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GÜNCEL

nulmazlıkları olduğu temel fikri dünya 
çapında yeterli koruma bulamamakta-
dır. Özellikle 11 Eylül 2001 saldırıların-
dan sonra devletler tarafından güvenlik 
eksenli politikalar geliştirilerek hak ve 
özgürlüklerin “terör” bahanesi ile kısıt-
landığı bir süreç başlatılmış, toplumlara 
dayatılan militarist ve polisiye önlemler 
sonucu istisna hali kurumsallaştırılarak 
adeta bir küresel olağanüstü halrejimi 
oluşturulmuştur. Bu genel tablo 2013 
yılında da varlığını korumuştur...

Maalesef 2013; ülkemizde de ağır in-
san hakları ihlallerinin yaşandığı bir yıl 
olmuştur. Bu yılın önce çıkan olgusu, 
Taksim Gezi Parkı protestoları sırasın-
da tüm toplumun maruz kaldığı polis 
şiddetidir. Emniyet yetkililerinin açıkla-
malarına göre Türkiye’nin 80 ilinde 112 
gün boyunca yaklaşık 3 milyon 600 bin 
kişinin sokağa çıkmasıyla gerçekleşen, 
belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük 

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesi’nin Birleşmiş Milletler ta-
rafından kabul edilişinin 64. yıldö-

nümü.

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen erte-
sinde ve iki büyük savaştan edinilen 
acı deneyimlerin üzerine, ortak bir 
değerler sistemi oluşturmak amacıy-
la kurulan Birleşmiş Milletler’in insan 
haklarının evrenselliği fikrini temel alan 
Evrensel Bildirge’yi kabulü, insanlık için 
büyük bir kazanımdır.

Buna karşın günümüzde Evrensel Bil-
dirge’de yer alan hak ve özgürlüklere 
dayalı uluslararası bir düzen hala kuru-
lamamıştır. İnsanların ırkından, rengin-
den, cinsinden, cinsel yöneliminden, 
dilinden, din ve mezhebinden, inancın-
dan, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani 
ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, 
insan olmaktan gelen hakları ve doku-

toplumsal hareketliliği olan Gezi Par-
kı protestoları sırasında polisin aşırı/
ölçüsüz/orantısız şiddeti sonucu insan 
hakları ihlallerinde adeta bir patlama 
olmuş, başta yaşam hakkı ve işkence 
yasağı ihlali olmak üzere çok ağır insan 
hakları ihlalleri yaşanmıştır. 

ASGARİ TALEPLER

Sergilemeye çalıştığımız bu tablonun 
kader olmaktan çıkması ve değişmesi 
için yıllardır dile getirdiğimiz asgari ta-
lepleri bir kez daha yinelemek istiyoruz:

- Temel hak ve özgürlüklerin gelişti-
rilmesi yönündeki çalışmalar, uyum 
süreçlerinin gereği sonucu ve bir “ev 
ödevi”nin yerine getirilmesi anlayışı ile 
değil, aksine hak ve özgürlüklerin bu 
ülke insanının istemi, ihtiyacı ve de-
mokrasinin içselleştirilmesinin gereği 
olduğu için yapılmalıdır.

İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NDE ORTAK BASIN 
AÇIKLAMASI

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde yapılan basın açıklaması kısaltılarak verilmiştir.

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi
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GÜNCELBASIN AÇIKLAMASI

- Adil yargılanma hakkı ve savun-
ma hakkı önündeki engeller kaldırıl-
malı, savunma dokunulmazlığı etkin 
olarak uygulanmalı, avukat müvekkil 
arasındaki meslek sırrı ilişkisine saygı 
gösterilmeli, uzun tutukluluk süreleri 
düşürülerek, hızlı ve adil bir yargıla-
manın koşulları oluşturulmalıdır. Adil 
yargılanma, masumiyet ve lekelenme-
me hakkını ortadan kaldıran her türlü 
uygulama, birey ve dava gözetmeksizin 
terkedilmelidir.  Bu çerçevede, öncelik-
le Terörle Mücadele Yasası yürürlükten 
kaldırılmalıdır.

- Tutuklu avukatlar gecikmeksizin ser-
best bırakılmalıdır.

- İşkence ve kötü muamele suçu işle-
yenlerin cezasız kalmasına neden olan 
yönetsel, yasal, yargısal ya da öteki tüm 
engeller kaldırılmalı, suçluların derhal 
ve adil biçimde yargılanması ve ceza-
landırılmasının mekanizmaları etkinleş-
tirilmelidir.

- Gezi Parkı Olayları sırasında kolluk 
güçlerinin gerçekleştirdiği işkence ve 
kötü muamelenin her düzeyden so-
rumluları hakkında soruşturmalar daha 
etkin biçimde yürütülmeli ve bu kişiler 
ivedilikle yargı önüne çıkarılıp cezalan-
dırılmalıdır.

- Haklarında işkence ve kötü muamele 
yapmak nedeniyle soruşturma açılan 
kamu görevlilerine, soruşturma sonuç-
lanıncaya dek hemen görevden el çek-
tirilmelidir.

