kadar 
da kendisine pek çok nitelik eklenen 
hukuk devleti gün geçtikçe yönetenler 
karşısında bireye sağladığı güvenceler-
le donatılmaktadır. Avukatın görevi ise, 
hukuk devletinin bireylere sağladığı 
güvenceleri korumak ve bu hak ve gü-
vencelerin kullanılmalarını sağlamaktır.  
Bu görevimizi gereği gibi yapmak ve 
hukuk devletini savunmak da bizlerin 
sorumluluğudur. 

Bizlerden görevlerimizi yapmamamız 
ya da göstermelik olarak yapmamızın 
istenmesi hiç kimsenin hakkı olamaz. 

Hukuk devletini, adil yargılanma hakkı-
nı, savunmayı, mesleğimizi, meslektaş-
larımızı ve örgütümüz barolarımızı sa-
vunmaktaki kararlılığımız bilinmelidir. 

Saygılarımızla.

14.03.2013 

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

BARODAN

Bu nedenle tutuklu meslektaşlarımızın 
hukuk ve özgürlük mücadelesinde 
onların yanında olduğumuz gibi 
avukatlık yapmaları engellenen, 
duruşma salonlarında darp edilen 
meslektaşlarımıza yönelik saldırılara 
karşı da mücadelede etmek 
konusundaki kararlığımızı bir kez 
daha tüm kamuoyuna duyurmaktayız. 

BASIN
AÇIKLAMALARI
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HABERLERBARODAN

İlk müzik enstrümanının insan sesi ola-
bileceğini düşünürsek sanırım ikincisi 
de perküsyon aletleri olacaktır. Tarihin 
bilinen ilk dönemlerinde insanlar, bir 
şeyi anlamadıkları zaman onun büyülü 
ve gizemli olduğunu düşünürler; sesle-
ri de doğadaki ruhların sesi olarak nite-
lendirip davul çalarak veya başka sesler 
çıkararak ruhlara ulaştıklarına inanır-
lardı. Belki de ilk psikiyatrist modelini 
oluşturan şamanlar, hastalığın nedeni 
olarak gördükleri kötü ruhları,- müzik, 
ritim ve dansla - insan bedeninden 
uzaklaştırıp hastaları tedavi ederlerdi.

Günümüzde ancak belgesellerde gö-
rebileceğimiz şekilde Güney Amerikan 
ve Afrikan kabile yaşamında sağaltım 
yöntemi olarak benzer gelenekler de-
vam ettirilse de uzunca bir zamandır ri-
tim,  estetik kaygılarla modern müzikte 
genellikle perküsyon aletleriyle - üzeri-
ne elle veya başka bir cisimle vurularak, 
çalkalayarak, sürtülerek veya ovularak 
ses elde edilerek- oluşturulmaktadır.

Son yıllarda ise yükselen bir eğilim ola-
rak “ritim terapi” adı altındaki yöntem, 
işyerinde kişilerin birbirleri ile uyumu-
nu sağlamak ve takım çalışmasına olan 
yatkınlıklarını artırmak üzere kullanıl-

“Yaşamın Ritmi / Ritmin Büyüsü”
İzmir Barosu Ritim Grubu

maya başlanmış. Hatta yapılan araştır-
malara göre bir vurmalı çalgı çalmak, iş 
performansında yüzde 50 artışa dahi 
sebep olabiliyormuş! Bunu bir işvere-
nin,  emek gücünden daha fazla yarar-
lanmayı hedef alan hınzır taktiği olarak 
görsek dahi “yaşadıklarımdan öğrendi-
ğim bir şey var” ki, perküsyon çalarak 
ortak ritme kendini kaptırmak insanı 
alıp götürüyor.

Biz de kendi ritmimizden yola çıka-
rak evrensel ritimleri yakalamak ve 
nihayetinde stresten uzaklaşmak ve 
birlikte eğlenmek üzere İzmir Barosu 
Ritim Grubu adı altında 5 Aralık 2012 
tarihinde, sempatik ritim ustamız, eğit-
menimiz sevgili Teoman Dalcı (Grup 
Laçin’den tanıdığımız ve İzmir Ekono-
mi Üniversitesi Halk Dansları Eğitmeni) 
yönetiminde ilk kez bir araya geldik. 

Aralıksız olarak her Çarşamba saat 
19.00 ile 20.30 arasında Merkez Baro 
zemin katta, şimdilik davulumuz (ne 
yazık ki sadece Özlem Çağlayansudur 
arkadaşımız çalmaya cesaret edebil-
miştir), bongomuz (minik arkadaşımız 
Zeynep Alper’in katkısıyla), bendirleri-
miz (şimdilik 2 tanedir ve umutla sesi-
mize ses vermeniz beklenmektedir) ve 
20’nin üzerindeki rengarenk ve çılgın 
darbukalarımızla (aramızda inanılma-
yacak yetenekte darbukatör meslek-
taşlarımız bulunmaktadır) yaptığımız 
çalışmalar; neşeli topluluğun ruhuna 

Av. Özlem ENGİN TERKEŞ
İzmir Barosu Avukatı

karışıp eridiğimizi hissettiriyor. Ağır 
ağabeylerimizden yetenekli bay İsmail 
Altun’a selam olsun diyerek çalışmala-
rımızın çok keyif verdiğini de belirtelim.

Yaşamın ritmini yakalamak ve “...ben 
artık şarkı dinlemek değil şarkı söy-
lemek istiyorum…” diyen tüm mes-
lektaşlarımızı davulları, darbukala-
rı, bendirleri, bongoları, kaşık, def, 
marakas ve diğer perküsyon aletleri 
ile birlikte ritmin gücüne, büyüsüne 
davet ediyoruz.

KOMİSYONLARDAN
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Fotoğrafçılık Kursları Sürüyor

İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kurs Grubu 
ilk gezisini Efes Antik Kenti ve Selçuk’a 
düzenledi. Fotoğraf sevgisi ile sabahın 
erken saatlerinde yola koyulduk. Sel-
çuk’ta yaptığımız güzel bir kahvaltının 
ardından antik dünyanın en önem-
li merkezlerinden biri olan Efes Antik 
Kenti’ne ulaşmıştık. M.Ö. 6000 yıllarında 
kurulan ve 12 İyon kentinin en önemli-
lerinden olan bu liman kentinin tarihi 
dokusu hepimizi büyülemiş ve dört bir 
yana dağılıp fotoğraflarımızı çekmeye 
başlamıştık. Hellenistik ve Roma Döne-
mi’nde en görkemli çağını yaşayan ve 
o dönemde nüfusu 200.000’e ulaşan 
Efes Antik Kenti’nin günümüze kadar 
ulaşan birçok mimari yapısı güzel ka-
reler yakalamamıza imkan sunuyordu. 

İzmir Barosu Temel Fotoğrafçılık Eğitim 
Kursu 2. grubu 7 Şubat 2013 tarihin-
de, 3. grubu da 11 Mart 2013 tarihin-
de başladı. İki grupta 36 meslektaşımız 
temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında 
yaklaşık 8 haftalık eğitim sürecinden 
geçecektir. 

Kurs kapsamında iç ve dış mekanlar-
da çekim uygulamaları yapılmakta ve 
çekilen fotoğraflar derslerde birlikte 
değerlendirilmektedir. Ayrıca fotoğraf 
çekimi için ayda bir fotoğraf gezile-
ri yapılmaktadır. 4. grup kurs kayıtları 
başladı. Yeterli katılım gerçekleştiğinde 
mayıs ayında kursun açılması planlan-
maktadır.

Celsus Kütüphanesi, 24.000 kişilik ka-
pasitesi ile Büyük Tiyatro, aşk tanrıçası 
Venüs adına kurulmuş Aşk Evi, Herakles 
Kapısı, Odeon, Hadrian Tapınağı, Mer-
mer Cadde, Roma Hamamları ve bir-
çok mimari eser halen yıllara meydan 
okumakta olup; mermerden yapılan 
ihtişamlı eserler, kanalizasyon sistemi, 
bugün kullandığımız klimaya benzeyen 
ısıtma-soğutma sistemleri, umumi tu-
valetler ve hamamlar bu antik kentin o 
dönemlerde ne kadar gelişmiş olduğu-
nu bizlere gösteriyordu. Dünyanın Yedi 
Harikası’ndan biri olan Artemis Tapına-
ğı’ndan günümüze kadar sadece birkaç 
mermer sütun ulaşabildiğinden, ancak 
bu devasa tapınağın inşa edildiği alanı 
görmekle yetindik.

Fotoğraf çekimi için malzemesi bu ka-
dar bol olan bir yer için üç dört saat el-
bette yetersizdi ama gezip fotoğrafları-
nı çekeceğimiz başka yerler de olduğu 
için Efes Antik Kenti’ndeki gezimizi ta-
mamlayıp İsa Bey Camii’ne geçiyorduk. 
Anadolu Beylikleri’nden Aydınoğulları 
Beyliği hükümdarlarından İsa Bey tara-
fından 1375 yılında yaptırılan bu cami 
Efes Antik Kenti’nden ve Artemis Ta-
pınağı’ndan getirtilen parçalar ile inşa 
edilmiştir. Mermer işlemeciliğinin ve 
ağaç oymacılığının güzel örneklerinin 
sergilendiği bu camideki çekimlerimizi 
tamamladıktan sonra hemen yakının-
daki St. John Kilisesi’ne uzandık. Bizans 
imparatoru Justinien tarafından M.S. 
6. yüzyılda yaptırılan ve İncil’in yazarı 
olarak kabul edilen St. John’un mezarı-
nın da bulunduğu bu kilise, etrafındaki 
manzaraya hakim bir tepeye kuruldu-
ğundan, buradan Keçi Kalesi olarak bi-
linen Selçuk Kalesi’ni de fotoğraflama 
imkanına sahip olmuştuk. İçinde birçok 
kabartmalı sütun ve mezar taşı bulu-
nan St. John Kilisesi’ndeki fotoğraf çe-
kimlerimizi tamamladıktan sonra artık 
dönüş yoluna koyulma vakti gelmişti. 
Selçuk’un Belevi Beldesi’nde yorgunluk 
çaylarımızı yudumlarken günün değer-
lendirmesini yapıyor ve gezi boyunca 
birbiriyle uyumlu bir tavır sergileyen 
neşeli grubumuzun bundan sonra da 
birçok geziyi eğlenceli bir şekilde ger-
çekleştireceğini çok iyi biliyorduk...

Fotoğrafçılık Grubu Efes - Selçuk Gezisi 

BARODANKOMİSYONLARDAN
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HABERLERBARODAN

İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kursu 1. Gru-
bu 27 Şubat 2013, 2. grubu 28 Mart 
2013 tarihinde tamamlandı. Kursa ka-
tılan 28 kursiyere, yapılan törenlerde  
Fotoğrafçılık Kursu Katılım Belgeleri 
İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEKDAŞ 
tarafından verildi.

Kursu tamamlayan meslektaşlarımız-
la İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kulübü 
çalışmaları yapılmakta, bu kapsamda 
haftanın bir günü İzmir Barosu Merkez 
Binası’nda toplantılar yapılmaktadır.

Fotoğrafçılık Kursu Sertifikaları Verildi

İzmir Barosu Fotoğraf Grubu Birgi - Tire Gezisi 
“Tebessüm Kareleri”

Bir grup insan, bir tutam duygu, es 
verilmeden yanından öylece geçilen, 
hayatın özüne dair anlar ve o anların 
objektiflerle deklanşörlerin arasında 
sıkışıp kendini bulduğu zamanın don-
durulmuş halleri... İşte biz, bu hallerin 
birer öznesi idik, anlara anlam katar-
ken, ışık ve bakışımız el verdiğince, 
İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kursiyerleri 
olarak 31.03.2013 günü... Ödemiş Birgi 
Köyü’nde yani. 

Doğallığını yitirmemiş bakir bir köy Bir-
gi. İnsanları, ağzında fare olan kedisi 
dahil tüm hayvanları, pencere kenar-
larını süsleyen çiçekleri, yeşilin özgür-
lüğünü ilan ettiği doğası, uzaklarda da 
olsa kendisini fark ettiren değirmeni, 
nakışları, dokusu, yaşam tarzı, zenginli-
ği ile size o dönemde yaşadığınızı ve o 
konağın hangi köşesinin size ait olmuş 
olabileceğini düşünmeye iten Çakırağa 
Konağı, göze görünmekten gizlenme-
yen küçük detaylarla dolu sokakları, 
keşfedilmeye hazır ve belki de keşfede-
meden döndüğümüz daha onca güzel-
liği içinde barındıran asaleti ile Birgi’ydi 
bize bu cumartesi ev sahipliği yapan... 

Bakmakla görmek arasındaki o ince 
fark, ince fakat derinliğimize tat katan 
özel ayrıntı, kendini ortaya çıkarmaya 
başladıkça, keyif aldık, hem fotoğraf 
çekmekten hem de kendimizden...

İzmir Barosu’nun, yoğun iş temposun-
da çalışan, sosyal hayatları ile iş ha-
yatlarının hatlarını bir birine katmak-
tan çok da kendini alamayan, özverili 
mensuplarına, kendilerini keşfetmeleri, 
hayatın sadece iş, aile, gelir, sağlık gibi 
temel kavramlardan ibaret olmadığına 
inanmaları ve buna vakit ayırmaları için 
kendilerine şans tanımalarını sağla-
yan, onca sosyal faaliyetinden biri olan 
fotoğrafçılık kursunda, İzmir Barosu, 
üçüncü grup kursiyerlerini ağırlıyorlar. 
İlk iki grubu kursunu tamamlamış, ka-

tılım sertifikalarını almış ve artık hayata 
yeni bir gözle daha bakmaya başlamış-
tır. 

Hayata biraz da vizörden bakmanın ve 
mutlulukla tebessüm arasındaki farkı 
sonsuza dek deklanşöre basarak don-
durabilmenin keyfine varmak için, mut-
laka bu yoldan geçmenizi öneririm. 

Tebessüm kareleri yakaladık bizler hep 
birlikte 31.03.2013’de... Sizler de katı-
lın aramıza ki, ışıklarımız her daim hep 
daha bol olsun.... 

KOMİSYONLARDAN
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İzmir’de bulunan ruhsatnâmeli 
Dava Vekilleri bundan evvel Birinci 
Kordon’da Küçük Avcılar Kulübü’n-
de akd-i içtimâ ederek üçüncü cilt 
Düstûr’da münderiç Nizamnâme-i 
Mahsûsa mûcibince içlerinden bir 
cemiyet-i dâime intihâp eylemiş-
lerdir. 

Cemiyet-i Dâime’nin Reis-i Evvel-
liğine cerîdemizin sahib-i imtiyâzı 
vükelây-ı Dea’vî’den  Bekir Behlül,  
ve Reis-i Sâniliği’ne Artin Harunyan 
Efendiler, Azâlığına da Nezaret Hil-
mi, Alber Tarika, Apostolidi Efendi-
lerle Feyzi Bey tayin edilmiştir. 

Dava Vekili Cemiyet-i Dâimesi res-
men ifây-ı vazifeye başlayarak ev-
vela bir Nizamnâme-i Dahîlî kale-

me alıp heyet-i umumiyeye arz etmiş 
ve bu nizamnâme bazı tashîhât icrasıy-
la kabul ve tasdik edilmiştir. 

Nizamnâme derdest-i tab’dır. Gelecek 
nüshamızla neşri de mukarrerdir. 

Dava Vekili Cemiyet-i Dâimesi’nin 
Kitâbet vazifesini Nezaret Hilmi Efendi, 
Sandık Eminliği vazifesini de Alber Tari-
ka Efendi deruhte etmişlerdir.

Dava vekili ruhsatnâmesini haiz ol-
mayanların akraba ve evdâsına ifây-ı 
vekalet edebilmelerine müsâ-ı şer’i 
ve nizâmı var ise de meslek-i vekaleti 
kendisine sanat ittihaz edemeyecekleri, 
adliye nezâret-i celîlesinin emr-i mah-
sûsu iktizâsındandır. Şimdiye kadar şe-
ref ve haysiyetini lekedâr etmemiş ol-

duğu halde hidemât-ı medîdeden 
beri meslek-i vekaleti sanat ittihaz 
etmiş olanlar için isbât-ı ehliyet ve 
liyâkat eyledikleri surette, yedlerine 
ruhsatnâme îta kılınmak üzere vilâ-
yetimiz encümen-i adliyesinde bir 
bab imtihan küşâdı ve ruhsatnâ-
mesi olmadığı halde meslek-i veka-
leti sanat ittihaz edip de suistimal 
edenlerin katiyen men’i esbâbının 
istikmâli hakkında Dava Vekili Ce-
miyet-i Dâimesi’nce bir mazbata 
tanzîm edilerek İstinâf Müdde-i 
Umûmiliği’ne takdim kılınmıştır. 

İstinâf Müdde-i Umûmiliği cânibin-
den  dahi adliye nezâret-i celilesine 
arz-ve îşâr-ı keyfiyet edilmiştir. 