 - Gözaltı birimleri ve cezaevleri “ba-
ğımsız izleme kurulları”nın denetimine 
açılmalıdır.

- Yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları Ku-
rumu etkin bir şekilde işletilmeli, ayrıca 
işkencenin önlenmesine odaklanmış 
Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele 
Seçmeli Protokolü’ne (OPCAT) ve Paris 
İlkeleri’ne uygun bir ulusal mekanizma 
derhal oluşturulmalıdır.

- Irkçı, ayrımcı ve cinsiyetçi beyanların 
ve nefret söyleminin yanı sıra kişi ya 
da grupların taşıdıkları kimlik, değer, 
politik görüş, cinsiyetleri ya da cinsel 
yönelimleri nedeniyle maruz kaldık-
ları saldırı ve şiddet, insanlık onuruna 
yönelik suç fiilleri kapsamına alınmalı, 
ayrımcılık hukukunun uluslararası stan-
dartlarını esas alan yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

- Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’nin yargı yetkisini tanımalı, bu amaç-
la Roma Sözleşmesi’ni imzalamalıdır.

- Türkiye, BM Kayıplar Sözleşmesi’ne 
hiçbir çekince koymadan taraf olmalı-
dır.

- Örgütlenme ve düşünceyi açıklama 
özgürlüğünü engelleyen uygulama-
lara son verilmeli, buna yol açan tüm 
yasalar sonuçlarıyla birlikte yürürlükten 
kaldırılmalıdır.

- İnsan hakları ile ilgili çalışma yapan 
kişi ve kurumların karşılaştıkları yasal 
ve idari engeller, kısıtlamalar kaldırıl-
malıdır.

- İnsan haklarına saygının güçlenmesi 
için Türkiye’nin, her türlü ayrımcılığı ya-
saklayan, yurttaşların temel hak ve öz-
gürlüklerini, çalışanların ekonomik ve 
sosyal haklarını, doğal ve kültürel çev-
re ve varlıkların korunmasını güvence 
altına alan yeni bir anayasaya ihtiyacı 
vardır.  Yeni anayasa çalışmalarına hiç 
koşulda son verilmemelidir.    

- Olağanüstü hal uygulamasının fiilen 
devam eden sonuçları ve kurumları 
tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Kürt 
sorununun şiddetsiz ve demokratik 
yollardan çözümü ve ülkede kalıcı bir 
barış ikliminin tesisi için herkes sorum-
luluklarını yerine getirmeli, ekonomik, 
sosyal, politik her türlü önlem bir an 
önce alınmalıdır.

- F Tipi Cezaevi ile genelde tecrit uy-
gulamasından vazgeçilmelidir. Hasta 
tutuklu ve hükümlüler derhal serbest 
bırakılmalı ya da cezalarının infazları 

yeniden sağlıklarına kavuşasıya kadar 
ertelenmelidir.

- Çocuk ve engellilerin haklarının ko-
runmasına, onların daha güvenli, sağ-
lıklı ve onurlu bir sosyal ortamda geliş-
melerine ve yaşam sürdürebilmelerine 
yönelik idari ve pratik önlemler alınmalı 
gerekli yasal değişikliler gerçekleştiril-
melidir.

- Çevre ve doğaya zarar verme riski 
olan yatırımlar için, yöre insanının ona-
yı alınmalı; çevre ve doğa koruma ile il-
gili idare mahkemesi kararları uygulan-
malı; hiçbir çevresel kaygı taşımayan, 
yaşam alanlarının kirlenmesine ve yok 
olmasına yol açan 5177 Sayılı yasa ile 
değişik Maden Yasası değiştirilmelidir.

- Türkiye, küresel ısınmaya karşı üzerine 
düşenleri yapmalıdır.

- Çevre kirlenmesine yol açmayacak, 
ekolojik dengeyi bozmayacak yeni 
bir yöntem geliştirilip uygulanıncaya 
kadar siyanür liçi yöntemiyle yapılan 
altın madenciliğinden vazgeçilmeli, 
Bergama-Ovacık, Uşak-Eşme Kışladağ 
altın madeni işletmeleri kapatılmalıdır. 
Efemçukuru ve Kaz Dağları’ndaki diğer 
projeler ise iptal edilmelidir. Aliağa Ter-
mik Santrali projesi iptal edilmelidir. Bu 
faaliyetler nedeniyle şu ana kadar çev-
rede oluşan kirlenmenin temizlenmesi 
ve bozulan doğanın düzeltilmesi işi, 
madenci şirketlere yaptırılmalıdır.

- HES’lerin yapımları durdurulmalı, 
nükleer santral projelerinden vazgeçil-
melidir.  

- İşçilerin ve diğer çalışanların grev-
li-toplu sözleşmeli sendikal haklarının 
önündeki engeller ortadan kaldırılmalı, 
tüm çalışanlar için iş güvencesi, istih-
dam olanakları, sosyal güvenlik hakkı 
ve örgütlenme haklarıyla güvence al-
tına alınmalıdır. Kamu Personel Rejimi 
kaldırılmalıdır. 

Saygılarımızla.

10.12.2013 

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku               
İHD İzmir Şubesi, ÇHD İzmir Şubesi
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi                               
TİHV İzmir Temsilciliği
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GÜNCELGÜNCEL BASIN AÇIKLAMASI

Çocuklarımız - Gençlerimiz, Köhnemiş 
Zihniyete “Emanet Edilmeyecektir”
Bugüne kadar yurttaşların 
yaşam tarzlarına ve tercihlerine 
saygılıyız diyen Başbakan 
ve hükümet üyeleri, bugün 
gerçek gündemlerini taşkınca 
sergilemişlerdir.

Bugün, kamu gücünü temsil edenlerin, kendi yaşam bi-
çimlerini, ahlak anlayışlarını toplumun geneline ege-
men kılma çabasının yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. 

Üniversite öğrencilerinin “kızlı - erkekli aynı evde yaşama-
larının” kabul edilemez bir durum olduğuna ve bu konuda 
gerekli müdahalenin yapılacağına ilişkin beyanlar, açıkça ifa-
de edilen “toplumun muhafazakarlaştırılması” çabasının yeni 
bir tezahürüdür. 

Bireylerin haklarını ihlal niteliğindeki bu ve benzeri müdaha-
le girişimleri, Anayasa’da ifadesini bulan demokratik hukuk 
devletinin özüne, ilkelerine ve niteliklerine de aykırılık taşı-
maktadır. 

Demokrasi, haklar ve özgürlükler rejimidir. 

Hukuk devleti kavramı, kamu gücünü temsil eden kurumlar 
karşısında bireyin haklarının en geniş biçimde sağlandığı ve 
savunulduğu bir devlet düzenini vurgular. 

Anayasa’nın 20. maddesine göre; “Herkes, özel hayatına ve 
aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 8. maddesinin ilk 
fıkrası “Her şahıs özel ve aile yaşamına, konutuna ve muha-
beratına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir..” şeklinde dü-
zenlenmiştir. 

Üniversiteleri, varoluş gerekçesi olan bilimin yeniden üretil-
diği ve toplumun yararına sunulduğu özerk ve özgür birer 
kurum olma niteliğinden uzaklaştıran, geleceğini şekillendir-
me noktasında zorlu bir eğitim sürecinin zorluklarıyla müca-
dele eden öğrencilerin barınma sorununu, geçim sıkıntısını 
çözemeyen ve onları umutsuzluğa mahkum eden siyasal 
iktidar, bu yeni girişimiyle “mahremiyet hakkını” açıkça ihlal 
etmektedir. 

Uluslararası hukuk metinlerinde mahremiyet hakkı, “bir ki-
şinin hayatını en az müdahale ile yaşama hakkı” olarak ta-
nımlanmıştır. Bu hak, bireyin özel hayatını, fiziksel ve ruhsal 
bütünlüğünü, kişisel bilgilerini korumayı da içerir. 

Devletin gençleri koruma görevi kapsamında sunulmaya ça-
lışılan bu müdahale girişiminin arka planında, kadına yönelik 
sorunlu ve kısıtlayıcı yaklaşım yer almaktadır. Yapılan yasal 
düzenlemelerin yanı sıra, toplumda yaratılan hegemonik 
baskı ortamında, doğurganlığı düzenlenen, iş yaşamından 
uzaklaştırılmaya çalışılan, cinselliği denetlenen kadın birey-
lerin özel hayatı abluka altına alınmaya çalışılmaktadır. 

Soyut ve belirsiz bir “ahlâk” anlayışı üzerinden yürütülen 
bu tahakküm çabası, toplumda ahlâksızca bir davranış olan 
muhbirliği özendirmekte, devletin bireyin özel hayatına hak-
sız müdahalesine başka bireyleri de ortak etme sonucunu 
doğurmaktadır. 

Bir yaşam biçiminin ve tercihlerin, kamuoyu önünde ağır 
bir şekilde yerilmesi, bu yaşam biçimini sürdürenlerin hedef 
gösterilmesi, otoriter devlet anlayışının bir ürünüdür. 

HİÇ KUŞKU YOK Kİ HALKIMIZ BAŞBAKAN’IN KARANLIK AH-
LAK ANLAYIŞINA TESLİM OLMAYACAKTIR. 

İZMİR BAROSU OLARAK, BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ 
BUNDAN SONRA DA, HERŞEYİN DEVLET DENETİMİNDE 
OLDUĞU BİR DÜZEN ARAYIŞINA, İNSAN HAKLARI VE ÖZ-
GÜRLÜKLERİNE YÖNELİK SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ UYGULA-
MALARA KARARLI BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKACAĞIMIZI KAMU-
OYUNA SAYGI İLE DUYURURUZ.