8 Teşrîn-i Evvel 1324 (21 Ekim 1908) tarihli Mîzân-ül Hukuk Cerîdesi’nin 1. Sene 1. sayısında 
6. sayfa da yer alan İzmir Barosu’nun kuruluşuna dair haberin ve 8 Ocak 1910 tarihi itibari ile 

Baro üyesi olan avukatların isim listesinin orjinalini ve transcripsiyonunu sunuyoruz. Bu tarihden 
daha eski tarihlere ait Baro Aidat Makbuzu bulmuş idik. Araştırmalarımızda bu makbuzun İstanbul 

Barosu’ndan naklen gelmiş bir arkadaşımızın İstanbul Barosu’na yaptığı aidat ödemesi ile ilgili 
olduğunu tespit ettik. Böylece İzmir Barosu’nun kesin olarak 21 Ekim 1908 tarihinden önce 

kurulmuş olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

Çeviren: Av. H. Baha COŞKUN

GEÇMİŞTENGEÇMİŞTEN
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26 zilhacce sene  1327 (8 Ocak 1910)
Sene 2 Sayı 2 Sayfa 18 

İzmir’de ruhsatnameli olarak icrayı vekalet eden 
dava vekillerinin cemiyet-i daime nezdinde mevcut 
defatirde mukayd esamisi huruf-u heca tertibiyle 
bervechi ati beyan olunur. 

Alber Turika Efendi 
Apostolidi Efendi 
Anastas Efendi 
Artin Harunyan Efendi 
Artin Baharyan Efendi
İbrahim Refik Bey 
İbrahim Ethem Efendi 
İsmail Salih Bey 
İhtena Efendi 
Emin Zeki Efendi 
Evşin Esaya Efendi 
Ogüst Dajaya Efendi 
Eframidi Efendi 
Bekir Behlül Bey 
Parsih Efendi 
Corci Boyli Efendi 
Hüseyin Feyzi Bey 
Hasan Pertev Efendi 
Hüseyin Rüştü Bey 
Hüseyin Nesimi Efendi 
Dimostin Efendi 
Re’fet Bey
Rıfat  Bey  
Sarkiz Şahniyan Efendi 
Toma Antonyadi Efendi 
Ali Rıza Efendi 
Gad Franko Efendi 
Gabriyel Efendi 
Kostaki Efendi 
Karabet Efendi 
Kirkor Çilingiryan Efendi 
Mehmet Rıfat Efendi Gelibolulu 
Mehmet Şükrü Efendi Konyalı 
Mustafa Tevfik Bey 
Mehmet Tahir Efendi 
Mehmet Tahir Efendi Tireli 
Maksut Efendi 
Manulaki Emanuellidi Efendi 
Mamuryan Efendi 
Manuk Kalpakçıyan Efendi 
Nezaret Hilmi Efendi 
Vahan Efendi 
Vantuda Efendi 
Vasilaki Yanis Efendi 
Yanko Papadaki Efendi 
Yordan Efendi

Çeviren: Av. H. Baha COŞKUN

Çeviren: Av. H. Baha COŞKUN

GEÇMİŞTENGEÇMİŞTEN
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İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

Yelda KULLAP
Avukat - Güzel Sanatlar (Heykel)

Resimle ilgilindiğinizi biliyorduk. 
Heykel sanatıyla da ilgilenmeye baş-
ladınız. Güzel sanatlara ilginiz ne za-
man ve nasıl başladı?
Güzel sanatlara ilgim küçük yaşla-
rımdan itibaren vardı. Resim yapmak 
renklerle uğraşmak hoşuma gidiyordu. 
Daha sonra bu ilgimi sanat öğrenimi ile 
geliştirmeye karar verdim. Şu anda da 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölü-
mü’nde öğrenciyim.

Bugüne kadar bu alanda neler yap-
tınız ?
2011 yılında üniversitede sanat eğitimi-
ne başladığım tarihe kadar bazı kursla-
ra giderek resim çalışıyordum. Bornova 
Belediyesi’nin resim kursunun iki kar-
ma sergisine katıldım. Yaptığım ama-
tör resimlerle evimi süsleyerek mutlu 
oldum.Okul hayatına başladıktan sonra 
ise sabırla öğrenme sürecine girdim. 

Avukatlık mesleğinizi sürdürürken 
aynı zamanda heykelciliğe zaman 
ayırabiliyormusunuz?
Okulda uygulanan öğrenim programı-
na dahil olduğum  ve aynı zamanda 
avukatlık mesleğimi yürüttüğüm için 
zaman sorunu yaşıyorum. Avukatlık 
mesleği çok dikkat edilmesi gereken 
riskli bir meslek. Bu anlamda okulda, 
derste avukatlık mesleğimde benimle 
birlikte her an. Müvekkillerle görüşme-
lerim, işlerimi takibim okuldaki prog-
rama saygı sınırları içinde devam edi-

yor. İşyerinde geçirdiğim zamanı daha 
disiplinli ve konsantre geçirerek işimi 
bitirmeye ve sanat eğitimime zaman 
ayırmaya çalışıyorum elimden geldi-
ğince. 

Sanatsal faalieyetlerle ilgilenirken 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 
Resim ve heykel ile ilgilenirken zaman 
nasıl geçiyor bilmiyorum. Ben sezgisel 
olarak bu yola girdim. Sanatın içinde 
olursam hayatımın daha anlamlı ve 
güzel olacağını hissettim. Okulda veya 
evde heykel ve resim yaparken  her şeyi 
unutuyorum, eğleniyorum  ve huzur 
buluyorum. Sanatta kendimi arıyorum 
bu da  bana çok iyi geliyor. 

Sanatsal faaliyetler ile avukatlık 
mesleği arasında bir öncelik sorunu 
yaşıyor musunuz? Birbiriyle etkile-
şim söz konusu mu?
Kalbim hep sanat yaşantımda olsa da, 
öncelik her zaman avukatlık mesleğin-
de oluyor. Başta sanat öğrenimimin 
avukatlık mesleğime sekte vuracağını 
düşünmüştüm. Fakat şimdi başka bir 
noktadayım. İkisinin birbirinden güç al-
dığını düşünüyorum. Mesela avukatlık-
ta bekleme, umutsuzluk ve yorgunluk 
duygularımı sanat en aza indirdi. Avu-

katlık mesleğimde motivasyonum arttı. 
Hayatımın bir kısmının sanatla geçmesi 
avukatlık mesleğinde bana bir güvence 
verdi kendimi daha güçlü hissettim. Bu 
olumlu etkiyle, müvekkillerimle ilişki-
lerim daha güzel, daha olumluyum ve 
sakinim. Bu anlamda sanat eğitimi ve 
sanatsal faaliyetlerin  hukuk mantığımı 
ve olayları değerlendirme ve çözüm 
bulma yönümü geliştirdiğini düşünü-
yorum. Bir hukukçu olarak yaşadıkla-
rımın öğrendiklerimin, deneyimlerimin 
ve hukuki düşünme mantığının ise sa-
natıma etki ettiğini ve edeceğini düşü-
nüyorum. Çünkü bir avukatın yaşadık-
larını sadece bir avukat bilebilir. Adaleti 
gerçekleştirmek için savaş veren Don 
Kişotlar gibiyiz. Bazen kurumlar, bazen 
kişilerle karşı karşıya geliyor savaş ve-
riyoruz. Çoğu  zaman işimizi yapmaya 
çalışırken umulmadık engellerle kar-
şılaşıyoruz. Rüzgara karşı koşmak zo-
runda olduğumuz oluyor. Dudağımızı 
uçuklatan bizi acıtan olayları görüyo-
ruz. Bu anlamda sanatın hayat olduğu 
düşündüğümde, bir hukukçu olmamın 
sanatımı güçlendireceğini düşünüyo-
rum. Şu anda bulunduğum noktada 
avukatlık kimliğimin ve sanat öğrencisi 
kimliğimin birbirini çok güçlü bir şekil-
de beslediğini düşünüyorum.

GEÇMİŞTEN
Röportajlar: Av. Süleyman AKTAŞ - Av. Z. Özen İNCİ

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER
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İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl 
başladı? 
Benim küçük yaştan beri müziğe din-
leyici olarak merakım vardı. İlkokuldaki, 
ortaokuldaki klasik blok flütler vardır 
ya, onları çalmakla başladı müzik se-
rüvenim. Etrafımda gördüğüm enstrü-
manlara ilgim vardı. İmkanım olunca 
alıp deniyordum çalmayı. Orta okulda 
orgum vardı. Org çalıyordum. Son-
ra lise bittikten sonra babam bana bir 
bağlama hediye etmişti. Bağlama çal-
maya başladım. Halen çalıyorum. 

Yani  sizin için alaylı diyebilir miyiz?
Tabi, tabi. Aynen öyle.

Daha sonra müzik alanında neler 
yaptınız?
Ben kendi kendime şarkı türkü mırıl-
danmazdım. Sadece çalmak üzerineydi. 
Üniversite 4. sınıfta Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nin müzik çalışmaları 
başlatılacağına ilişkin duyurusu üzerine 
10-15 kişi biraraya geldik. Fakülte bün-
yesinde bir müzik topluluğu oluşturul-
du. Birkaç konsere çıktık. Konserlerde 
ben de bağlama çalıyordum. Sonra 
konserlerin birinde tek bir türkünün 
arkasında vokal yaptım. Arkadaşların 
dikkatini çekmiş. Dediler ki biz bu işi 
biraz daha ilerletelim. Kendi grubu-
muzu kuralım. Oradan eleme yapıldı. 
Ben oluşan grubun solisti oldum. Kendi 
kendime bile türkü söyleyemeyen bi-
risiyken, müzik grubunda türkü söyle-
meye başladık. O yıl epeyce konserler 

Uygar BOSTANCI
Avukat - Müzik

verdik dört beş etkinlikte. Hatta sadece 
bizim konserimiz olarak bir organizas-
yonumuz oldu. ‘Grup Güney’ adında 
bir grubumuz vardı. Çok da güzel, ke-
yifli bir gruptu. 

Okuldan sonra... Ankara Barosu’nun 
Türk Halk Müziği Korosu’na dahil olduk 
stajyerken. Orada çok değerli üstadla-
rımız vardı. Onlar bir anlamda eğitim 
oldu bana. Öyle konservatuardaki gibi 
notayla bir eğitim değil de, daha ziyade 
söyleme teknikleriyle ilgili, ses eğitimi 
şeklinde. Orada Ankara Üniversitesi’nin 
korosuyla TRT’de konserimiz oldu. 
Onun dışında eski hukuk fakültesinde 
konserlerimiz oldu... Bireysel olarak 
Ankara Barosu kuruluş yıldönümünde 
Ankara Barosu Gölbaşı Tesisleri’nde 
sahne aldım. Ankara’dan İstanbul’a ta-
şındım. İstanbul’da bir toplulukla bir-
likte müzikle ilgilenmeye olanağım ol-
madı. İstanbul’dan İzmir’e gelir gelmez 
de İzmir Barosu’nun Türk Halk Müziği 
Korosu’na dahil oldum. Orada da sa-
ğolsun arkadaşlarımız, çok değerli ho-
camız ilgi gösterdiler. İki senedir orada 
konserlere çıkıyoruz. Onların birkaç ta-
nesinde solo söyleme şansım oldu. 

Halk Müziğinin çağdaş bir format-
ta, çok sesli hale gelmesi, popüler 
olması konusunda ne düşünüyorsu-
nuz? 

Bizim çağdaş Türk Halk Müzik ile ta-
nışmamız Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, 
Edip Akbayram, Yavuz Bingöl, Hüseyin 
Turan gibi sanatçılarla oldu. Yani halk 
müziğinin modernize edilmiş hali ve-
silesiyle tanışmış olduk. Onun için ben 
karşı değilim, hatta daha çok da gerek 
dinlerken ve gerek ise seslendirirken 
modern düzenlemeli hallerinden ke-
yif alıyorum. Çok ham haliyle işte Aşık 
Veysel’in Aşık Mahsuini sırf sazıyla, Ne-
şet Ertaş’ın bir bağlaması yanında bir 
kaşıkçısı ritimcisi ile özü itibariyle dinle-
mek ya da günün getirdiği teknolojiden 
faydalanarak güncel sanatla dinlemek-
ten de keyif alıyorum. Yani yeri geliyor 
bir Anadolu bozlağıyla tüyleriniz diken 
diken olurken, yeri geliyor bir Kara-
deniz ağıtıyla, Kürt ağıtıyla tüyleriniz 
diken diken olabiliyor. Bu ezgiler çok 
farklı estrümantalle bir arada kullanıla-
biliyor. Ben hepsini keyifle dinliyorum. 
O anlamda ben de kendi adıma bir din-
leyici olarak herhalde Kardeş Türküler’e 
çok şey borçluyumdur. Bu topraklarda-
ki farklı dillerden ve yörelerden ezgileri 
en çok onlardan tanıdım. 

Ayrıca türkülerin TRT’nin dayattığı for-
matta seslendirilmesini de doğru bul-
muyorum. TRT’nin dayattığı formatın 
bu işin özü ve doğrusu olduğunu da 
düşünmüyorum. 

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER
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Resimle tanışmanız nasıl oldu? Nasıl sürdü?
Küçük yaşlardan  beri ara ara resim yapardım. Fakat asıl 
İzmir Barosu tarafından 6 yıl önce açılan  resim kursuna 
katılarak resim yapmaya yeniden başladım.

İzmir Barosu tarafından kurulan resim kursuna katıl-
mamın resim çalışmalarımın gelişmesine büyük faydası 
oldu. Çok keyifli bir resim grubum var. Birlikte vakit ge-
çirip meslektaşlarımızla sanattan söz edebilmek bizlere 
oldukça keyif vermektedir.

İzmir Barosu Resim Grubu olarak Avukatlar Günü, Adli 
Yıl Açılışlarında resim sergileri açtık. Bu sergilerde be-
nimde resimlerimin sergilendi. Bundan büyük onur ve 
mutluluk duydum.

Resimde hangi tazda çalışıyorsun?
Ben de yağlıboya resim yapmayı  daha çok seviyorum. 
Yapmış olduğum resimlerden özellikle  yağlıboya tab-

Dilek ÖZYAMANER
Avukat - Resim

İÇİMİZDEKİ
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lolarım beğeniliyor. Portre çalışırken, insan yüzlerine 
farklı anlamlar vermek hoşuma gidiyor. Ruh halime 
göre onlara anlamlar veriyorum. İnsanların yüzlerine 
mutlu ya da hüzünlü ifadeler vermek hoşuma gidiyor. 
Manzara resmi yaparken de canlı renkleri kullanmayı 
tercih ediyorum. Doğayı resmederken olduğu gibi de-
ğil de daha canlı, renkli ve farklı tonlar kullanmak be-
nim için artık bir nevi tarz oldu diyebilirim. 

Resim yapmanın mesleğinize ve size katkısı neler 
oldu?
Mesleğimiz gereği stresli bir işle uğraşıyoruz. Mesleği-
mi yapmamı kolaylaştıran böylesine güzel bir hobi ile 
uğraştığım için kendimi oldukça şanslı hissediyorum. 
Gördüğüm kişilere ya da manzaralara anlamlar yükle-
yerek resmedebilmek oldukça keyifli oluyor ve hayata 
bakış açımı değiştiriyor.

Aslında diyebilirim ki her sanatçının eseri, gördüğü göz, 
duyduğu ses, aldığı nefestir. Sanatla uğraşan insanın 
hayata ve insanlara bakış açısı da farklı oluyor. Resim 
yapmak benim için mesleğimi yapmamı kolaylaştıran 
bir unsur. Her resmimi yaparken aynı heyacanı duyuyo-
rum. Sanki ilk kez resim yapıyormuşçasına, çocukça bir 
heyecan bu. Ben bu heyecanı duydukça, resim yapma-
ya da devam edeceğime inanıyorum. İnsanların resim-
lerimi görmesi, anlamlandırabilmesi ve hissedebilmesi 
için somut resim çalışmayı seviyorum.

Sanat boşlukta var olmaz. Yaratıcı ruhun izleyiciye ihti-
yacı vardır düşüncesindeyim. Dolayısıyla yaptığım re-
simlerimin farklı mekanlarda daha çok kişi tarafından 
görülmesi beni oldukça mutlu etmektedir. 

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER
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İstanbul Barosu ile İlgili Basın Açıklaması

İstanbul Barosu Ziyareti

İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin 06.04.2012 günü ya-

pılan celsesine katılmak suretiyle Avu-
katlık Kanunu’nun 76, 95 ve 97. mad-
delerinin barolara yüklemiş olduğu 
görev nedeniyle mahkeme heyetinden 
bir dizi talepte bulunmuşlardır. Bu ta-
leplerinin konusu, kamuoyunda Balyoz 
Davası olarak bilinen davada savun-
ma hakkının ihlal edilmesi ve avukatlık 
mesleğine yönelik saldırılar nedeni ile 
meslektaşlarımızın cüppe bırakmak zo-
runda kalmış olmalarıdır. 

Bu talepler üzerine; İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi, “... Bu davranışları-
nın adil yargılamayı etkilemeye yöne-
lik olduğu dikkate alındığında İstanbul 
Barosu Başkanı ile sundukları dilekçe-
de isimleri bulunan ve İstanbul Barosu 
Başkanı ile birlikte duruşmaya giren 
avukatlar hakkında gereğini takdir ve 
ifası için Silivri Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’na, müzekkere yazılmasına...” karar 
vermiştir. 

Böylece Silivri Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nca başlatılan soruşturmada Avukat-
lık Kanunu’nun 58. maddesi görmez-

den gelinmiş ve Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin sıfatları yok sayılmak 
suretiyle haklarında doğrudan soruş-
turma başlatılmıştır. 

Bu soruşturma sonucunda İstanbul Ba-
rosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
hakkında her ne kadar daha düşük ce-
zayı öngören TCK’nın 288. maddesin-
den soruşturma açılmışsa da nedense 
TCK 277 maddesinde düzenlenen Yargı 
Görevini Yapanı Etkileme suçlaması ile 
iddianame düzenlenmiş ve kamu dava-
sı açılmıştır.