07.11.2013

İzmir Barosu Başkanlığı
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GÜNCELKOMİSYONLARDAN

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu Raporu

Aliağa - Şakran’da bulunan İzmir 
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İn-
faz Kurumu’nda kalan çocukların 

ve müdafiilerinin bildirimleri ile basın-
da yer alan haberlerdeki; kötü muame-
le, idarenin keyfi tutum ve davranış-
ları hakkındaki şikayetler ile sosyal ve 
eğitsel faaliyetlerden yararlandırmada 
sorun yaşandığı ve hastane sevklerinin 
zamanında gerçekleşmediği yönündeki 
iddialar üzerine Kurum’a iki ayrı tarihte 
ziyaret gerçekleştirilmiş ve görüşmeler 
yapılmıştır.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 
üyesi meslektaşlarımızın gerçekleştir-
diği 03.05.2013 tarihli ilk ziyaret, ku-
rum müdürü ve müdür yardımcılarıyla 
yapılan görüşmeyle başlamıştır. Yet-
kililer, İnfaz Kurumu Yerleşkesi, yaşam 
alanları, sportif ve sosyal -  eğitsel et-
kinliklerin yapıldığı bölümler hakkında 
teknik bilgiler sunmuşlardır. Komisyon 
üyeleri bu alanları gezerek gözlemde 
bulunmuşlar, ünitelerde kalan ve kurs 
ve etkinliklerin yapıldığı bölümlerde 
bulunan çocuk ve gençlerle sohbet et-
mişlerdir.

31.05.2013 tarihinde gerçekleşen ikin-
ci ziyarette İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Komisyonu, İnsan Hakları Merkezi ve 
Cezaevi Komisyonu üyesi meslektaş-
lar, kurumda kalan 15 çocuk ve gençle 
avukat görüşü yapmışlardır. İki avuka-
tın hazır bulunduğu her görüşmede, 
Baro’ya iletilen iddia ve şikayetler ile 
ilgili sorular sorulmuş, ayrıntılı notlar 
alınmıştır.

Yapılan görüşmelerde;

l. *Bir kısım çocuk ve gençlerin, yarım 
metre boyunda plastik boru ile kame-
raların olmadığı müşahede odasında, 
mavi oda ve müdürün odasında darp 
edildiği, 

* Müşahede adı altında uzun sürelerle 
hücre hapsine tabi tutulduğu,

* Fiziksel şiddetin yanısıra farklı tehdit-
lerle psikolojik şiddete maruz bırakıl-
dıkları,

* Kötü muamele iddialarının basına 
yansıması üzerine idarenin, şikayetçi 
çocuk ve gençler üzerinde baskı kur-
duğu,

* Şikayetçi çocuk ve gençlerin, araların-
da husumet bulunan çocuk ve gençler-
le aynı koğuşa konularak darp edilme-
lerine zemin hazırlandığı,

* Cinsel istismar yaşandığı yönünde 
duyumlar olduğu,

* Uluslararası sözleşmeler gereğince 
tutulan çocuklara sadece tedavi amacı 
ile ilaç verilmesi mümkün olup, kısıtla-
ma amacına yönelik olarak ilaç veril-
mesi kesinlikle yasaktır. Hal böyle iken, 
görüşmeci çocuk ve gençler arasında 
“uyku hapı” olarak tarif edilen seroquel 
adlı ilacın yaygın biçimde kullandırıldı-
ğı, (D.E.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabi-
lim Dalı Başkanlığı’ndan alınan rapor-
da, bu ilacın şizofreni tedavisinde, orta 
- ileri derece mani ataklarının tedavi-
sinde, bipolar bozukluktaki manik veya 
depresif atakların önlenmesinde, majör 
depresif nöbet tedavisinde, diğer anti-
depresan tedavilere cevap alınamayan 
durumlarda kullanıldığı bilgisi yer al-
maktadır.)

* Hastaneye sevklerin ya hiç gerçekleş-
mediği ya da geç gerçekleştiği,

* Günde 1 saat olarak yapılan atöl-
ye çalışması süresinin dışında, yeterli 
sportif, sosyal ve eğitsel faaliyetin ger-
çekleşmediği,

* Çocukların tahliyeleri halinde top-
lumla bütünleşmelerini kolaylaştırma 
amacına yönelik olan atölye çalışma-
larından yeterince faydalandırılmadığı, 

* Uğradığı haksızlık karşısında hak ara-
ma mücadelesine girmek isteyen çocuk 
ve gençlerin etkin şikâyet ve soruştur-
ma mekanizmalarından yoksun bırakıl-
dığı yönünde bir kanaat oluşmuştur.  

ll. Anayasa’nın 36. maddesi “hak ara-
ma hürriyeti” başlığı ile herkesin adil 
yargılanma hakkına sahip olduğu ku-

ralını getirmiştir. Herhangi bir kısıtlama 
ve engellemeye bağlanmadan herkese 
tanınmış olan bu hak, yargılama aşa-
masının tüm işlemlerin adilliğini ifade 
etmektedir. Kovuşturma sırasında ya-
pılacak tüm işlemlerin hukukilik dene-
timinin sağlanması ise adil yargılanma 
hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Ceza 
Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bili-
şim Sisteminin Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik gereğince çocuk ve gençler 
yargılamalarının devam ettiği mahke-
melerdeki duruşmalara katılamamak-
ta, avukatları ile görüşememektedirler. 
Böylece ceza yargılamasının evrensel 
ilkelerinden vasıtasızlık, silahların eşitli-
ği ilkeleri gibi adil yargılanma hakkının 
öğeleri ihlal edilmektedir. Bu nedenle 
Anayasa’ya, İnsan Hakları Avrupa Söz-
leşmesi’ne ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanunu’na aykırı düzenlemeler 
içeren söz konusu yönetmeliğin iptali 
büyük önem taşımaktadır. 

lll. Hapishaneler, bağımsız izleme ku-
rulları, sivil toplum örgütleri tarafından 
izlenmeye açılmalıdır. Siyasal iktidarın 
ve idarenin uzantısı olarak davranma-
yan sivil toplum örgütlerinin, hapisha-
nelerde izleme yapmasına olanak ta-
nıyan bir sistem devreye sokulmalıdır. 
Hapishanelerde izleme faaliyetlerini 
düzenleyen 4681 sayılı “Ceza İnfaz Ku-
rumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Kanunu” ile kurulmuş olan Cezaevleri 
İzleme Kurulları’nın mevcut haliyle ye-
tersizliği tartışmasız bir haldir.  

lV. Tutuklama mekanizmasının çocuk 
ve gençlerde başvurulacak son tedbir-
lerden olması gerektiği mevzuatımızda 
da yer almasına rağmen, bu tedbire 
çok sık bir biçimde başvurulması, en 
önemli sorun olarak durmaktadır. 

* Raporun tamamına,

http://www.izmirbarosu.org.tr/Iz-
mirBaro/pdf/cocukhaklari/İZMİR_
ÇOCUK_ve_GENÇLİK_KAPALI_CEZA_
İNFAZ_KURUMU_RAPO%20R_ESAS.
pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
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20 Kasım 1989 ‘da Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen Çocuk Hakları Sözleşme-

si’nin yıldönümünde, bir Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nü daha yaşıyor ve kut-
luyoruz.

Sözleşmede geniş boyutlarıyla ele alın-
mış, yıllar içinde değişen toplumsal ya-
şam düzleminde geliştirilmiş ve yaşama 
geçirilmiş olan çocuk haklarına ilişkin 
düzenlemeler tüm dünyada önemle ve 
ciddiyetle  ele alınmaktadır. Bu sözleş-
me, dünyadaki bütün çocukların insan 
haklarını düzenleyen bir “anayasa” ni-
teliğindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1990 yılında 
imzaladığı sözleşme uyarınca, yıllar 
içinde ülkemizde yürürlüğe giren mev-
zuatın yetersizliği ve yasal düzenleme-
lerin uygulama aşamasındaki sorunlar, 
toplumun bu en güçsüz bireyini halen 
korunmasız bırakmış,  gelişmemiş ya 
da az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ül-
kemiz çocukları da her türlü istismarın 
ve sömürünün öznesi  olmaya devam 
etmişlerdir. 

Çocukları “yarının umutları” söylemiyle 
sadece gelecekle ilişkilendiren anlayış, 
çocuğun bir birey olduğu ve bir birey  
olarak hakları bulunduğu gerçeğini 
gizlemekte, bu hakların en geniş an-
lamda yaşama geçirilmesi noktasındaki 
sorumlulukların farkına varılmasını en-
gellemektedir. Adeta sipariş verircesine 
kadın doğurganlığına müdahale eden 
siyasal iktidarın temsilcileri, çocuk nü-
fusun artışı ile katlanacak olan sorun-
ların çözümü için gerekli politikaları 

KADIN DOĞURGANLIĞINA MÜDAHALE EDEN SİYASAL İKTİDARIN TEMSİLCİLERİ, 
ÇOCUK NÜFUSUNUN ARTIŞI İLE KATLANACAK OLAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 
İÇİN GEREKLİ POLİTİKALARI YAŞAMA GEÇİRMEKTEN UZAK BİR YAKLAŞIM 
SERGİLEMEKTEDİRLER.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Günü Açıklaması

yaşama geçirmekten uzak bir yaklaşım 
sergilemektedirler. 

Devlet ve aile tarafından psikolojik ve 
bedensel gelişimi gözetilerek, gereken 
tedbirler alınarak korunması gereken 
çocuklar, yanlış eğitim politikaları, sos-
yal hizmetlerde yetersizlik, yoksulluk ve 
yoksunluk gerçeklerinin yarattığı ağır 
yaşam koşullarında varolmaya, soluk 
almaya ve  toplumsal yaşama bir birey 
olarak katılmaya çalışmaktadır. 

2012’de yapılan Ulusal Çocuk İşçiliği 
Araştırması’na göre, 6-17 yaşları ara-
sındaki çocukların yaklaşık %6’sı, so-
kak işçiliği, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerdeki ağır ve tehlikeli işler ve 
tarımda ücretli, aile dışı, göçer ve geçici 
işler dahil olmak üzere, ekonomik faali-
yetlere dahil olmaktadır. 

Çocuk işçiliğinin yaygınlığı, çocuk işçi-
lerin ölümü ve sakat kalmasındaki artış 
oranı,  devlet tarafından çözüm nokta-
sında yeterli bir değerlendirilmeye tabi 
tutulmamakta, bu alanlardaki yaralayıcı 
gerçekler gözardı edilmektedir. 