Davanın açılması ile birlikte İstanbul 
Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üye-
lerinin görevlerinin düştüğü gibi daya-
naksız iddia ve temenniler gündeme 
taşınmak istenmiş ve tüm bunlara yanıt 
olarak İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
seçimsiz genel kurul yapılması kararı 
almıştır.

İzmir Barosu tüm bu süreçte 11 Nisan 
2012 ve 25 Mayıs 2012 tarihli açıkla-
maları ve ayrıca mahkemenin anılan 
tutanak ve ihbarından sonra 15 Haziran 
2012 günü kamuoyunda Balyoz dava-
sı olarak bilinen davanın duruşmasına 

Savunmayı savunmak için İstanbul 
Barosu ile bu güne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da dayanışma 
içinde hareket edeceğimiz, 17 Mart 
2013 tarihinde İstanbul Barosu 
Olağanüstü Genel kurulunda, 17 Mayıs 
2013 tarihinde Silivri Adliyesi’nde 
olacağımız bilinmelidir.

katılmak suretiyle İstanbul Barosu’nun 
yanında olduğunu bildirmiştir.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEK-
DAŞ başkanlığında Yönetim Kurulu 
ve Denetleme Kurulu üyelerimiz ile 

TBB Delegelerimizden oluşan bir he-
yet 15 Şubat 2013 Cuma günü saat 
16.00’da İstanbul Barosu’na destek 
ziyaretinde bulundu. İzmir Barosu He-
yeti İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit KOCASAKAL, Başkan Yardım-

cısı Av. Mehmet DURAKOĞLU, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Av. Aydeniz ALİSBAH 
TUKSAN ve Av. Süreyya TURAN’la gö-
rüşmelerde bulundu.

Baromuzu temsilen ziyarette bulunan 
heyette; Baro Başkanı Av. Sema PEK-
DAŞ, Başkan Yardımcısı Av. Ercan DE-
MİR, Genel Sekreter Av. Dilek DEMİR, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Meriç KAP-
TAN, Av. Sefa YILMAZ, Av. Anıl GÜLER, 
Av. Doğan ALPER, Av. Türkan KARAKOÇ, 
Av. Ümit GÖRGÜLÜ Denetleme Kurulu 
Üyesi Av. Neşve KOYLU, TBB Delegeleri 
Av. Ayşen ERDOĞAN, Av. Hatice İŞLE-
KEL, Av. İsmet KÖYMEN, Av. Sibel ÜNLÜ 
HASDEMİR ve Av. İsmail HANOĞLU yer 
aldı.

Bu amaçla 15 Şubat 2013 günü İzmir 
Barosu Başkan, Yönetim, Denetim, Di-
siplin  Kurulu Üyeleri ve TBB delegele-
ri  katılımından oluşan heyet, İstanbul 
Barosu’nu ziyaret ederek İzmir Baro-
su’nun destek ve dayanışmasını bizzat 
ileteceklerdir.

Hukuk, adil yargılanma ve savunma 
hakkı herkes içindir ve herkese bir gün 
gerekebilir. 

Saygılarımızla

Avukat Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

Hukuk ve Adalet Mücadelesinde 
BİRLİKTEYİZ!

ANA GÜNDEM
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İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri hakkında Yargı Gö-
revini Yapanı Etkileme suçlaması 

ile iddianame düzenlenmiş ve kamu 
davası açılmıştır.

Kamu davasının açılmasını, savun-
maya saldırı olarak değerlendiren İs-
tanbul Barosu, bu konuyu görüşmek 
üzere tek gündemli olarak olağanüs-
tü genel kurul kararı almıştır. 

İzmir Barosu olarak, Savunmayı Sa-
vunmak için İstanbul Barosu Olağa-
nüstü Genel Kurulu’na katılmak için 
baro üyelerine çağrıda bulunulmuş, 
kurula gidiş örgütlenmiştir. 16 Mart 
2013 Pazar 2 otobüsle yola çıkılmış 
ve 17 Mart 2013 Pazar günü Haliç 
Kongre Merkezi’nde, gerçekleştirilen 
İstanbul Barosu Olağanüstü Genel 
Kuruluna İzmir Barosu Başkanı, Yö-
netim Kurulu ve üyeleri dayanışma 
amaçlı olarak katılmıştır. 

Genel Kurul’a yurt içinde TBB, Ba-
rolar, hukuk kurumları ve sivil top-
lum kurumlarından, yurt dışında ise 
uluslararası ve ulusal barolardan ve 
hukuk kurumlarından yoğun katılım 
olmuştur. 

Tek gündemle toplanan Genel Ku-
rul’da verilen önerge ile Divan Baş-
kanlığı’na Prof. Dr. Köksal BAYRAK-
TAR, Başkan Yardımcılığı’na Av. 
Kemal AYTAÇ, üyeliklere Av. Emine 
MUSTAFAOĞLU, Av. Türkan YILMAZ 
seçilmiştir. 

Divan Başkanı Prof. Dr. Köksal BAY-
RAKTAR’ın konuşmasından sonra 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. 
Ümit KOCASAKAL açılış konuşması 
yapmıştır. Ardından sırasıyla Türki-
ye Barolar Birliği Başkanı Av. Vedat 
Ahsen COŞAR, Avrupa Barolar Kon-
seyi 3. Başkan Yardımcısı Michel 
BENİCHOU, Uluslararası Avukatlar 
Birliği Başkanı Jean Marie BURGU-
BURU, Alman Barolar Birliği Başkan 
Yardımcısı Michael KRENZLER, Önce 
İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına 
Av. Nazan MOROĞLU, Katılımcı Avu-

katlar Grubu adına Av. Bahri Bayram 
BELEN, Çağdaş Avukatlar Grubu adı-
na Av. Ayhan ERDOĞAN, Özgürlükçü 
Hukukçular Platformu adına Av. Fırat 
EPÖZDEMİR, Savunmaya Özgürlük 
Platformu adına Av. ERCAN KANAR, 
Çağdaş Hukukçular Derneği adına 
Av. Güray DAĞ konuşma yapmıştır. 

Barolar adına İzmir Barosu Başka-
nı Av. Sema PEKTAŞ, Ankara Barosu 
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞ-
LU, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. 
Tahir ELÇİ, Erzurum Barosu Başkanı 
Av. Faruk TERZİOĞLU, Adana Barosu 
Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, 
İstanbul Barosu Önceki Başkanların-
dan Av. Prof. Dr. Yücel SAYMAN ve 
İstanbul Barosu Önceki Başkanların-
dan Av. Kazım KOLCUOĞLU konuş-
ma yapmıştır. 

Konuşmacılar arasında YARGI-SEN 
Başkanı Ömer Faruk EMİNAĞAOĞ-

İstanbul Barosu Olağanüstü Genel Kurulundaydık.

LU, YARSAV Başkanı Murat ARS-
LAN’da görüşlerini genel kurul ile 
paylaşmıştır. 

Divana sunulan Sonuç Bildirgesi di-
van tarafından okunduktan sonra 
genel kurul tarafından oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Bildirgenin kabulünden sonra Av. 
Ali Rıza AKTAN, Av. Sedef ÜNAL, Av. 
Adalet YILMAZ, Av. Muhittin KÖY-
LÜOĞLU ve Av. Casim YILMAZ kendi 
adına söz alarak görüşlerini sunmuş-
tur. 

Konuşmaların tamamlanmasından 
sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL teşekkür 
konuşmasını yapmış; ardından Di-
van, gündemin tamamlandığını be-
lirterek Olağanüstü Genel Kurul top-
lantısını sona erdirmiştir.  
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Değerli Divan,

İstanbul Barosu Başkanı ve Y.K. Üyesi Değerli Meslektaş-
larım,

İstanbul Barosu Genel Kurulu’na dünyanın çeşitli ülke-
lerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan değerli 
avukatlar,  hukukçular ve konuklar,

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nu oluşturan sevgili mes-
lektaşlarım, 

Hepinizi şahsım ve İzmir Barosu üyesi meslektaşlarım adı-
na sevgi ve saygıyla selamlıyor, Genel Kurul’a başarılar di-
liyorum. 

Bugün gerçekleştirilen genel kurulun ana gündem mad-
desi; Son dönemlerde avukatlara, avukatlık mesleğine, 
meslek onuruna, Barolara ve özellikle İstanbul Barosu’na 
yönelik saldırıların, hukuksuzlukların, sindirme ve yıldırma 

girişimlerinin yoğunlaşması, tahammül edilemez boyut-
lara ulaşması ile ilgili durumun tartışılması ve yapılması 
gerekenlerin belirlenmesidir.

Evet, mesleğimiz ve örgütümüz Barolarımız,  saldırılarla 
karşı karşıya.  

• İnsan haklarının korunması,  geliştirilmesi ve savunul-
ması,

• Yargılama faaliyetinin demokratikleşmesi, 

• Hak arama özgürlüğünün kullanılması

• Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi için var olan 
avukat, bu özelliklerinden arındırılmak, 

• Teknik iş ve işlemlerle mekanik olarak iştigal eden, yar-
gılamada şeklen bulunması gereken yargının uslu çocuğu 
olarak konumlandırılmak istenmektedir. 

İzmir Barosu Başkanı 
Av. Sema PEKDAŞ’ın 
İstanbul Barosu Olağanüstü Genel 
Kurulu’ndaki Konuşması:
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• Mesleğimiz özüne müdahale edilmekte, başkalaşıma 
uğratılma girişimleri yol almaktadır.

Bu amaçla;

Gece yarısı baskınları ile kapıları kırılarak içeri girilen avu-
katlık bürolarından avukatlar hukuka aykırı olarak gözaltı-
na alınarak cezaevlerine atılıyor.

• Gözaltına alınan avukatlara, girdikleri davalar, temsil et-
tikleri müvekkilleri tutuklama gerekçesi olarak fütursuzca 
sorulabiliyor.

• Müvekkillerine CMK’da yazılı haklarını hatırlatmaları ve 
kullandırmaları tutuklama sebebi oluyor.

• Demek ki avukatlar yanlış biliyor.

• Yasalar uygulansın diye yazılmamış, o haklar ve güven-
celer kullanılsın diye tanınmamış. 

• Tanınan haklar ve yazılan yasalar bizim ne kadar demok-
ratik bir hukuk devletinde yaşadığımızı göstermek içindir, 
yoksa kullanılmak ve uygulanmak için değil...

• Avukat dediğin tutuklama sebebinde gerekçe aramaya-
cak,

• İtirazlarının reddinde gerekçe bulunmuyor diye şikayet 
etmeyecek,

• Delilleri görmek istemeyecek, delilleri tartışmayacak, 
yeni delil toplanılmasını istemeyecek.

• Ceza yargılamasında gizli tanık olmaz, olursa ona engi-
zisyon yargılaması denir demeyecek,

• Tanık dinlenilmesini talep etmeyecek, dinlense bile soru 
sormayacak, 

• Çünkü emniyet görevlileri bütün bu delilleri düzenlemek 
için uğraşmış, projeli soruşturma dosyaları hazırlamış, 

• Onların bu uğraşılarını tartıştırmayan, sorgulamayan ha-
kim ve savcılar varken sorumsuz avukatların hak hukuk, 
adil yargılanma hakkı, kesin delil gibi fantezileri ile devle-
tin güvenliği tehlikeye mi sokulsun.

• Hayır... Bu nedenle avukatlar bu inceliği anlamalı ve uslu 
çocuk olup kendilerine gösterilen yerde öylece durmalılar  

• Aksi halde duruşma salonlarında avukatlar darp edilir.

• Duruşma salonlarından avukatlar atılır.

Zaten o duruşma salonları her ne kadar duruşma tuta-
naklarında müstakil girişi bulunan mahkeme salonu ola-
rak belirtilse de cezaevi yerleşkelerinin içinde bulunan 
duruşma salonlarıdır. 

Ve bu salonlarda yargılama yapan mahkemeler,   öylesine 
ayrıcalıklıdırlar ki, onlar özel görevlidir ve özel yetkilere 
sahiptirler.

Onların bu yetki ve görevlerine itiraz etmemiz ve olağa-
nüstü yargılama yapıyorlar, burada adil yargılama yok de-
memiz istenmemektedir. 

Ama biz avukatlar ve barolar “özel yetkili” / “özel görevli” 
yargı sürdükçe herkesin ve hukukun güvenliği tehdit al-
tındadır dedik

Bu nedenle Barolar ve TBB olarak çeşitli zamanlarda bir 
araya geldik ve görüşler açıkladık, 17 Nisan 2011 tari-
hinde TBB ve 57 baro İzmir Deklarasyonunu kamuoyuna 
açıkladık ve;

CMK’nun 250. maddesi ile kurulan ve Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin devamı niteliğinde olan, Özel Görevli 
Ağır Ceza Mahkemeleri, yargı birliğine aykırı olarak, ola-
ğanüstü soruşturma ve kovuşturma usulleriyle işleyen ya-
pısı sebebiyle, savunma hakkına, silahların eşitliği ilkesine, 
adil yargılanma hakkına ciddi bir tehdit ve tehlike oluş-
turmakta, hukuk güvenliğini ve güvenilirliğini zedelemek-
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tedir. Bu mahkemelerde avukat ve savunma hakkı hiçe 
sayılmakta, tutukluluk ve diğer koruma tedbirleri ölçüsüz 
olarak uygulanmakta, hak ve özgürlükler ihlal edilmekte-
dir. 

Bir hukuk devletinde bu tür mahkemelerin ve bu şekildeki 
özel usullerin yeri bulunmamaktadır. 

O nedenle bu mahkemelerin ve yine bu mahkemeler için 
öngörülen özel usul hükümlerinin bir an önce kaldırılması 
gerekir. 

Biz, TBB ve Barolar; bu sürecin takipçisi olacağımızı, sa-
vunmadan kaynaklanan meşru ve demokratik gücümü-
zü gerektiğinde kullanacağımızı, kamuoyuna duyururuz. 
Dedik.

Bu deklarasyonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra; 
7-8 Mayıs 2011 tarihinde Adana’da toplanan Türkiye Ba-
rolar Birliği 31. Olağan Genel Kurulu’nun “Sonuç Bildirge-
si”nde de;

“1- Kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamı 
niteliğinde olan CMK 250. maddesi kapsamındaki özel 
yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri demokrasi, hukuk 
devleti ve adil yargılanma hakkının zorunlu koşulu olarak 
ivedilikle kapatılmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve demokrasi ve yargının 
kurucu unsuru olan avukatlar, bu istemi kararlılıkla takip 
edecekler ve gerektiğinde ‘hukuktan gelen güçleri’ni kul-
lanmakta tereddüt etmeyeceklerdir.

4- Tarafsız ve bağımsız yargının olmazsa olmaz koşulu, 
özgür ve bağımsız savunmadır.

Bütün avukatlar, üstlendikleri savunma görevini, hukukun 
üstünlüğüne, evrensel hukuk değerlerine, temel insan hak 
ve özgürlüklerine bağlılıkla yerine getirmekte kararlıdır-
lar.” Tespitlerini yaptık, kararlar aldık.

Türkiye Barolar Birliği 31. Genel Kurulu sonuç bildirgesi 
olarak kamuoyuna duyurulan bu ilkelerin dikkate alın-
maması ya da yaşama geçmemesi halinde biz avukatlar,  
“hukuktan gelen gücümüzü “ kullanmakta tereddüt gös-
termeyeceğimizi açıkça ilan ettik. 

Alınan bu kararlardan yaklaşık bir yıl sonra, ÖGM’lerdeki 
adil yargılama hakkına yönelik ağır ihlaller ve avukatla-
rın savunma görevi yapamaz olmaları karşısında, İstanbul 
Barosu Başkan ve Y.K. üyeleri meslektaşlarımız savunma-
nın hukuktan gelen gücü ile savunma hakkına ve savun-
ma görevi yapan meslektaşlarına sahip çıktılar. Özel Yetki-
li İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nden adil yargılama 
yapılmasını ve savunmanın görevine engel olunmamasını 
talep ettiler. . 

 Bu talepleri onların yargı görevini yapanı etkileme suçu-
nun sanığı olmaları ile sonuçlandı. 

Onları sanık sandalyesine oturtanlar, sadece avukatları, 
sadece Baroları değil yargının bütününü hedef almaktadır.

En basitinden iddianamede belirtilen sevk maddesinin 
unsurlarının iddia edilen fiille uzak yakın bir ilgisinin bu-
lunmadığı apaçık belli. Demek ki uysa da uymasa da oldu 
dönemi. Ardından da yine Avukatlık Kanunu’na aykırı 
olarak sanık yapılan Başkan ve Y.K. üyesi meslektaşları-
mız yine Avukatlık Kanunu’nun kasıtlı ve yanlış yorumuyla 
düştüler düşmediler tartışmasına konu edilmekteler. 

Eğer bu bir kavga ise biz bu kavgada varız ve bu saldırı 
karşısında İstanbul Barosu ile eksiksiz bir dayanışma 
içinde olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Ve bu kavganın olağanüstü yargılamaları kabul edip 
etmeme kavgası olduğunu 

Bu kavganın savunma hakkını sağlayan, koruyan ve saygılı 
olan bir ceza yargılaması için yapılan bir kavga olduğunu 

Bu kavganın, insan hakları kavgası olduğunu, 

Bu kavganın adalet ve vicdan kavgası olduğunu bütün 
dünyaya anlatmaya kararlıyız

Çünkü biz yargının uslu çocukları değiliz.

Avukatlar uslu çocuk olmazlar, uslu olmak avukatlığın do-
ğasına uymaz. 

Hukuk devleti uslu avukat istemez. Avukat uslu olursa o 
devlet hukuk devleti olmaz.  