Cinsel suçlarda çocukların mağduriyeti 
ve erken yaştaki evliliklere ilişkin belir-
gin veriler, ülkemizde çocuk haklarının 
ihlali kapsamındaki karanlık bir nokta-
ya dikkat çekmektedir. 

Ülkemizde çocuk hakları ihlallerinin 
yoğun bir şekilde yaşandığı alanlardan 
biri, çocuk  cezaevleridir. Adalet Bakan-
lığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdür-
lüğü’nün  yayınladığı son istatistiklere 
göre halen 1719 çocuk tutuklu ve hü-
kümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. 

2013 yılı içinde, Aliağa Şakran’da bu-
lunan Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Ku-
rumu’nda yatan çocuk tutuklu ve hü-
kümlüler ile müdafii avukatların, kötü 
muamele yapıldığı, kurum yöneticileri-
nin keyfi tutum ve davranışlarda bulun-
duğu, hastane sevklerinin zamanında 
gerçekleştirilmediği, sosyal ve eğitsel 
faaliyetlerden yararlanmada sorunlar 
yaşandığı yönündeki şikayetleri üzeri-
ne İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
ve İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi 
Cezaevi Komisyonu üyesi meslektaşla-
rımız tarafından iki ayrı ziyaret gerçek-
leştirilmiş ve bu ziyaretlerde gerek ku-
rum yöneticileri gerekse çocuk tutuklu 
ve hükümlülerle gerçekleştirilen görüş-
melerde çarpıcı tespitlere ve sonuçla-
ra ulaşılmıştır. İzmir Barosu tarafından 
yetkili makamlara iletilmek üzere , bu 
tespit ve sonuçları içeren  bir rapor  ha-
zırlanmış bulunmaktadır. 

İzmir Barosu olarak, Birleşmiş Milletler 
Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutla-
dığımız bu süreçte, tüm yetişkinleri ve 
özellikle devlet kurumlarını, çocuk bi-
reylerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
ve en geniş çocuk haklarının yaşama 
geçirilmesi noktasında çaba harcama-
ya, gerekli önlemleri almaya ve sorum-
luluklarını yerine getirmeye davet edi-
yoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.                                                                                                         

19.11.2013

İzmir Barosu Başkanlığı
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PANEL:
“MÜLTECİ HUKUKU ve TÜRKİYE’NİN GÖÇ POLİTİKASI” 

İzmir Barosu tarafından 02.10.2013 
günü, Yeditepe Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi, Gediz 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ela Gö-
kalp Aras, Mültecilerle Dayanışma Der-
neği`nden Av. Taner Kılıç ve Av. Utku 
Kılınç`ın konuşmacı olarak katıldıkları 
“Mülteci Hukuku ve Türkiye`nin Göç 
Politikası” başlıklı bir panel düzenlen-
di. 

Toplantının açış konuşmasını gerçek-
leştiren İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
PEKDAŞ, göç probleminin bir insan 
hakları problemi olduğunu dile getire-
rek, barolara verilen en önemli görev-
lerden birinin insan hakları mücadelesi 
yapmak ve hukukun üstünlüğü için ça-
lışmak olduğunu söyledi. Pekdaş şöy-
le devam etti: “Dolayısıyla hem bizim 
topraklarımızda kendi topraklarını  terk 
ederek gelmiş insanların insan onuruna 
uygun yaşamalarına yönelik yapabile-
ceklerimiz hem de belki bizlerden  giden 
insanların hukukunu takip edebilmek 
açısından  göç politikalarının insan hak-
larına uygun düzenlenmesini sağlamak 
için hukukun üretilmesini sağlamak için 
yapabileceklerimiz var.  Biz alanda ça-
lışan insanlar mültecilerin sorunlarını 
dinleyen insanlar, hayatın içinde insan-
lar olarak bu hukukun yaratılmasında 
önemli görevlerle karşı karşıyayız.” 

Toplantı’nın ilk konuşmacısı olan Yedi-
tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nuray Ekşi 6458 sayılı Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
hazırlık sürecine etki eden faktörler ve 
kanunun getirdiği yenilikler başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. 

İkinci olarak konuşan Gediz Üniversite-
si Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Ela Gökalp Aras, Türkiye’nin 

göç ve iltica politikasındaki dönüşüm-
de Avrupa Birliği adaylık sürecinin etki-
lerinden bahsetti. 

Mültecilerle Dayanışma Derneği’nden 
Av. Taner Kılıç ise dinleyicilerle sivil top-
lum ve Türkiye göç politikası başlıklı bir 
sunum paylaştı. 

Son olarak konuşan Av. Utku Kılınç 
6458 sayılı Yasa kapsamında adli yardı-
ma ilişkin getirilen değişiklikleri anlattı.
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İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Komisyonu tarafından, 31 
Ekim 2013 tarihinde, saat 17:00’de  

“İş Hukukunda İbraname ve İkale Söz-
leşmesi” konulu bir panel düzenlendi.

Panelde, “İkale Sözleşmesi” konusu İz-
mir Barosu üyelerinden Av. Zöhre DAL-
KIRAN, “İbraname” ise Av. Dicle ACAR 
tarafından sunulmuştur.

Avukat ve stajyer avukatların yoğun 
katılımı ile iki saat süren panelde, İka-
le Sözleşmesi’nin iş hukukundaki yeri, 
hukuki tanımı, sonuçları anlatılmış, Yar-
gıtay’ın bu konudaki kararları detaylı 
olarak incelenmiştir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
yer bulan ibraname ise; kanundaki yeni 
düzenlemesi ile detaylı olarak incelen-
miş, 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu dö-
nemindeki uygulamalarla karşılaştırıl-
mış, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin yeni 
düzenlemenin ardından verdiği ilke ka-
rarları aktarılmıştır.

Panelin sonunda, meslektaşlarımızın 
sorularına, katılımcılar tarafından ce-
vap verilerek panele son verilmiştir. 
Meslektaşlarımız bu panel videosuna 
dilerlerse;

http://izmirbarosutv.org.tr/detay.
asp?id=230&b=Panel-İş Hukukunda 
İbraname ve İkale Sözleşmesi adre-
sinden ulaşabilirler.

PANEL:
“İŞ HUKUKUNDA İBRANAME ve İKALE SÖZLEŞMESİ”
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Bizden istenen susmamız, 
alışmamız, meslektaşlarımızı 
unutmamız ise, bunun 
mümkün olmadığı 
bilinmelidir. 
Değerli Meslektaşlarımız,

Medya Organlarının Değerli Çalışanları,

Hemen her gün ülke gündemini, hepi-
mizin gündemini meşgul eden hukuk-
suzluklarla insan hakları ihlalleriyle anti 
demokratik uygulamalarla sarsıldığımız 
bir dönemden geçmekteyiz. Yurttaşla-
rın en temel hak ve özgürlüklerini kul-
lanmalarının, şiddet yoluyla bastırıldığı 
ve bu durumun “destan yazmak” olarak  
tanımlandığı sahte bir demokrasi anla-
yışıdır, yaşadıklarımız...

Bu hukuksuzluklara alışmamızı, kabul-
lenmemizi isteyen siyasal iktidar ise de-
mokrasiyi neredeyse sadece bir sandık 
rejimine indirgemek, ‘demokrasi söy-
lenceleri’ ile bezenmiş sahte gündem-
ler ve algılar yaratmak çabasındadır.

Oysa bizim gerçek gündemimiz; temel 
hak ve özgürlüklerimizin yok sayılması-
na,  hukuk devleti ve demokrasinin rafa 
kaldırılmasına karşı durmaktır. 

Koca bir korku imparatorluğu yarat-
maya çalışan, tüm toplumu baskı altına 
alan, kendi gibi düşünmeyen herkesi 
düşman sayan ve düşmanca davranan 
siyasal iktidar; yargı desteğiyle yoluna 
devam etmekteki kararlığını her fırsat-
ta göstermektedir. Bu süreçte yoluna 
çıkanı ezmekten sakınmayan iktidarın 
şimdiki hedefi, temel hak ve özgür-
lükleri savunan hukuk devletinin rafa 
kaldırılması çabalarına dur diyen avu-
katlardır!

Savunma mesleğine ve avukatlara kar-
şı bu düşmanca tavır, artık avukatların 
toplu gözaltıları ve tutuklanmaları ola-
rak gündemimize girmiştir.  Bilindiği 
üzere 2011 yılı Ekim ayında 35 meslek-
taşımız tutuklanmış, bunu 2013 Ocak 

ayında ÇHD Genel Başkanı, genel mer-
kez yöneticileri, bazı il şube başkan ve 
yöneticileri ile üyelerinin de aralarında 
bulunduğu 9 meslektaşımızın tutuklan-
ması izlemiştir. 

Meslektaşlarımızın hangi davalarda 
kimlerin avukatlığını yaptıkları, müvek-
killerine haklarını hatırlatmaları ve bu 
hakların etkin biçimde kullanılmasını 
sağlamaları, diğer deyişle bir bütün 
olarak hukuki yardım faaliyeti artık suç 
olarak nitelenir hale gelmiştir. 

Avukatlara yönelik tüm bu soruşturma 
ve yargılamalar ve hele de avukatların 
mesleki faaliyetleri nedeniyle soruş-
turularak tutuklanmaları, gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında büyük bir 
tepki uyandırmıştır. Tepki gösterenlerin 
başında da, biz avukatların gelmesi işin 
tabiatı gereği ve en doğalıdır.

Bizden istenen susmamız, alışmamız, 
meslektaşlarımızı unutmamız ise,  bu-
nun mümkün olmadığı bilinmelidir. 

Çünkü bizler; hukuka, ahlaka, mesleğin 
onuruna ve kurallarına uygun davrana-
cağımıza yemin ederek mesleğe başlar; 
vicdan ve adaleti esas alarak mesleği-
mizi yaparız.  

Dolayısıyla tutuklu meslektaşlarımıza 
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yönelik hukuksuzlukları her ortamda 
dile getirmek; hukukun, ahlakın ve vic-
danın gereğidir. 