Biz, itiraz etmek için varız ve var olacağız. 

Hem bizi gereksiz hatta zararlı görenlerin bile bir gün adil 
yargılanmaya ve avukata ihtiyacı olabilir. Onlar için de var 
olacağız.

Gün, savunmanın meşru ve demokratik gücünü savunma 
ve bunun için mücadele etme günüdür. 

Gün savunmanın hukuktan gelen gücünü kullanma gü-
nüdür.

Yaşasın savunmanın örgütlü ve dirençli gücü!

Yaşasın adalet ve vicdan!

ANA GÜNDEM
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KURULLAR

Başlangıçta, yazılar, makaleler, gör-
seller, etkinlikler ve haberlerden 
oluşan bir yığın vardır masanın 

üzerinde. Önce yazılar ayrılır, “bu bül-
ten” , “bu dergi” için diyerek.  Akademik 
yazılar dergi için, haberler, duyurular, 
faaliyetler ve daha güncel konulara iliş-
kin yazılar ise bülten içindir. O dönem 
yapılan faaliyetlerin, basın açıklamala-
rının, duyuruların taranmasındadır sıra. 
Faaliyetlere ilişkin fotoğraflar, görseller 
seçilir ve her bir faaliyet için haber yazı-
sı hazırlanır. Ne zaman yapılmış, neden 
yapılmış, kimler katılmış vs. vs. 
Her üyenin bir görevi vardır. Haber ya-
zıları paylaşılarak düzeltme için belirle-
nen sürede geri gelmesi sağlanır. Süreli 
bir yayın çıkarmak söz konusu olunca 
bu sürelere uymakta son derece önem 
kazanır. Verilen sürenin sonunda, en 
başta yazı, faaliyet ve haber yığınından 
ibaret olan bülten şimdi derli toplu bir 
belge haline gelmiş, ama daha taslak 
bile olamamıştır.
Kontrolden geçen yazıların hangi say-
fada ve nasıl yayınlanacağına gelmiştir 
sıra. Konuşulur tartışılır karar verilir hep 
birlikte.  Ve işte dizgi aşamasında ajans 
yolları görünür.
Taslak dizgiye girerken bir yayın kurulu 
üyesi (-ki aramızda bu işin de ustaları 
olduğunu söylemeden geçmemek la-
zım-) ajansta kontrolleri yapar. Bazen 
gece yarılarına kadar sürer bu iş. Bu 
süreçte bültenin başlıkları, fotoğraf ve 
görselleri, renkleri sayfa düzeni defa-
larca gözden geçirilir. Değiştirilir, dü-
zeltilir ve en son hali verilir. 
Bültenin ana gündemine uygun kapak 
fotoğrafı ve rengi seçilir. 
Dizginin bitmesiyle birlikte taslağın son 
kontrolleri başlar. Taslak yeniden tüm 

üyeler arasında paylaştırılır ve yazım 
hataları için düzeltmeler yapılır. Ek-
randa gördüğünüz, tasarladığınız gö-
rüntünün kağıda döküldüğü, emeğin 
görünür hale geldiği basım aşaması 
en keyifli ve heyecanlı zamanlarımızdır 
dersek yalan olmaz sanırım.
İzmir Barosu dergisi de benzer süreç-
lerden geçerek hazırlanır. Fotoğraf se-
çimi yoktur orada sadece. Dergi için 
gönderilen akademik yazılar en az iki 
kurul üyesinin kontrolünden geçer. 
Gönderilen yazının hakemli olması ta-
lep edilmişse ayrıca danışma kurulun-
dan iki kişiye hakem incelemesi için 
gönderilir. Yine matbaa, yine taslak ve 
yine basım… 
Daha önceki bültenlerde İzmir Baro-
su’nun diğer komisyonlarını tanıttık 
sizlere. Kurul ve komisyonların fo-
toğrafları paylaşmıştık. Bu sayıda da 
kendimizi tanıtalım dedik. (Kendini ve 
kendi yaptığın işi anlatmak ne  zormuş 
meğer.) 
Biz Kim Miyiz?
Şuan elinizde tuttuğunuz, sayfalarını 
karıştırdığınız, belki ilgiyle okuduğunuz 
belki de beğenmeyip büronuzun bek-
leme salonundaki sehpaya terk ettiği-
niz (umarız terk etmemişsinizdir)  İzmir 
Barosu Bültenini ve İzmir Barosu dergi-
sini yayına hazırlayan ekibiz biz. 
En güzeli nedir bilir misiniz biz yayın 
kurulu üyeleri için? İyi veya kötü, ne şe-
kilde olursa olsun, bizlere yapılan eleş-
tirilerdir. O zaman anlarız ki, bekleme 
salonundaki sehpadan çalışma masa-
nıza terfi etmiştir yayınlarımız. 
Zaman zaman değişiklik isteriz, deği-
şikliğe ihtiyaç duyarız ya da değişikliğe 
ihtiyaç olduğunu fark ederiz. İhtiyaç-
lara cevap vermek zorunda hissederiz 

kendimizi. Farklı ve daha iyisini bulma 
arzusu içine gireriz. Mesela elimize ses 
kayıt cihazı ve fotoğraf makinemizi alır 
mitingde röportaj yapmaya gideriz. Ya 
da içimizdeki yetenekleri aramaya çıka-
rız. Baro binasının 5. katında harıl harıl 
çalışan komisyonların çalışmalarına mi-
safir oluruz. Bazen de geçmişimizi ara-
rız tarihin tozlu raflarında. 
Bu arayışımız dergide de sürer: Geçen 
sene bastığımız Borçlar Kanunu Özel 
Sayısı gibi ya da önümüzdeki aylarda 
yayınlamayı planladığımız Türk Ticaret 
Kanunu Özel Sayısı gibi.
Zaman zaman bir aktivite, yeni bir 
heyecan isteriz. Bir makale yarışması 
planlarız, uzlaştırmacı el kitabı gibi yeni 
bir aktivite veya farklı ve tek seferlik bir 
yayın üzerinde çalışırız. 
Tüm bu  işleri ne zaman mı konuşuyor 
ve yapıyoruz? 
Her pazartesi, gün akşama kavuşur-
ken saatler 17.30’u gösterdiğinde…
Tüm meslektaşlarımızı ve müstakbel 
meslektaşlarımızı bizlerle çalışmaya 
bekleriz. 
Yayın Kurulu, her dönem yenilenen 
üyeleriyle İzmir Barosu’nun en eski ça-
lışma kuruludur. Bunun en önemli ka-
nıtı da 23 yıldır yayınlanan İzmir Barosu 
Bülteni ve yine 78 yıldır yayınlanan İz-
mir Barosu Dergisi’ dir. 
Eski deyimle Heyet-i Neşriyat Azaları:
Av. A. Haşim ÖZTÜRK, Av. Adil AKYIL-
DIZ, Av. Anıl GÜLER, Av. Doğan ALPER, 
Av. Hakan DİMDİK, Av. Gonca RONA, 
Av. M. Ertuğrul PERİM, Av. Ozan BALIM, 
Av. Özkan YÜCEL, Av. Özlem ÖNGÖRÜ 
KARANLIK, Av. Pınar Bahar DOĞAN, Av. 
Süleyman AKTAŞ, Av. Z. Özen İNCİ

Yayın’da Emeği Geçenler...

GÜNDEM KOMİSYONLARDAN
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ENGELLİLER 
“EŞİT VATANDAŞLIK HAKKI” İSTİYOR!

DEÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Nurdan 
ANLI, İzmir Barosu üyesidir. Doğuştan omurga 
özürleriyle ilgili Spina Bifida Derneği’nin 
kurucularındandır. 2004-2010 yılları arasında 
Genel Başkanlığı’nı; 2004-2009 arasında ise beş 
yıl  süreyle Ulusal Spina Bifida Kongreleri’nin 
Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

2006 yılında Spina Bifida konusunda farkındalık 
yaratmayı ve engelli bebek doğum sıklığını 
azaltmayı amaçlayan AB destekli “Sağlıklı 
Kuşaklar Güvenli Annelik“ projesinin ve 2010 
yılında engelli bireylerde hak bilinci oluşturmayı 
amaçlayan İZKA destekli “Genç Engellilerin 
Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesi” projesinin 
koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2008 yılında 
İzmir’de “HIV+le Yaşayanlara Destek Projesinde 
hasta hakları eğitmenliği yapmıştır. 2010-2011 
döneminde İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi 
Sekreterliği görevinde bulunmuştur.

2011-2012 yıllarında Avrupa Hukuk 
Akademisi’nde (ERA) “Engelli Hakları ve 
Ayrımcılık” konulu eğitimlere katılmıştır. 
Avrupa Parlamentosu nezdinde sürdürülen 
Nöral Tüp Defeklerini Önleme çalışmalarında 
Türkiye’yi temsil etmektedir. ANLI, çalışmalarını 
sağlık hukuku ve engelli hakları alanında 
sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Merhaba Nurdan. Uzun süre önce bu söyleşiyi yapmayı 
planladık ama araya gündelik hayata dair makul engeller 
girdi, zaman geçti. Tam söyleşiye başlayacak iken hoş bir 
tesadüfle Baro başkanımız Sema PEKDAŞ seni aradı. İstersen 
bu görüşmenin konusuyla başlayalım, sonra normal akışa 
döneriz.
Sema Hanım’la, Baro’da engelli hakları üzerine çalışma 
yapmak üzerine konuştuk. Böylece bu çalışmaların da ilk 
haberini vermiş olalım. İzmir Barosu bünyesinde zaman 
zaman engelli hakları üzerine çalışma yapmak üzere ko-
misyonlar kuruldu ama istenilen verim alınamadı. 

Ama şimdi, atölye çalışması biçiminde engelli hakları üze-
rine eğitim çalışmaları yapabilir miyiz, sorusu üzerine Baş-
kanımızla konuştuk. Umarım çok yakında bu çalışmaların 
başladığı haberini de meslektaşlarımıza duyurabiliriz.

Senin bu konuda uzun zamandır çalıştığını biliyorum. İstersen 
engelli haklarına yönelik -ilk olduğunu sandığımız- İzmir 1. 
İdare Mahkemesi’nin kararıyla başlayalım. Nasıl bir davaydı? 
Davayı açarken nelerle karşılaştın? Müvekkilin ve sen 
yargılama sürecinde neler yaşadınız?
Bu dava, 2011 Haziran ayında yapılan milletvekili 
genel seçimlerinde oy kullanamayan bir müvekkilimle 
ilgiliydi. Müvekkilim tekerlekli sandalye kullanıyor. Seçim 
öncesinde de kendisini seçmen kütüğüne ‘engelli’ 
olarak işletiyor. Zaten tam seçim öncesinde Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından yayınlanmış bir genelge var, 
engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri 
için. Ayrıca o dönemde engellilerden sorumlu Bakan 
Selma Aliye Kavaf, ‘Özürlüler İdaresi engelliler ile ilgili 
bilgileri YSK ile paylaşacak böylece bu kişilerin rahatlıkla 
oy kullanabilmesi için uygun yerlere sandık konulacak’ 
şeklinde açıklama yapmıştı.

Ama Türkiye’de her işi ‘mış gibi’ yaptığımız için genelge 
sadece yayınlanıyor. Müvekkil gibi pek çok engelli kişi –
kendilerini kütüğe kaydettirmiş olmalarına rağmen- san-
dığa gittiklerinde oy kullanamıyorlar. Müvekkilimin oy 
kullanacağı sandık, bir okulun 2. katında ve merdiven 
dışında başka bir ulaşım/erişim olanağı bulunmuyor.  O 
gün bir tutanak tutuluyor; hem bu tutanağı, hem Seçim 
Yasası’nda, hem Anayasa’da, hem de uluslararası mevzu-
atta (BM Engelli Hakları Sözleşmesi) yer alan hükümleri 
kullanarak dava açmaya karar verdik.

Ayrıca şu önemli belgeyi de davamızda kullandık: Bu se-
çimlerde 46 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek 

KİMDİR?
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yaptığı bir ‘Seçim Gözlem Çalışması’ vardı. Orada da en-
gellilerin sandıklara erişim hakkıyla ilgili tutulmuş raporlar 
vardı. Bu raporları da mahkemeye sundum. Yargılama sı-
rasında sanki bu olay bir taneymiş gibi yapılan savunma-
ya karşı, engellilere –aslında ortopedik engellilere- ilişkin 
bir şey yapılmadığı; keza görme engellilere ilişkin de bir 
şey yapılmadığı açıktır. 

Nurdan, bölüyorum ama görme engelliler nasıl oy kullanıyor? 
Bir refakatçi eşliğinde mi kabine giriyorlar?
Evet, yanlarında bir refakatçiyle kabine giriyorlar. Ama 
şöyle bir sıkıntı yaşanıyor: Görme engelli kendi istediği 
(yani güvendiği) biriyle kabine girme hakkına yasal ola-
rak sahipken, sandık kurulundan hemen bir itiraz geli-
yor: “Hayır, o şekilde giremezsiniz, sandık kurulundan bir 
üyeyle girmelisiniz.” şeklinde. Hakkını bilen ve aynı za-
manda savunabilenler diretebiliyor; görme engelli mes-
lektaşlarımızın bu konuda direttiklerini ve yasal haklarına 
uygun şekilde oy kullandıklarını biliyorum mesela. 

Yeniden davaya geri dönelim mi? Müvekkilin nasıl karar 
vermiş bu davayı açmaya, sana nasıl ulaştı?
Uzun yıllardır bu alanda çalıştığım için engelli dernek-
leriyle ve çalışanlarıyla sürekli bağlantımız oluyor zaten. 
Müvekkilimi de bu çalışmalar nedeniyle tanıyordum. Se-
çimden önce İzmir Kent Konseyi’nin sekreterliğini yürü-
tüyordum. İl Seçim Kurulu Başkanı’nı ziyaret ederek, her 
seçimde yaşanan sorunlara ve zorluklara dikkat çekip, 
çözüm önerilerimizi ilettik. Yanı sıra sandık kurulu gö-
revlilerine verilen eğitimde bizim de yer alabileceğimizi 
ve beşer dakikalık kısa sunumlarla katkı verebileceğimizi 
söylemiştik. Tabi, her zaman olduğu gibi bu önerimiz “za-
ten yardımcı olunuyor seçmenlere” cümlesiyle karşılandı.

Müvekkil gibi pek çok engelli yurttaşımıza, seçim kütükle-
rini kontrol etmelerini, engelli olarak işaretlenip işaretlen-
mediklerine bakmalarını ve eğer işaretlenmedilerse, İlçe 

Seçim Kurulu’na başvurarak, kendile-
rini kaydettirmelerini istemiştik. Mü-
vekkilim de bu kontroller sonrasında 
kendisini engelli seçmen olarak kay-
dettirmişti. Oy kullanamayan, ama 
kullanamadığını bir tutanakla sapta-
yan çok az ortopedik engelli seçmen 
oldu, müvekkilim Süleyman Bey de 
bu kişilerden birisiydi. Bu şekilde da-
vayı açabildik.

Bu dava bizim için stratejik bir davay-
dı. Müvekkilin istediği manevi tazmi-
nat, mahkemenin hüküm altına aldığı 
miktar, aslında ve elbette temel kay-
gımız değildi. “Engelli” fikrine hak te-
melli bir yaklaşımı öne aldığımız için 
çok önemli bir karar.

Bu dava farklı bir dava olduğu için 
açmadan önce belki danıştığın/
konuştuğun meslektaşların olmuştur. 

Yaklaşımlar nasıldı? Bu davadan bir sonuç alabilir miyim 
kaygısı yaşadın mı?
Bu davadan hukukçu olmayan arkadaşlarıma bahsetti-
ğimde, ‘Nasıl yani bir engelli oy kullanmadığı için dava mı 
açacaksınız, bu kadar önemli miymiş oy kullanmak, her 
şey bitti de sıra ona mı geldi’ şeklinde tepkiler aldım. İş 
bulamayan bir engelli gencimizden bahsederken de ben-
zer tepkiler gelir. ‘Ooo!... Sağlıklı- normal insanlar iş bula-
mıyor onlar nasıl bulacak?’ denir. Hep bir hiyerarşi vardır, 
hakları kullanma noktasında engelliler diğerlerine göre 
bir derece aşağıdadır insanların kafasında.

Ülkemizde genelde nasıl bir algı varsa, yani ‘dava açsam 
da bir sonuç alamam, iş çok uzar; açtığıma pişman olur 
muyum?’ duygu ve düşüncesi varsa, biz avukatlarda da 
böyle bir algı var tabi. Ama bu konudan söz ettiğim bü-
tün arkadaşlarım, davanın çok haklı bir dava olduğu ko-
nusunda hemfikirdi. Kimse, ‘bu davadan bir sonuç çıkmaz’ 
demedi. 

Gerçi teknik olarak fazla araştırma yaptım davaya hazır-
lanırken, özellikle husumet açısından. Yaptığım bütün 
araştırmalarda karşıma davalı olarak Yüksek Seçim Kurulu 
çıkıyordu. Lâkin doğrudan YSK’ya karşı dava açamayaca-
ğımı, çünkü YSK’nın kararlarına karşı yargı yolunun kapa-
lı olduğunu söyleyen idare hukukçuları da olmadı değil. 
Ama müvekkilimin davası, YSK’nın kararına kaşı açılacak 
bir dava değildi. İdari Usul Yasası’nda, ‘hasım düzeltme’ 
kurumu olmasına rağmen, yine de doğru hasım olduğunu 
düşünerek davayı açtım.

Aslında bu davanın ve verilen kararın önemli etkilerinden 
birisinin de, engellilerin hak arama konusundaki moti-
vasyonlarını artırmak olduğunu düşünüyorum. Engelliler, 
genel olarak oldukça kırılganlar; her yerde farklı mua-
mele gördüklerini düşündükleri için çoğu şeye küsmüş 
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durumdalar. Her 
yerde ikinci pla-
na atılıyoruz diye 
düşünüyor la r, 
böyle olunca 
hak arama mü-
cadelesinde ge-
ride kalıyorlar. 
Bu bağlamda az 
önce sözünü et-
tiğim tutanaklar, 
yazılı başvurular 
bizim için çok 
değerli. 

Müvekkilin 
ısrarcı ve fikrî 
takipçi olması 
önemli senin 
de belirttiğin 
gibi. Çünkü idari 
yargıda hak aramak uzun süren ve genel olarak masraflı bir 
işlem. Yargılama sürecinden ve mahkemenin kararından 
müvekkilin ve sen hoşnut musunuz?
Bu bir tam yargı davasıydı; müvekkilimin isteminin kısmen 
(10.000.-TL istemişti, 5.000.-TL’ye hükmedildi)  kabulüne 
karar verildi. Daha önce de vurguladığım gibi, bedel as-
lında müvekkilim, benim ve bu konuda çalışma yürüttü-
ğümüz sivil toplum kuruluşları için birincil değildi. Ama 
müvekkilin duygusu ve ifadesi şöyle oldu: “Keşke bu ka-
rarla bir şeyler değişebilse. Umarım bir sonraki seçimde 
sandığa gittiğimde, aynı durumla karşılaşmam.” 

Keşke insanlar, bir şeylerin değişebileceği noktasında 
daha umutlu olsalar (müvekkilim gibi sonuçtan bu şekil-
de emin olmasalar). Keşke, hukuki süreçlerle değişikliğin 
olabileceğine yönelik bir bakış açısı gelişebilse. Bu tabi 
hepimiz açısından düşündürücü. Yine de umutsuz deği-
lim, kendi adıma da, müvekkilim adına da.

Bu arada, olayın bir de ceza yargılaması boyutu vardı as-
lında.

Ceza yargılamasını bilmiyordum, aslında yaygın medya için 
daha cafcaflı bir konuymuş, haberi sündürerek, içini boşaltma 
açısından.
Sorumlu olduğunu düşündüğümüz bütün yetkililer hak-
kında suç duyurusunda bulunmuştuk: İl Seçim Kurulu 
Başkanı, İlçe Seçim Kurulu Başkanı gibi. Lâkin seçim kurulu 
başkanları aynı zamanda hâkim de oldukları için farklı bir 
prosedüre bağlılar; henüz bir soruşturma kararı ya da her-
hangi bir takipsizlik kararı verilmedi. İl Seçim Müdürü ve 
diğer yetkililer hakkında takipsizlik kararı verildi. Sandıkla-
rın nereye konulacağı hakkında karar verme yetkisi Sandık 
Kurulu Başkanı’na ait olduğu için, ‘görevi ihmal’ suçlama-
sıyla bu kişi aleyhinde dava açıldı ve geçtiğimiz günlerde 
sonuçlandı. Mahkûmiyet denildi ama nihai olarak hükmün 

açıklanması geri 
bırakıldı. Açıkça-
sı müvekkilim de 
‘hak yerini buldu’ 
diye düşündü.

Şimdi ben Sandık 
Kurulu Başkanı 
günah keçisi 
mi oldu diye 
düşünüyordum 
ama sen sandık 
yerlerini belirleme 
yetkisinin o 
makamda 
olduğunu 
söyleyince 
duraladım.
Şimdi, evet san-
dıkların yerini 
belirleme yetki-
si sandık kurulu 

başkanlarına verilmiş. Ama sadece o sorumlu değil ben-
ce. Engelli seçmenlerin bulunduğu sandıkları ayırıp kolay 
erişilecek yerde konumlandırmak o kadar zor değil ama 
pratik sayılmaz. Seçmen listelerini bu şekilde düzenleyip 
ayırmak zor olmadığı için, bu işlemin –yani liste düzenle-
mesinin- en başta seçim müdürlüklerinde yapılması ge-
rekir.

Seninle yaptığım bu söyleşinin benim açımdan başka bir 
amacı daha vardı. En azından Bültende bu söyleşiyi okuyacak 
meslektaşlarımıza kurucuları arasında olduğun Spina Bifida 
Derneği’nden söz etmek. Ve tabi spina bifidanın ne olduğunu 
aktarmak, sen neden bu derneğin kurucusu oldun ve bu 
konuyla ilgilisin, biraz anlatır mısın?
Pek çok arkadaşım biliyor, benim spina bifidalı bir oğlum 
var. Şimdi 19 yaşında. Ege’nin doğumuyla tanıştık biz spi-
na bifidayla. Ayrık omurga demek yalın anlatımıyla. Anne 
karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması sonu-
cu oluşan bir doğumsal anomali. Bu anomalinin neden 
olduğu bir sürü fonksiyon bozukluğu olabiliyor. Omurilik 
felcinin doğuştan olan şekli diyebiliriz. Omurilik Felçlileri 
Derneği de kamuoyunda oldukça bilinen bir dernek. Bi-
zim çocuklarımızın, üyelerimizin yaşadığı da omurilik fel-
cinden pek farklı değil. Ama bir kısmı koltuk değneği, bir 
kısmı tekerlekli sandalye kullanıyor. Bir kısmı yürümede 
zorluk yaşamasa bile farklı tıbbi malzemelere gereksinim 
duyuyor. 

Derneğin kuruluşu da bu hastalıkla yaşamayı öğrenme 
aşamamızda oldu. Baktık ki, ömür boyu sürecek bir şey 
ama bununla nasıl yaşanır hiçbirimiz bilmiyoruz. Konunun 
uzmanı olan hekimler ve hasta aileleriyle bir araya gele-
rek kurduğumuz bir dernek. On beş yıl oldu, bu yıl da 
İzmir’de yapılacak Dünya Kongresi’ne hazırlanıyoruz. Bu 
bizim için çok önemli bir adım. 

Dernek çalışması benim ‘anne’ kimliğimle girdiğim bir 
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çalışmaydı. Hukukçu olarak engelli haklarıyla ilgili yeter-
li bilgi sahibi değildim. Geçen zaman içinde hem ulusal 
hem uluslararası mevzuatta birçok gelişme ve düzenleme 
oldu. On beş yıl önce 5378 sayılı Engelliler Yasası yoktu 
mesela. Kendiliğinden bu alana itilmiş oldum. Hem anne 
hem hukukçu kimliğimle bu alanda var oldum. Yeri gel-
mişken, belki anne baba olmayı düşünen meslektaşlarım 
vardır, onlar için ufak bir bilgilendirme yapmak isterim. 
Gebe kalmaya karar verdikten sonra ve gebeliğin ilk üç 
ayında folik asit almak büyük oranda bu hastalığı önle-
yebiliyor. 

Nurdan, konudan konuya atlamış olacağım ama İdare 
Mahkemesi’nin kararına ve kurumun temyiz dilekçesine 
dönmek istiyorum. Elbette kurum yasal hakkını kullandı 
ve kararı temyiz etti. Senin temyiz edilmesinden değil, 
kullanılan üsluptan rahatsız olduğunu biliyorum. Sorudan 
amacım, ‘acımak’tan hak temelli bakış açısına nasıl geçeriz 
noktasında bu üslubu yorumlamak. Sonuçta bu temyiz 
dilekçesini de bir hukukçu yazdı.
Aslında engelliye bakış açısı, uzun yıllar içinde ‘hak temelli 
bakış açısı’na evrildi tüm dünyada. İlk başlarda, tüm en-
gelliliklere bakış, ‘bu bir hastalıktır, tedavi edilmesi gere-
kir’ iken bu noktaya gelinebildi. Gelinen noktada ‘engel-
lilik bir farklılıktır, ona ilişkin düzenlemeler yapıldığında, 
herkes gibi yaşamlarını sürdürebilirler’ diyebiliyoruz.

Ülkemizde de, devlet baba mantığından hareketle, engel-
liler zavallı ve yardıma muhtaç insanlardır, onlara yardım 
edilir anlayışıyla yola çıkılır. Oysa engelliler, tüm yurttaşlar 
gibi hakları olan insanlardır. Devletin bu noktada pozitif 
bir yükümlülüğü var; nasıl diğer dezavantajlı gruplar için 
çalışmak zorundaysa, engelliler için de hak temelli bakış 
açısından düzenlemeler yapmak zorunda. Maddi yardım-
lar, sosyal yardımlar olacaktır elbette; istihdam ve eğitim 
alanında da düzenlemeler yapmak zorunda.

Karara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edildi.  Dilekçe-
de beni rahatsız eden, senin de belirttiğin gibi üsluptu. 
Şöyle cümleler vardı: “Oy kullanılan binada zemin katta 
sandık konulacak  yer yoktur, basit bir yardımla sandığın 
bulunduğu 2. kata çıkarılabilirdi” gibi. Eğer iş, sadece basit 
bir yardımla çözülüyorsa niçin engellilerin erişim hakla-
rından söz ediyor ve bu konuda yasal düzenlemeler yapı-
yoruz, neden uluslararası sözleşmelere imzalar atıyoruz? 
İş artık, fiziksel erişimi çoktan geçmiş durumda. BM Söz-
leşmesi’nde yer alan kavramları dikkate alarak -adalete 
erişim, bilgiye erişim gibi- daha ileri boyutta olmamız ge-
rekirken, biz hâlâ rampa, merdiven tartışmasındayız. Basit 
bir yardımsa olması gereken, yetişkin insanları çuval gibi 
her yere taşırız. Nerde kaldı insan onuru?

Tam bu noktada sorayım: Son 1-2 yıldır çok popüler olan 
“Mavi kapak” kampanyasına bazı sivil toplum kuruluşlarının 
karşı olduğunu biliyorum, neden?
Bizler, bir grup sivil toplum kuruluşu olarak, bu kampan-
yayla ilgili yakın zamanda bir basın açıklaması yaptık. As-
lında bir yanıyla çok başarılı buluyorum; hiç kolay değil-

dir bu tarz kampanyalar yürütmek, böyle projeleri hayata 
geçirmek. Toplumun bu kadar sahiplendiği, geniş kitlelere 
yayılan bir kampanya olması açısından çok başarılı. Tabi 
ki, kapak toplayarak kampanyaya katılan insanların iyi ni-
yetinden asla şüphem yok. Herkesin bizim durduğumuz 
yerden engelli haklarına bakmasını bekleyemem. Bizlerin 
bakış açısı da yıllarca bu işin içinde çalışırken oluştu ve 
gelişti. 

Çoğu kişi, hatta engelli örgütleri, yöneticileri, bu kam-
panyanın bir ‘farkındalık’ çalışması olduğunu düşünüyor-
lar. Ama mavi kapak toplayarak yapılan şey, gereksinimi 
olan engellilere tekerlekli sandalye alınmasını sağlamak. 
Oysa ki asıl dikkat çekilmesi gereken konu, engelli hak-
larının sürekli ve ciddi biçimde çiğnendiği ve ayrımcılığa 
uğradıkları olmalı. Bu bağlamda, kampanyada kim neyi, 
ne kadar fark ediyor, ben bunu anlamış değilim. Çünkü 
tekerlekli sandalye dediğiniz şeyin de, kişinin engel du-
rumuna, yaşına ve ihtiyaçlarına göre olması gerekiyor. 
Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu bu ihtiyacı karşılıyor ama 
istenilen ölçüde değil; hem nitelik hem nicelik açısından. 
Her tekerlekli sandalye kullanıcısı için bunun sağlanması 
anlamında mücadele etmek gerekiyor. Çünkü sosyal dev-
let anlayışının gereği bu. Söz konusu kampanyayla alınan 
sandalyeler de, üzerinde durduğum özellikleri taşımıyor, 
kişiye ve engeline uygun değil. Bu açıdan da uygun bir 
çalışma değil.

Ayrıca, ‘zavallı engellilere yardım edilmelidir’  anlayışı-
nı pekiştiren bir çalışma, bu açıdan doğru bulmuyoruz. 
Kampanyanın dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Yani, yanlış yapılıyor demek değil doğrusu; hazır bu kadar 
insanın dikkatini çekilmişken konuya, bunun engelli hak-
ları mücadelesine dönüştürülmesinden yanayım. Gerçi bu 
da çok kolay değil. Yapılmış bir araştırmaya göre, toplu-
mun %95’i engelli komşu istemiyor. Ama bu yüzde 95’ten 
fazlası kapak topluyordur, baktığınızda.

Nurdan, aklımda başka sorular da var ama Bülten’de 
ayrılabilecek yeri de düşünerek, izninle toparlamak 
istiyorum. Gerek röportajın ana konusu olan İdare Mahkemesi 
kararı, gerek “eşit vatandaşlık hakkı” kavramı ve gerekse 
Başkanımız Sema PEKDAŞ’la yaptığın görüşme bağlamında 
son olarak neler söylemek istersin? 
Eşit vatandaşlık derken, engelli bireylerin diğer insanlarla 
eşit koşullarda tüm hak ve hizmetlerden yararlanmasın-
dan söz ediyorum aslında. Bu bir insan hakları sorunu-
dur ve eşitliği sağlamak devletin asli görevidir. Ne kadar 
çağdaş eşitlikçi yasalar yapılırsa yasılsın raflardan sokağa 
inmediği sürece gerçek eşitlik sağlanamayacaktır.

Son olarak pek yakında engelli haklarına ilişkin Baro’da 
yapacağımız atölye çalışmalarını duyuracağımızı tahmin 
ediyorum. İlgilenen tüm meslektaşlarımızı çalışmalarımız-
da görmek isteriz. Bu konuyu Bülten’e taşımamızı sağladı-
ğın için çok teşekkürler Nilgün.

Röportaj: Av. Nilgün TORTOP (İzmir Barosu Üyesi)
Fotoğraflar: Asya KAYA
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Bir daktilo istedim.

Hani ‘’hayatta bir daktilom olmadı, 
daktilo istiyorum!’’gibi değil, bildiği-
niz dilekçeyle talep ettim; ihtiyacım 
var diye… 

Ayrıca geçmişte bir daktilom vardı 
zaten, hatta iki tane. Sarı renkte olan 
ilkini, yirmibeş sene önce babam he-
diye etmişti. Babam çok okur ve çok 
güzel yazar, belki şair, yazar falan 
olmamı istediğinden yapmıştır bu 
işi; ama olmadı tabii benden. Geçen 
Pazar telefonla konuştum, devrimci 
olmamdan çok şikâyetçi gibi gelmi-
yor sanki sesi. Biz görmeyince daha 
mı hızlı yaşlanırlar acaba diye huzur-
suz oluyor insan, ama öyle değildir 
elbette. 

İkinci daktilom siyahtı ve onu avukat 
olduktan sonra kendim aldım diye 
hatırlıyorum. Daktilolar evde bir yer-
lerde duruyordur, ama ben evde de-
ğilim. Kandıra’dayım.

Renk meselesinden de emin olama-
dım bir türlü, ilkinin sarısı kesin ama 
öbürü siyah değil griydi belki. Her 
neyse!

Niye Kandıra’dayım? Çünkü hapis-
teyim. Kocaeli 1 No’lu F Tipi hapis-
hanesi. Adının Kocaeli olduğuna 
aldırmayın. Kandıra’ya daha yakın 
olduğu için öyle diyoruz biz burada. 

DAKTİLO
Av. Selçuk KOZAĞAÇLI 
ÇHD Genel Başkanı, Ankara Barosu Üyesi

Aslında sorsam ikinci daktilonun 
rengini, Betül kesin hatırlar, belki 
de zaten o almıştır bana. Nereden 
baksan onaltı, on yedi yıllık bir hikâ-
ye ama onun hafızası iyidir. Betül, 
‘’karım, kalbimin kızıl saçlı bacısı…’’, 
maalesef onu da tutuklayıp bir sürü 
can dostumla birlikte Bakırköy Kadın 
Kapalı Hapishane’sine tıkmış bulun-
duklarından soramıyorum kendisi-
ne.’’Karım’’ diye seslendiğimi duysa 
nasıl sinirlenir güzel yoldaşım; ‘’Yir-
mi senede düzeltemedim ki adamın 
ağzını arkadaş! ‘’ diye. Ama bu sefer 
kusur benim değil Betül, sadece Na-
zım’dan okuyorum sana; 

‘’...
Bana kendimden başkasıyla 
konuşmak 
Yasak
Ben de kendi kendimle 
konuşuyorum
Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan 
sohbetimi,
Şarkı söylüyorum karıcığım.
Hem, ne dersin,
O berbat, ayarsız sesim
Öyle bir dokunuyor ki içime
Yüreğim parçalanıyor... ‘’

Aslında buraya ilk getirdiklerinde, 
bir dizüstü bilgisayar ve yazıcı is-
tedim hücreye; evlere şenlik! Hatta 
öyle bir bitti ki işin sonu, size zaten 
onu anlatacağım, anneannem sağ 
olsaydı; ‘’ üstüme iyilik sağlık‘’ derdi. 

Her ne kadar, bunun nasıl gereksiz 
bir özgüven olduğunu sonradan an-
laşılacaktıysa da o vakit bana gayet 
mantıklı görünmüştü. Bilmem kaç 

bin sayfa dijital evrakla dosya ha-
zırlıyorlarmış hakkımızda, bir de ne 
manaya geliyorsa ‘’kozmik’’ işi var. 
Kâğıda bassan dosyaları hücreye 
sığmaz, herhalde incelemek için bir 
dizüstü bilgisayar verirler diye dü-
şünmüş olmalıyım, hâşâ huzurdan.

Zarif ve öğretici bir şekilde redde-
dildim. 07.02.2013 gün ve 2013/171 
sayılı kararla, kısaca: Yasa hücrenize 
bilgisayar verilmesini yasaklıyor. Sizi 
haftada iki gün ikişer saat bilgisayarı 
olan bir odaya çıkarabildik ama ev-
raktan anladığımız kadarıyla ‘’DH-
KP-C örgütünün militan kadrosun-
dayken yakalandığınızdan’’ onu da 
yapmamaya karar verdik, diyorlar.

‘’Kadrodayken yakalanmak’’ tarifi in-
sanın aklına ister istemez güvenceli 
iş, emeklilik, sigorta falan getiriyor 
ancak işin diğer tarafı, hakkımızda 
biraz erken bir kararın da verilmiş 
gibi durması. ‘’Baharda asacağız, 
mahkeme kısmetse yaza…’’ tadında 
bir sürat hissi! Adaletin hızlı tecelli-
si hoş tabii ama herhalde alışık ol-
madığımızdan insanın şakaklarına 
doğru kan basıncı artıyor. Be adam, 
üzerinde konuştuğun dosya gizli, 
ortada daha dava yok. ‘’Olsun, baş-
kası da konuşuyor’’ diyorsan, öbürü 
başbakan gizli-mizli göstermişlerdir 
hızlıca, artık bakabildiği kadar anla-
tıyor doğru yanlış; 11 kapı, 13 kapı 
diye sana ne oluyor? Hapishanede 
oturduğun yerden sen nasıl uydur-
dun ‘’ militanı, kadroyu, yakalanma-
yı?‘’ 

Sonra bağırmak da istiyor insan; 

SERBEST KÜRSÜ

Av. Selçuk KOZAĞAÇLI’nın yazısının bir 
bölümü Radikal Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

Yazının tamamını sizlerle paylaşıyoruz.
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‘’Beni kimse yakalamadı efendi! 
Derneğimize, büromuza, evimize 
girdiğinizi duyunca iki bin kilometre 
yol geldim Şam’dan; ‘’Ne diyorsunuz 
siz? ‘’ diye hesap sormak için. 

İçimden bir ses, sakin olmak lazım, 
bunları sonra konuşuruz, şimdilik 
daktiloya yoğunlaşalım dediğinden 
bir dilekçe daha yazdım. ‘’Dilekçe 
yazmak‘’ konuşulurken sizi, bu işi 
hafife almaktan men ederim. Şakası 
olmaz dilekçe meselesinin! İlk gün, 
eldeki çamaşır torbası-
nı saymazsan, tığ teber 
buraya konulduğumuz-
da ‘’bize kâğıt kalem 
verir misiniz?‘’ diye 
sormuştuk. Yol göste-
rici bir edayla ‘’onun 
için dilekçe yazmanız 
lazım‘’ dediler. Neyle, 
nereye yazacağız yahu 
kâğıt-kalem isteme di-
lekçesini diyemedim. 
İnsanın üstüne bir çeşit 
metanet geliyor. Ney-
se ki Amerikan filmle-
rinden aklımda kalmış, 
araba yolu bitince birisi 
çıkıp ‘’bundan sonra ka-
tırlarla devam edeceğiz’’ 
diyor ya; bunlar da aklın 
bittiği yerden sonra ba-
tıl inançla devam etmiş 
olabilirler. Yani diyorum 
ki belki de dilekçenin 
kutsal kabul edildiği bir 
tür yerli dini ile karşılaş-
mış seyyah hesabında-
yız. Ona göre davran-
malı.

Pekiyi, bu sefer ne yaz-
dım dilekçeye?

Öncelikle ilgili mevzuatı hazırlayan 
ve bizim ret kararını veren genç 
kuşağın; hayatlarında internetsiz 
bilgisayar görmedikleri için bu iki 
mevhumu birleşik zannediyor ola-
bileceklerini tespit ettim. Gülmeyin! 
İspanyollar ilk geldiğinde yerliler atla 
adamı tek yaratık sanıp çok pis tırs-
mış derler, olabiliyor böyle olaylar. 
Aslında sıkı yasaklar ve tedbirlerin 
bilgisayarla değil internet bağlan-

tısı ile ilgili olduğunu da kavradım. 
İnanmayan 5275 sayılı Kanun’un 
67/3,4 maddelerine bakabilir. Yani 
asıl mevzu, elimizdeki teröristi inter-
netten uzak tutmak, bilgisayardan 
değil! Şimdi, belki de adamcağızlar 
‘’yazı cihazı‘’ ihtiyacımı fark edeme-
yip, internette sörf istediğimi dü-
şünmüştür diye bu sefer Elektrikli 
Daktilo talep ettim huylandırmadan 
isabetli bir seçim gibi duruyor. Zira 
internet istemediğimi açıkça bel-
li ederek ‘’güven arttırıcı’’ bir adım 

attığımdan olsa gerek, cevap metni 
gayet ‘’açılımcı’’ bir paragrafta başlı-
yordu. Bu müzakere işlerini iyi bildi-
ğimden, yalnız başına okurken bile 
heyecanımı belli etmedim. Pokerde 
ve müzakerede duygu belli edilmez, 
Nasıl alışırsan öyle gider. ‘’… Bu bağ-
lantıda haftada iki gün bilgisayar 
kullanma kursu, iki gün din eğitimi 
kursu, üç gün bağlama kursu, üç gün 
çini kursu, bir gün resim-hobi çalış-
ması mevcuttur…’’ demişler. Yahu 

son anda sürece bir sabotaj olmazsa 
sanki bir şeyler verecek gibiler. Tabii 
belirsizlikler de var, hobi derken ne 
diyorsun mesela? Olsun icabında 
zamana yayarız müzakereyi, deme-
ye kalmadan felsefi tokadı yedim. 
‘’Yönetmelikte elektrikli daktilo diye 
bir şey yazmadığına göre talebinizin 
olması da mümkün değil’’ demişler. 
Aldın mı müzakere sürecini. Habur-
dan beter oldum. Çünkü öyle bir 
havayla söylemişler ki yönetmelikte 

yazmayan bir şeyin, ora-
da yazmadığına göre, 
hafazanallah, gerçek 
hayatta da hiç olmaya-
bileceğine inandıkların-
dan korkuyorsunuz. Yö-
netmelik isimli bir ‘’altın 
buzağı’’ ya tapar gibiyiz 
hep birlikte. Yahu senin 
yönetmeliğin yazmamış 
diye madde buhar mı 
olacak? Bu nasıl idea-
lizmdir? Yok mu yani 
dünya üzerinde elekt-
rikli daktilo diye bir şey, 
söylesene güzel güzel 
vermeme sebebini, niye 
insanın materyalizmini 
tahrik ediyorsun ‘’yaz-
mıyorsa yoktur‘’ diye-
rek. 

Felsefe sohbeti güzel 
ama karın doyurmuyor, 
bize hala bir yazı aleti 
lazım deyince içimdeki 
ses, münazarayı fazla 
uzatmadım. Müzakere 
de zaten başlamadan 
bitmiş oldu.

Yazdım bir dilekçe daha, 
bu kere dedim ki kendime; yahu 
adamların durumunu bilmeden 
‘’elektrikli ‘’ diye tutturdun, belki 
elektrik sarfiyatına gerildiler. Bu koca 
dükkân döner mi herkese elektrikli 
ev aleti dağıtılsa. Çok yakmasından 
korkup söylemeye de utandıkların-
dan bahane üretiyorlar. 

“Sen istesene dedim bir anam-ba-
bam klasik mekanik daktilo”. Bunları 
düşünürken, henüz elektrik faturala-
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rının bizzat burnumuza dayanacağı-
nı bilmiyorum tabii. Dayadılar artık 
biliyorum ama o gün için durum 
farklı, cehaletin de arttırdığı bir iyi 
niyet içindeyim.

Cevabın gelmesi uzadıkça ümidim 
arttı. 27.02.2013 tarih ve 2013/278 
sayılı cevap yazısı mazgaldan gö-
rününce; “aldık işte bu sefer! ‘’ dedi 
içimden bir ses. Kimin sesidir, niye 
benim içimden konuşur bu bir yana, 
terbiyesizin bir tahmini de tutsa 
yanmayacağım, ama gene yok.

Hapishane idaresi talebimi reddet-
mekle kalmayıp sanıyorum bir di-
lekçe daha vermemi engellemek 
için, ne mal olduğumu bildiklerini 
hissettirmeye de karar vermiş olacak 
ki cevap kapsamlı geldi. Kötülük diz 
boyu anlayacağınız.

Bu son kararın gerekçelerini sizinle 
paylaşmadan önce, bir fikrim bilin-
sin isterim. ’’Yani hep mi kötü bu 
hapishane yönetimi? ‘’ diyenler için 
söylüyorum; çok değişik ve hisli sah-
neler olabiliyor. Belki de biz adam-
ların duygusal ambiyansına yaban-
cıyız. Örneğin fotoğraf çekmeye 
gelen bir gardiyan vardı, pencerenin 
kapının önünde çekmiyor ısrarla fo-
toğraflarımızı parmaklıklar var diye. 
Yahu toplam yirmi beş metrekare 
mekân, elli metrekare havalandır-
ma, yer demir gök bakır parmaklık 
tel örgü, nasıl olacak bu iş? Sonra 
bir de Niye tabii? ‘’ Müdür bey üzü-
lüyor, ailelere olumsuz etkisi olur 
diye, tele parmaklığa izin vermiyor‘’ 
demesin mi? Buyur. Yani duygusal 
derinliğe dikkatinizi çekerim. Tecrit 
hapishanesinde tutuluyoruz ama fo-
toğraftan görürsek ailecek üzülürüz 
endişesiyle feng-shui yapıyoruz.

O değil, herkes parmaklığın görün-
mediği tek duvarın önüne dizilip 
aynı pozu vermek zorunda kaldı-
ğından hallerimiz o kadar birbirine 
benziyor ki ayrı ayrı fotoğraf çektir-
menin manası kalmıyor. Al komşu 
hücrenin fotoğrafını gönder annene, 
kadın ayıramayacağından ‘’maşallah 
iyi görünüyor oğlan‘’ diye günde 
eşe dosta gösterebilir.

Neyse, son ret kararının ilk gerekçesi 
şöyle;

‘’…Mekanik daktilonun içerisinde 
bulunan metal parçaların ve harfle-
ri tutan metal çubukların sert metal 
olması, bu metallerden kesici ve de-
lici alet yapılabileceği…’’

Aslında itiraf ediyorum ki bunu ben 
arandım. Üçüncü ( yahut artık kaçın-
cıysa ) dilekçede sağlık durumum-
dan da söz etmiştim, uyanığım ya! ‘’ 
Evladım ben biraz rahatsızım ‘’ diye 
daktilo sırasında öne geçeceğim ak-
lım sıra. 2006’dan bu yana kaynama-
mış parçalı kırık bir kolla yaşıyorum. 
On-on iki santimlik bir platin çubuk 
sekiz-on vida, ağrı, sızı da cabası. Bu 
protez sağ kola bir de sağ elle yaz-
ma zorunluluğu eklenince bir saat 
yazıp, yarım gün dinlenmeye başla-
dım ağrıdan. Böylece de yazmıştım. 
Yazmaz olaydım. Toplanıp geçmiş 
olsuna geldiler.

Herkesi bulmuşken ‘’Bilgisayardan, 
elektrikliden vazgeçtim, şöyle bir 
klasik daktilo istiyorum‘’ diyeceğim 
ama gardiyanın yaşlısı 25, idareci-
nin yaşlısı 35. Gerçek bir daktiloyu 
yakından gördükleri şüpheli. Niha-
yet emekliliği gelmiş bir başefendi 
bulundu; ‘’Evet yahu, avukat bey 
haklı, eskiden yazar-çizer takımına 
verilirdi böyle bir şey’’ dedi. İşte Za-
fer! Fakat ben daha zaferimin tadını 

çıkaramadan; ‘’sonra kavga ettilerdi 
galiba, sahibi bunun telinden şiş ya-
pıp adam öldürdüydü…’’demesin mi 
ömrü uzun olasıca ayaklı hapishane 
tarihi. Oslo görüşmeleri sızmıştan 
beter olduk tabiatıyla. Eh boyuna 
müzakerenin karşı tarafını konuştu-
rursan sonuçta olacağı bu… Oysa 
kim bilir hangi heyecan verici me-
tindi o; eleştirilmiş ve kendi yazıldığı 
daktilodan yapılan bir şişle eleştir-
meni cezalandırılmıştı olaydan anla-
dığım kadarıyla!... Ekonomi politiğin 
eleştirisi bile böyle doğrudan sonuç 
yaratmamıştır dış dünyada diye dü-
şündüm. Ne hayatlar var. Edebiyat 
tarihimizi polisiye bir gözle yeniden 
okusam hazır içerdeyken diye dalıp 
gittiğimden, çat diye kapının kapan-
masına ayıldım. 

Böylece; ‘’Beyefendi zaten içeride üç 
tane bıçak var, büyükbaş kurban ke-
sip yüzecek imkâna sahibiz, ne ede-
lim biz daktilo telini…’’ diyememiş 
oldum. Hele ki adam öldürme de-
yince yirmi metre kadar naylon ça-
maşır ipi, yeteri kadar jilet, 220 volt 
cereyan taşıyan açık kablolar, tokalı 
deri kemerler ve buzdolabı rafının 
çelik tellerinden hiç söz edememiş 
oldum ki bugün iyi ki de etmemişim 
diye düşünüyorum. Yahu insanın 
aklına ne pis yöntemler gelebiliyor 
adam öldürmek için, kendimden 
tiksindirdiler diyebilirim yani bu sü-
reçte…
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Ret kararının ikinci gerekçesi tanı-
dık. Yönetmelikte ‘’elektrikli daktilo’’ 
olmadığı gibi daktilo da yokmuş. 
Herkesin felsefi görüşüne saygım 
sonsuz, ama yok demeyle yok ol-
muyor. Ben ısrarla tekrar ediyorum 
ki daktilo diye bir şey var ve bence 
yasaklanmaya ihtiyaç duyulmadı-
ğından oraya yazmamışsınız. Daha 
kitabi söylersek; madde düşünce-
den önce gelir.

Biraz önce değerlendirme fırsatı 
bulduğum ‘’militan kadrosundan 
olup kaçarken yakalanma‘’ mesele-
sini saymazsak kaldı geriye son ge-
rekçe;

‘’Adı geçenin 23.01.2013 tarihinde 
aramaya karşı çıktığından 1 (bir) Ay 
ziyaretçi kabulünden yoksun bırak-
ma cezası verildiği anlaşılmakla…’’ 
diyor. Anladığım kadarıyla, ‘’rahat 
durmuyorsun ki ödüllendirelim‘’ ta-
dında.

Hatırlıyorum o hadiseyi, ilk günü-
müz. Jandarma ring aracıyla Metris 
Hapishanesi’nden getirilmişiz, yol 
boyu eller kelepçeli. Dijital kapıy-
dı, x-ray cihazıydı, el dedektörüydü 
derken, bunlardan üç-dördü her 
birimizi ayrı bir kapalı yere sokup 
‘’soyunun’’ demez mi? Sebep? Yö-
netmeliğe göre çıplak arama yapa-
caklarmış. Var yönetmelikte dediler. 
İnsanın bu kadar bağlılık duyduğu 
bir metni en az bir kere okumuş ol-
masını beklersiniz ya hayatta. Yok! 
Okumuyorlar. Gerçi bence bütün 
kutsal metinlerin ortak sorunu sayı-
labilir bu durum. ‘’Makul sebep‘’ di-
yor be adam yönetmelik. Her neyse, 
çırılçıplak soyma onursuzluğunun 
ne makul sebebi olacak zaten. Anla-
yacağınız hem hırpalanıp hem ceza-
yı yedik, işte onu diyorlar.

Velhasıl alamadık daktiloyu. Vaz mı 
geçtim? Hayır! Hâlâ daktilo istiyo-
rum ve kendisi bütün medya imkân-
larıyla televizyonlarda hakkımızda 
atıp tutarken, muhatabına iki satır 
yazacak daktiloyu verdirmeyenle-
re de bir çift sözüm var; ayıp, eğer 
utanmanız varsa.

Nasıl, gülümsetebildim mi biraz sizi?

Bağırıp çağıran pos bıyıklı adamlar-
la, kaşları çatık kızgın bakışlı kadın-
ların da ‘’mizah‘’ duygusu olabiliyor-
muş gördüğünüz gibi. Hatta tahmin 
ettiğinizden çok daha sık kahkaha 
attığımızdan emin olun, şu akıl ve 
vicdan dışı tecridin ortasında.

Ama sadece tebessüm, F tipi tecrit 
ve tretman infazının bir işkence ol-
duğu gerçeğini akılda tutmak için 
yetmeyebilir.

Evet daktilo vermedikleri için zorla-
mıyorum gerçekten, bir de ilacınızın, 
gözlüğünüzün, kitabınızın, mektu-
bunuzun verilmediğini düşünün. İş-
kencede kullanılamaz hale getirilen 
sağ kolu yüzünden yirmili yaşların-
da sol eliyle yazmayı öğrenenlerin 
mektuplarını görmek istemez misi-
niz? Bana geliyor, gayet okunaklılar.

Bizim bir küçük disiplin cezası al-
dığımız ‘’çıplak aramaya direnme‘’ 
geldi geçti diyelim, Engin Çeber’in 
aynı nedenle bir başka hapishanede 
dövülerek katledildiğini biliyor mu-
sunuz?

F tipi hapishaneleri her gün dayak 
yiyip, eziyet gördüğümüz yerler ol-
maktan çıkabilmek için tam 122 ki-
şinin kendisini feda ettiğini yahut 
katledildiğini hatırlıyor musunuz?

Çok eğlenceli revir hikâyeleri birik-
meye başladı, bir gün size anlatı-
rım. Ama dinlerken hapishane re-
virlerinin adli tıp kurumu ile birlikte, 
kolayca kurtarılabilecekken elinde 
“ölme hakkıyla ’’ bize teslim edilen 
Güler Zere’nin katili olduğunu nasıl 
unutacağız?

Hiçbirisini unutmadık ve asla unut-
mayacağız ve burada aylık bir mizah 
dergisi çıkarıyoruz. Güzel kızıp, gü-
zel dövüşmenin; güzel gülebilmekle 
ve insan gibi yaşayabilmenin; gerek-
tiğinde ölebilmekle ilgili olduğunu 
bildiğimizden çok gülüyoruz, siz de 
gülün.

Mademki bana daktilo vermiyorlar, 
ben de sizden bir şey isteyeyim.

Yan hücremde fotoğrafından da gö-
rebileceğiniz gibi, çok genç ve çok 
yakışıklı bir komşum var: METE. He-
nüz 25 yaşında ve 2,5 yıldır tutuk-
lu bir devrimci Mete Diş. 5 gündür 
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastane-
si’nde kemoterapi alıyor, özenle ve 
hızlıca müdahale edilirse muhakkak 
kurtulacağı bir kanser başlangıcı ne-
deniyle. Bizler heyecanla güzel ha-
berlerini bekliyoruz hastaneden.

19 Mart 2013 tarihinde İstanbul 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde du-
ruşması var. Tahmin edebileceğiniz 
gibi bütün avukatları burada ve Ba-
kırköy’de tutuklu. Elbette avukatsız 
kalmayacak.

Mete’nin tahliye edilip tedavisi ile 
ilgilenmemesi ve uzun güzel ömrü 
boyunca devrimcilik yapmaya de-
vam etmemesi için hiçbir sebep yok. 
Çok gerekliyse devlet yine peşine 
düşer nasıl olsa iyileşince.

Biz gidemiyoruz. Oralarda olanlar, 
bir uğrayıp Çağlayan’a baksın bizim 
için, Mete’yi bırakıyorlar mı diye. 
Uzakta olanlar birer faks ya da mek-
tup yazsın mahkemeye olmaz mı?

Bıraktırın Mete’yi de iyileşsin.

Sevgiler herkese.
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Uzlaştırma Eğitim grubunda yer alan meslektaşları-
mız, Şubat ve Mart aylarında da Van, Muğla ve Kocaeli 
Barolarında yoğun bir çalışma temposu içindeydiler:

Diğer Barolarda Uzlaştırma 
Eğitimlerimiz Sürüyor

VAN BAROSU - 23-24 ŞUBAT 2013

Van Barosu ve İzmir Barosu tarafından düzenlenen “Uz-
laştırmacı Sertifika Programı” 23 - 24 Mart 2013 tarihle-
rinde Van’ da yapıldı.

Çalışma Van Barosu, Ağrı Barosu, Muş Barosu, Bitlis Ba-
rosu, Hakkari Barosu üyesi olan 150 avukatın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Sertifika programına konuşmacı olarak Psikyatr Dr. Duy-
gu ÖZ, Av. Özkan YÜCEL, Av. Lütfiye KANAR, Av. M. Sevgi 
SAKARYA, Av. Z. Özen İNCİ, Av. Berna Özgül HAZAR, Av. 
Fadime ERSİN, Av. H. Çağlar AKBULUT, Av. Arzu BUZLU-
DAĞ, Av. A. Doğu BUZLUDAĞ ve Av. Yakup GÜL katıldılar.  

MUĞLA BAROSU - 01-02 MART 2013

Muğla Barosu ve İzmir Barosu tarafından düzenlenen 
“Uzlaştırmacı Sertifika Programı” 01 - 02 Mart 2013 tarih-
lerinde Marmaris’ te yapıldı.

Çalışma Muğla Barosu üyesi 150 avukatın katılımıyla beş 
grupta gerçekleştirildi.

Sertifika programına konuşmacı olarak Psikyatr Dr. Emre 
KAPKIN, Psikyatr Dr. Meral GENÇ, Av. Özkan YÜCEL, Av. 
Arzu BUZLUDAĞ, Av. A. Doğu BUZLUDAĞ, Av. Dilek ÖZ-
YAMANER, Av. Yakup GÜL, Av. Mehmet Nur TERZİ, Av. 
Mustafa Kemal ÇANKIRI, Av. Erdal ARAL, Av. Rahile HOR-
ZUM, Av. Z. Özen İNCİ, Av. Gülnur ERDOĞAN, Av. A. Latif 
KÜEY, Av. A. Sinan SÜRÜCÜ, Av. H. Çağlar AKBULUT  ve Av. 
Serap OĞUZ katıldılar. 

KOCAELİ BAROSU - 09-10 MART 2013

Kocaeli Barosu ve İzmir Barosu tarafından düzenlenen 
“Uzlaştırmacı Sertifika Programı” 09 - 10 Mart 2013 tarih-
lerinde İzmit’te yapıldı.

Çalışma Kocaeli Barosu üyesi olan ve avukatlık mesleğin-
de beş yılını doldurmuş 90 avukatın katılımıyla üç grupta 
gerçekleştirildi.

Sertifika programına konuşmacı olarak Psikyatr Dr. Me-
ral GENÇ, Av. Özkan YÜCEL, Av. Ali AYDIN, Av. Dilek ÖZ-
YAMANER, Av. Elçin KILINÇER OT, Av. Fadime ERSİN, Av. 
Mehmet Nur TERZİ, Av. Mustafa Kemal ÇANKIRI, Av. Erdal 
ARAL ve Av. Serap OĞUZ katıldı. 

Seminer programı kapsamında; Onarıcı Adalet, Etik kural-
lar, Uzlaşmaya Tabi Suçlar, Müzakereler ve Rapor başlık-
ları altında gerçekleştirilen ilk gün çalışmasının ardından, 
psikiyatrist ve psikologlar tarafından desteklenen 2. gün 
çalışmasında da Çatışma, Çatışma yönetimi ve Görüşme 
Teknikleri sunumları gerçekleştirilmiş; daha sonra pratik 
çalışmalarla eğitim tamamlanmıştır.
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Barolar arasında dostluk ve dayanışma duyguları içe-
risinde mesleki gelişime odaklı bu çalışmalarla ilgili 
olarak çalışmaya katılan bazı meslektaşlarımız görüş-
lerini paylaştılar:

“23/24.02.2013 tarihlerinde düzenlemiş olduğunuz “uz-
laşma” konulu eğitim seminerine katılmış biri olarak bu 
seminer ile ilgili memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. 
İki gün süren programınıza büyük bir heyecan ve zevkle 
katıldım. Organizasyon, sunumlarınız, katılımcılarla sürekli 
aktif olan iletişiminiz çok güzeldi. Herşey çok iyi düşünül-
müş ve planlanmıştı. .....Hepinize her şey için çok teşekkür 
ediyorum” 
Van Barosu’ndan bir katılımcı.

“Önyargı ile geldiğim bir eğitimdi. Tanıtım konuşmasını 
yapan bir bey sürekli ve bilmiş bir şekilde konuşmalar 
yapıyor onarıcı adalet diye bir kavramdan bahsediyordu. 
Eğitimin sonunda, özellikle yapılan kurgu çalışmasında 
asıl faydayı aldığımı ve gerçekten uygulanabilirse onarıcı 
adaletin uzun vadede toplum barışına katkıda bulunabi-
leceğini düşünüyorum. Bitirmeden önce şunu da belirt-
meliyim; aslında o başlangıçta bilmiş bilmiş konuşan bey 

Şubat ve Mart ayında yapılan 6 
dönem uzlaştırma Eğitim Ça-
lışmasına toplam 340 avukat  

katıldı: 

06-07 ŞUBAT 2013 tarihindeki 14. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalış-
masına 46, 

09-10 ŞUBAT 2013 tarihindeki 15. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalış-
masına 55,  

Uzlaştırma Eğitim Çalışmaları 
Şubat ve Mart ayında da devam etti:

13-14 ŞUBAT 2013 tarihindeki 16. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalış-
masına 48,  

20-21 ŞUBAT 2013 tarihindeki 17. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalış-
masına 36,  

13-14 MART 2013 tarihindeki 18. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalış-
masına 43,   

20-21 MART 2013 tarihindeki 19. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalış-
masına 39,  

23-24 MART 2013 tarihindeki 20. 
DÖNEM Uzlaştırma Eğitim Çalışma-
sına 73 avukat katıldı. 

Eğitim çalışmaları sonunda katılım-
cı avukatlara sertifikaları verildi. 

ve ekip arkadaşları gerçekten bu işe gönül vermişler ve 
kendilerini geliştirmek amacıyla tüm olumlu olumsuz 
eleştirilere kendilerini açmışlar. Bu işte inanarak çalışan bir 
ekip. Başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum” 
Kocaeli Barosu’ndan bir katılımcı 

“1-2 Mart tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen uzlaştır-
macıların eğitimi çalışmasına katılma şansını yaşadım. Bu 
çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen İzmir Barosu 
avukatlarına çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar katıl-
dığım eğitim çalışmalarından çok farklı olduğunu söyle-
mek istiyorum. Bizleri öğrencilik yıllarımıza geri götüren 
bu çalışmayla uzlaştırma işinin önemini ve onarıcı adale-
tin yaşama geçirilmesinin gerekliliğini daha iyi anladım. 
Tarafların uzlaştırılmasının bizim sistemimizde ve toplum 
yapımızda ne kadar zor olduğunu biliyorum ancak bu ça-
lışmadan sonra bu zorluğu daha kolay aşabileceğimize 
inanıyorum. Uzlaştırma işini yapmak isteyenlerin bu eği-
timi alması çok önemli ve gerekli. Ayrıca yaptıkları işi son 
derece ciddiye alan böyle bir ekiple çalışırken çok keyifli 
anlar yaşadığımı da söylemeden geçemeyeceğim” 
Muğla Barosu’ndan bir katılımcı 
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48. Dönem CMK Eğitim Çalışması 01-02-03 Şubat 2013 
tarihinde yapıldı. Eğitim çalışmasına 3 ayrı grupta top-
lam 47 meslektaşımız katıldı. 

49. Dönem CMK Eğitim Çalışması 29-30-31 Mart tari-
hinde gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasına 59 meslekta-
şımız katıldı.

Aktif eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen ça-
lışmanın son gününde örnek dosya üzerinden “farazi 
duruşma” yapıldı. 

CMK Eğitim Çalışması kapsamında; yakalama ve gözal-
tı, tutuklama, hukuka aykırı deliller sorunu, ceza yargı-
lamasında deliller, görüşmede temel ilkeler, soruştur-
ma-kovuşturma evreleri arasındaki farklar, doğrudan 

48 - 49. Dönem CMK Eğitim Çalışması

48. dönem

49. dönem

soru, kovuşturma evresi, duruşma pratik çalışması ve 
CMK sistem tanıtımı olmak üzere toplam 24 saatten 
oluşan sunumlar yapıldı. Sunumların tümüne katılan 
meslektaşlarımıza, sertifikaları eğitim çalışmasının son 
gününde verildi. 

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

CMK Komisyon çalışmaları Çarşamba günleri yapılmak-
ta olup katılmak isteyen tüm meslektaşlarımıza açıktır.

Yeni dönem CMK sertifikalı eğitim çalışması başvuran 
meslektaşlarımıza ayrıca duyurulacaktır.

KOMİSYONLARDANKOMİSYONLARDAN
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KARARLARYÖNETİM KURULU
KARARLARI

……… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.11.2012 tarih 
2011/4000 B.M. sayılı inceleme fezlekesi başlıklı yazısı 
okundu.

Yazı içeriğinin incelenmesinden 31.10.2011 tarihinde Fı-
rat News adlı bir gazetede …..  isimli kişinin kaleme aldığı 
Bergama Ceza Evi’nde Çocuk Tutsaklara İşkence başlık-
lı haberin kaynağının avukat ……… olduğu söz konusu 
yazıda ceza evi jandarma karakolu personeli tarafından 
isimleri belirtilen mahkumların cezaevi avlusunda üstleri 
çıkarılarak dövüldükleri işkence ile tehditlere maruz kal-
dığı mahkumların yaralı olarak cezaevi personeline teslim 
edildikleri şeklindeki asılsız haberlerinin devletin güvenlik 
güçlerini karalamak,moral ve motivasyonunu düşürmek 
amacıyla yapıldığını bu şekilde asılsız suç uydurup iftirada 
bulunana avukat ………….’dan şikayetçi olduğunu belirten 
……. ……………….’ın dilekçesi üzerine inceleme yapıldığı ya-
pılan inceleme sonucunda ;

Haberde ismi geçen Av. ……. ‘ın şikayetçi ………. vekili ola-
rak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla şikayetçi ol-
duğu şikayet sonucunda yapılan soruşturmada “şüpheli-
lerin müştekilere karşı atılı suçları işlediklerine dair hiçbir 
tanık ve maddi delille desteklenmeyen soyut iddialardan 
başka kamu davası açılmasına YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU-
RACAK DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİ” gerekçesiyle kovuştur-
maya yer olmadığına karar verildiği, kararın müştekiler ve 
şüphelilerle tebliğe çıkarıldığı müştekiler yönünde tebli-
gat parçalarının henüz dönmediği belirtilerek  

“mahkumların cezaevine  teslim  alınmasından 3 ay sonra 
tutuklu ………. nin vekilliğini üstlenen avukat ……………….’ın  
iddia ettiği suç tarihinden 4 ay kadar sonra 31.10.2011 
tarihinde internet sitesine konu beyanlarının henüz id-
dia soruşturma aşamasında olmasına rağmen olayların 
gerçekmiş gibi beyan ettiği yapılan açıklamanın iddia ve 
haber verme hakkının sınırlarını aştığı, beyanlarının haka-
ret suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı“ düşüncesiyle 
avukatlık kanunu 58/1 maddesi uyarınca soruşturma ya-
pılmasına izin verilmesinin talep edildiği ve fezlekenin bir 
suretinin de disiplin soruşturması için Baromuz Başkanlı-
ğı’na gönderildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu’nda yapılan değerlendirme sonucunda, 

1- Herhangi bir kişinin vekilliğini üstlenen avukatın mü-
vekkilinin çıkarlarını korumak üzere her türlü adli ve idari 

girişimde bulunması, Avukatlık Kanunun 2 ve 4. maddele-
rinin emredici sonucudur.

2- Söz konusu fezlekenin incelenmesinde iddiaların avu-
katlara değil müvekkillerine ait olduğu yakınılan avuka-
tının eyleminin müvekkillerinin taleplerine uygun olarak 
ilgili mercilere şikayette bulunmaktan ibaret olduğu, 

3- Olayın gerçekleştiği tarihten 3 ay sonra vekaletname 
alan avukatın olaydan 4 ay sonra şikayette bulunmuş ol-
masının doğal olduğu 4 aylık gecikme sebebiyle yakınılan 
avukata her hangi bir kusur ya da sorumluluk yükleneme-
yeceği,

4- Aksine fezleke içeriğine göre müştekilere gönderilen 
tebligat parçalarının geriye dönmemiş olduğu bu nedenle 
henüz kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın kesin-
leşmediği bu koşullarda kesinleşmemiş kovuşturmaya yer 
olmadığı kararına dayanılarak avukat hakkında soruştur-
ma izni istenmesinin hukuka aykırı olduğu,

5- Kaldı ki, işkence ve kötü muamele iddialarının ka-
muoyu ile paylaşılmasının soruşturmanın etkinliği ko-
nusunda önemli bir etken olduğu bu nedenle işkence 
iddialarının kamuoyuyla paylaşılmasında her hangi 
bir yanlış bulunmadığı, 

6-Avukatın vekaletnameyi geç alması nedeniyle olay 
tarihinden 4 ay kadar sonra şikayette bulunulması 
nedeniyle işkencenin fiziksel bulgularının elde edile-
memiş olmasının işkence olmadığı sonucuna götür-
meyeceği olsa olsa zamanında toplanmayan deliller 
nedeniyle olayda olduğu gibi işkencenin kanıtlanma-
sını zora sokacağı,

7- Son olarak ise fezleke düzenlenmiş olmasının henüz 
soruşturma izni dahi verilmemiş avukat hakkında di-
siplin soruşturması gerektirecek bir durum olmadığı 
kanaatine varılmış,

Bu nedenle, iddia ile ilgili olarak yakınılan avukat hakkın-
da disiplin soruşturması açılmasını gerektirecek herhangi 
bir eylem bulunmadığından gerekçesiyle, 

A- Disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, 

B- Karardan bir örneğin Bergama Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’na gönderilmesine O.B.K.V

İşkence ve kötü muamele iddialarının kamuoyu ile paylaşılması, soruş-
turmanın etkinliği konusunda önemli bir etkendir. Bu nedenle avukatın 
işkence iddialarını kamuoyuyla paylaşması suç teşkil etmez. Henüz so-
ruşturma izni verilmemiş avukat hakkında sadece fezleke düzenlenmiş 
olması, disiplin soruşturması gerektirecek bir durum değildir.

KOMİSYONLARDAN
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İzmir ... Mahkemesi’nin 2012/817 E. sayılı yazısı ile “suça sü-
rüklenen çocuk ... müdafii Av. ... 06.02.2013 tarihli celsede 
mazeret dilekçesi vermiş olup, SSÇ müdafiinin mazeretinin 
talebinin reddine, Baro Başkanlığı’nca müdafiin duruşmaları 
takibi   konusunda uyarılması, mazeretli olması halinde yet-
kilendirme suretiyle yargılamanın gereksiz yere uzamasına 
sebebiyet vermemesi konusunda ikaz edilmesine ve tekrarı 
halinde mahkememizce ilgili hakkında Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na suç duyurusunda bulunulacağının ve baro başkanlı-
ğınca  disiplin işlemi yapılması konusunda yazı yazılacağının 
ihtar edilmesi hususu”nun bildirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Av. ..... ’dan bilgi alınarak, duruşma tuta-
nağı da getirtilmek suretiyle yapılan incelemede;

a- Yazıya konu dosyanın sanık müdafii Av. ...’ın da katıldı-
ğı, 04.12.2012 günlü duruşmada yeni duruşma gününün 
06.02.2013 günü saat 09.40’ olarak belirlenmiş olduğu,  

b-  06.02.2013 günü saat 09.30 da mahkeme salonunda ha-
zır bulunan ve saat 10.30’a kadar duruşmaya girebilmek için 
bekleyen Av. ...’ın bu saatte duruşmanın halen alınmamış ol-
ması nedeniyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi’nin 2010/34 E. sa-
yılı dosyasında davacı vekili olması nedeniyle bu duruşmaya 
katılabilmek için mazeret hazırlayıp mahkemeye sunduğu,

c- Karşıyaka 1. İş Mahkemesi’nin 2010/34 E. sayılı dosyasının 
duruşmasında hazır bulunduğunun söz konusu mahkeme-
nin duruşma tutanağı ile sabit olduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan şekilde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak kurulu-
muzca yapılan değerlendirme sonucunda; 

1-Mahkemece verilen duruşma gün ve saatinde duruşma 
salonunda hazır olan ancak duruşmanın saatinde (hatta 
bir saat sonra bile) alınmamış olması nedeniyle, başka 
dosyasını mazeret olarak göstermek suretiyle duruşma 
salonundan ayrılan avukatın bu davranışının yargılama-
yı geciktirdiğinin ileri sürülemeyeceği, mazeretin önce-
den belli olan bir nedenden değil duruşma saatinde gelişen 

durumdan kaynaklanması nedeniyle bir başka avukatın yet-
kilendirilmesinin de mümkün olmadığı,  

2-Gecikmenin asıl kaynağının Mahkemece duruşmanın 
saatinde alınmaması olduğu,

3-Bir avukatın aynı gün birden fazla dava dosyasına ilişkin 
duruşmasının ve hatta duruşma saatlerine uygun olarak 
planlanmış başkaca iş ve görüşmelerinin bulunmasının do-
ğal ve hayatın olağan akışına uygun olduğu, bir mahkeme-
deki duruşmanın süresinde alınmamış olmasının avukatın 
diğer işlerini de aksatacağı, bu koşullar altında belirlenen za-
manda dosyanın alınmamış olmasına rağmen avukatın yine 
de o mahkemede beklemesini istemenin doğal olmadığı,

4-Mahkemece, avukat tarafından belgelendirilmiş olma-
sına rağmen mesleki mazeretin reddedilmiş olmasının 
yargılamanın diyalektiğine ve hukukçular arasında var 
olması beklenen asgari nezaket kurallarına da uygun ol-
madığı, hele bu nedenle ilgili avukat hakkında karara konu 
yazışmanın yapılmış olmasının kabul edilemez olduğu,

5- Kaldı ki; bir dosyaya hazırlanmanın önemli bir zaman, 
emek ve mesai istemesi nedeniyle günlük/duruşmalık 
yetkilendirme ile savunma mesleğinin etkin biçimde 
yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle de 
mahkemece yazıldığı şekilde “günlük yetkilendirme ya-
pabilirdi” demenin, savunma mesleğini yürüten müdafi-
lerin yerine getirdikleri görevi anlayamamak ve önemse-
memek olduğu, “yargının kurucu unsuru” olarak “yargı 
görevi yapan” avukatlara ve dolayısı ile savunma mes-
leğine yönelen bu yaklaşımın ise kabul edilemez olduğu 
sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; ilgili avukata herhangi bir ihtarda bu-
lunulmasına gerek olmadığına,

Karardan birer örneğin ilgili avukata ve 4. ... Mahkemesi Ha-
kimliği’ne gönderilmesine, gereğinin yazı işleri tarafından 
yerine getirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Mahkemece verilen duruşma gün ve saatinde duruşma salonunda hazır 
olan ancak duruşmanın saatinde (hatta bir saat sonra bile) alınmamış 
olması nedeniyle, başka dosyasını mazeret olarak göstermek suretiyle 
duruşma salonundan ayrılan avukatın bu davranışının yargılamayı ge-
ciktirdiği ileri sürülemez. Mazeretini belgelendirmiş olmasına rağmen 
mesleki mazeretinin mahkemece reddedilmiş olması yargılamanın di-
yalektiğine ve hukukçular arasında varolması beklenen asgari nezaket 
kurallarına aykırıdır.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.02.2013 tarihli B.
Tet.2012/1048 sayılı yazı ekinde gönderilen, T.C. Adalet 
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Av. .... hakkında 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gereği uyarın-
ca soruşturma izni verilmesine yer olmadığının bildirimine 
ilişkin yazısı okundu.

Yazıya ekli Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından verilen 27.11.2012 tarihli oluru taşıyan yazı ile “...
esasına kayden görülen kamu davasının 29.09.2010 tarihli 
duruşmasının oturduğu yerden ayağa kalkmadan konuş-
ması nedeniyle mahkeme hakimince uyarılmasına rağmen 
ısrarla oturarak konuşmaya devam ettiği ve bu hususu is-
terseniz zapta geçirin sözler söylediği “iddiasıyla soruşturma 
izni istendiği ancak “adı geçen avukatın bahse konu kamu 
davası sırasında hakim tarafından konuşmasının istenmesi 
üzerine söylediği sözlerin soruşturma izni verilmesini gerek-
tirir nitelik ve ağırlıkta olmadığı “gerekçesiyle soruşturma izni 
verilmediği, ancak “şikayet edilen avukatın sergilediği dav-
ranışların ve söylediği sözlerin ifa ettiği görevle ve meslek 
kuralları ile bağdaşmadığı, bu sebeple hakkında disiplin yö-
nünden gereğinin merciiğince takdir ve tayin olunmasının 
uygun olması düşüncesiyle evrakın Baromuz Başkanlığı’na 
gönderildiği anlaşılmıştır.

Yazı ekindeki duruşma zaptının incelenmesinden olayın du-
ruşma tutanağına aynen “Suça sürüklenen çocuk müdafii 
kendisine mahsus yerde ayağa kalkmadan konuşması ne-
deniyle kendisine mahkemeye hitaben konuşma esnasında 
ayakta bulunması gerektiği hatırlatıldığı ancak ısrarla otura-
rak konuşmaya devam etti. Bu hususu isterseniz zapta ge-
çin dedi ve zapta geçildi” şeklinde geçirilmiş olduğu tespit 
edilmiştir.

Tartışmanın ve aydınlatılması gereken durumun avukatın 
mahkemeye hitaben konuşması esnasında ayağa kalması 
gerekip gerekmediği ve söylediği sözlerde bir “icapsızlık” 
olup olmadığına ilişkin olduğu anlaşılan olayla ilgili olarak 
Yönetim Kurulumuz’ca yapılan görüşme ve değerlendirmeler 
sonucunda,

1-Ceza Muhakemesi’nde tarafların hak, yetki ve sorumluluk-
larının CMK’da düzenlendiği buna göre yargılama esnasında 
avukatın ayağa kalkmasını gerektiren iki durum söz konusu 
olduğu bunlardan birinin yemin diğerinin ise hükmün okun-
ması olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki her iki durumda da 

mahkeme salonunda bulunan herkesin ayağa kalkması yasa 
gereğidir. Bu iki durum dışında avukatların konuşurken ya 
da mahkeme tarafından ara kararı kurulurken ya da başkaca 
herhangi bir işlem yapılırken ayağa kalkmalarını gerektirecek 
bir hüküm söz konusu olmadığından bu konuda herhangi 
bir işlem yapılmasına yer olmadığına,

2- Avukatın kendisine yönelen bu ısrarlı talep karşısında “İs-
terseniz tutanağa yazın” şeklindeki beyanının icapsız olup 
olmadığı veya meslek kurallarına herhangi bir aykırılığı olup 
olmadığı yönünden yapılan değerlendirme sonucunda da ;

a -Yakınılan avukat tarafından dile getirilen talebin du-
ruşmada gerçekleştirilen her şeyin tutanağa geçirilmesi-
ne ilişkin CMK 219-222 maddeleri  hükmüne uygun ol-
duğu bu nedenle bu sözlerde eleştirilecek her hangi bir 
yan bulunmadığı ,

b - TBB avukatlık meslek kurallarının yargı organlarıyla ve 
adli mercilerle ilişkiler başlıklı ikinci bölümünde yargıç ve 
savcılarla ilişkili olarak “Yargıç ve savcılarla ilişkilerinde avu-
kat hizmetin özelliklerinden gelen ölçütlere uygun davran-
mak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır” hükmü-
nün yer aldığı ancak öncelikle avukatın sarfettiği sözlerde 
herhangi bir nezaketsizliğin bulunmadığı bu nedenle 
söylenen sözlerin ilgili madde kapsamında değerlendi-
rilemeyeceği,

c -Kaldı ki maddede yer alan saygının “karşılıklılık” içerdi-
ği, avukattan asgari nezaket ve saygıyı bekleyen yargıç-
ların da avukatlara aynı asgari nezaket ve saygı sınırları 
içerisinde davranmalarının beklenmesinin doğal olduğu, 
yasada gösterilmeyen bir durumu avukat meslektaşına 
dayatmaya çalışan mahkeme yargıcının tavrının da ka-
bul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; yakınılan avukatın duruşmada otur-
duğu yerden beyanda bulunmak ve uyarıya rağmen aya-
ğa kalkmayarak ayağa kalkması konusunda ısrar eden 
yargıca dilerse bu durumu tutanağa geçebileceğinin 
söylemekten ibaret eyleminde avukatlık meslek kural-
larına aykırı ve icapsız bir durum bulunmadığından ya-
kınılan avukat hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına 
kararın bir örneğinin ilgili mahkemeye ve yakınılan avukata 
gönderilmesine  gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.
B.K.V.

Avukatın duruşmada oturduğu yerden beyanda bulunmak ve uyarıya 
rağmen ayağa kalkmayarak ayağa kalkması konusunda ısrar eden 
yargıca dilerse bu durumu tutanağa geçebileceğinin söylemekten 
ibaret eyleminde avukatlık meslek kurallarına aykırı ve icapsız bir 
durum bulunmamaktadır.
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

05/02/2013

AV. MELEK MERVE ÖZDEMİR
AV. EMRAH DERTLİ
AV. OZAN TUFAN
AV. MERVE SESLİ

12/02/2013

AV. SONER SAPAN 
AV. FATİH EMEKLİ 
AV. EFE KEÇELİ 
 
            

19/02/2013

AV. NİHAN KOÇAK 
AV. KEMAL ÖZTÜRK 
AV. BURAK YILMAZ 

26/02/2013

AV. ÖZGE DAYAN
AV. ASLI AKKOYUN
AV. TUĞÇE PEKER 
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

19/03/2013

AV. BARIŞCAN KISAKÜREK 
AV. YASEMİN ELİF DİNİZ 
AV. EZGİ DİNÇER 

26/03/2013

AV. ESRA EDİĞ 
AV. CİHAN ÇİÇEK 

05/03/2013
AV. ELCE TUTAR
AV. KEREM CEM ŞENOL
AV. MUHAMMET YETKİN YAVUZ
AV. ARİF TEKELER
AV. LEYLA ADIYAMAN
AV. SÜMEYYE ZEYTİN
AV. MERVE DOKUMACI

07/03/2013

AV. DURSUN UĞUR  ÖVDÜR

12/03/2013

AV. KAZIM ANIL KAHRAMAN 
AV. MEHMET KAYMAK 
AV. SELEN ALBAYRAK 
AV. AHMET ANIL ABACIOĞLU 
AV. ONURHAN HALICIOĞLU 
AV. FİKRET KABLAN 
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DUYURULAR
CMK Müdafi Meslektaşlarımıza Duyuru
Bazı müdafilerimizin katıldıkları göreve ilişkin 
vermiş oldukları raporlar ekinde yer alan tutanak-
larda ”Müdafi Talep Etmedi” ibaresinin yer almış 
olması nedeniyle C.Savcılıkları tarafından ödeme 
yapılmadığı anlaşılmıştır. Tutanakların doğru ha-
zırlanmasının temini açısından C.Başsavcılığı ile 
gerekli görüşmeler sürdürülmektedir. Konuyla il-
gili duyuru aşağıdadır:

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI’ NDAN 

Bazı müdafilerimizin katıldıkları göreve ilişkin vermiş 
oldukları raporlar ekinde yer alan tutanaklarda “Mü-
dafi Talep Etmedi” ibaresinin yer almış olması nede-
niyle C.Savcılıkları tarafından ödeme yapılmadığı an-
laşılmıştır. 

Tutanakların doğru hazırlanmasının temini açısından 
C.Başsavcılığı ile gerekli görüşmeler sürdürülmekte-
dir. 

Ayrıca yine durumun düzeltilmesini temin açısından 
Baromuz CMK Servisi’nin katkılarıyla bir meslekta-
şımız adına dava açılmış ve Baromuz Başkanlığınca 
davaya müdahil olunmuştur. (Dava ve müdahale di-
lekçelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.) 

Ancak davanın uzun sürme ve bu süreçte uygulama-
nın aynen devam etme ihtimali karşısında; 

Meslektaşlarımızın mağdur olmaması açısından 
görevlendirildiği kolluk biriminde hazırlanan ifade 
tutanaklarında “Müdafi Talep Etmedi” ibaresinin çı-
kartılmasını sağlamaları,ücret ödemelerinde sorun 
yaşanmamasınıve mağduriyetlerinin önüne geçilme-
sini sağlayacaktır. 

Bu nedenle; meslektaşlarımızın ifade tutanağını dik-
katlice inceleyerek bu yöndeki ibarelerin tutanaktan 
çıkarılmasını sağlamaları, doğacak sorunları ortadan 
kaldıracaktır. 

İşlerinizde kolaylıklar dileği ve saygılarımızla.

Av. Sema PEKDAŞ 
İzmir Barosu Başkanı

Türkiye Barolar Birliği’nin, Milli Savunma Bakanlı-
ğı’nın baro pulu kullanımında yaşanan sorunların 
bildirimine ilişkin yazısına ilişkin duyurusu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan 01 Mart 2013 gün-
lü 5314 ve 5171 sayılı yazılarda özetle;

Milli Savunma Bakanlığı’na karşı açılan davalar sonun-
da verilen kabul kararları gereğince hükmedilen ilama 
bağlı borcun ödenmesinin, karşı taraf vekillerince baro 
pulu yapıştırılmamış vekaletnameler ibraz edilerek ta-
lep edildiği,

Bunun üzerine; anılan Bakanlık tarafından, Avukatlık 
Kanunu’nun 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer 
alan”Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul ya-
pıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve 
örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on gün-
lük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça 
vekaletname işleme konulamaz” hükmü gereğince baro 
pulunun tamamlanması davacı vekillerinden istendiğin-
de ise vekiller tarafından vekaletname ibrazının zorunlu 
olmadığı, baro pulu istenmesinin usul ve yasaya aykırı 
olduğu gerekçeleri ile istemlerinin reddedilerek yeni-
den ödeme talebinde bulunulduğu,

Mevzuatta, söz konusu eksiklik giderilinceye kadar 
faiz işlemeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığından 
İdarece ödenen faizden dolayı, ilama bağlı borcun za-
manında ödenmemesi nedeni ile kamu görevlileri hak-
kında Devleti Hazine zararına uğrattıkları gerekçesiyle 
Sayıştay sorgusu açılabileceği, ancak Kanun’un amir 
hükmü gereğince avukatın başvurusuna baro pulunu 
eklememesi nedeni ile dilekçesinin de işleme konula-
madığı, bildirilmektedir.

Kanun maddesinin sağlıklı uygulanmasının sağlanması 
ve yukarıda sözü edilen sıkıntılara yol açılmaması ba-
kımından gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunun 
Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını 
önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu

Sevgili Meslektaşlarımız;

Adli Yardım başvurularının alınmasından sonra her adli 
yardım başvurusu için ayrı bir dosya açılıp tüm bilgi ve 
belgelerin muhafaza altına alınması zorunludur.

İzmir Barosu Adli Yardım Yönergesi’nin 18. maddesinde 
göre adli yardım hizmetinin sonunda bu konudaki ra-
porun ve hizmetin sona erdiği gösterir belgelerin adli 

Adli Yardım Raporlarına İlişkin Duyuru
yardım bürosuna ya da temsilcilerine iletilmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle 2002 yılından itibaren görevlendi-
rilip sonuçlandırdığınız dosyalara ait son raporlar ile işin 
sonucuna ilişkin yazı ya da kararları ilçe temsilciliklerine, 
merkez adli yardım bürosuna veya adliyedeki baro bi-
rimlerine teslim etmeniz hususu

Saygı ile duyurulur.

DUYURULAR
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