Ancak siyasal iktidarın ileri demokrasi 
anlayışı her türlü demokratik hak kul-
lanımını olduğu gibi avukatların tutuk-
lanmasına yönelik tepkileri dile getiren 
meslektaşlarımızı da hedef almıştır: 

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde avukat-
lar zor kullanılarak yaka paça gözaltına 
alınmışlar, ÇHD yöneticisi ve üyesi avu-
katların tutuklanması sürecinde onlara 
destek olmak için İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde bulunan Yargıçlar Sendi-
kası Genel Başkanı Ömer Faruk Emina-
ğaoğlu hakkında soruşturma başlatıl-
mıştır.

Son olarak ise, İzmir Adliyesi’nde yapı-
lan adli yıl açılış töreninde savunmaya 
yönelik saldırılara ve tutuklu avukatlara 
dikkat çekmek amacıyla “tutuklu avu-
katlara özgürlük”  başlığıyla basın açık-
laması yapan meslektaşlarımızdan 18’i 
hakkında soruşturma başlatılmıştır.

İfade özgürlüğü dışında başka bir şe-
kilde tanımlanması mümkün bulunma-
yan bu etkinliğin suç olarak değerlen-
dirilmesi anlaşılmazdır. 

İnsanlığın zorlu süreçler ve uzun müca-
deleler sonucunda elde etmeyi başar-
dığı özgürlüklerin yok sayılması, hele 
hele ifade özgürlüğünün ne olduğu-
nun anlaşılamaması hukuk devleti ol-
duğu iddiasındaki bir ülkede asla kabul 
edilemeyecek bir uygulamadır.  İzmir 
Barosu hak ve özgürlükler mücadele-
sindeki kararlılığı ile bu soruşturmayı 
da takip edecektir. 

Tekrar etmek gerekirse,  onlarca mes-
lektaşımızın mesleki faaliyetleri nede-

niyle maruz bırakıldığı hukuk dışı uy-
gulamalara karşı tavır almak ve yine 
mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuk-
lanan ve cezaevlerinde bulunan mes-
lektaşlarımızla dayanışma içerisinde 
olmak hem görevimiz hem de sorum-
luluğumuzdur.  Görevlerimizi ve so-
rumluluklarımızı yerine getirmeye de-
vam edeceğimize ilişkin kararlılığımız 
bilinmelidir.

Bu nedenle, ilk duruşması 24 – 25 – 26 
Aralık 2013 tarihlerinde Silivri Cezaevi 
Yerleşkesi’nde yapılacak olan dokuzu 
tutuklu 22 meslektaşımızın yargılana-
cağı davaya da savunma mesleğine ve 
meslektaşlarımıza karşı olan sorumlu-
luğumuz gereği katılacağız. O günler-
de tüm meslektaşlarımızı tutuklu mes-
lektaşlarımızın yanında olmaya, onlarla 
dayanışmaya davet ediyoruz. 

Savunma Susturulamaz. 

Tutuklu Avukatlara Özgürlük!

21.11.2013

İzmir Barosu Başkanlığı
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BARODANETKİNLİKLER

ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ
İzmir Barosu koordinatörlüğünde Türkiye Barolar birliği ve 

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortak çalşması 
sonucu 2 eğitim yapılmış olup, ilk eğitim 19-26 Ağustos 

2013 tarihinde toplam 104 kişi ile yapılmıştır. İkinci eğitim ise 
4-11 Kasım 2013 tarihinde 64 kişinin katılımı ile yapılmıştır.
Arabuluculuk eğitiminin gerçekleşmesi için yer temini ve ge-
rekli duyuruların yapılması konularında İzmir Barosu önemli 
rol oynamıştır.

Arabuluculuk eğitimleri ilk olarak Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi ve Merkez Baro binasında yapılırken ikinci eğitimde 
Soyer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. İlk arabulucu-
luk eğitiminde İzmir Barosu, merkez binasının zemin katını 
ve Barohan’ın 6. katını eğitim için tahsis etmiştir. Mevzuat 
uyarınca eğitim programına katılmak için beş yıllık mesleki 
kıdeme sahip olmak ve eğitime devam zorunluluğu aranmış-
tır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Başkent Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi işbirliği ile İzmir Barosu tarafından temin edi-
len yerde düzenlenen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-
luk Eğitim Programı’nda eğitim süresi 65 saat olup, eğitim 
ücreti, yemek, ikram KDV dahil 1.400-TL olarak alınmıştır. 
Arabuluculuk eğitiminde Başkent Üniversitesi öğretim gö-
revlileri tarafından “arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile 
ilgili temel bilgiler, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmaz-
lık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelik 
kapsamında gösterilen teorik ve pratik bilgileri içeren eği-
timler” verilmiştir.
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HABERLERKOMİSYONLARDANBARODAN

51. ve 52. DÖNEM CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ TAMAMLANDI

Yirmi kişiden oluşan üç ayrı grupta, 
aktif eğitim yöntemleri kullanı-
larak gerçekleştirilen çalışmanın 

son gününde örnek dosya üzerinden 
“farazi duruşma” yapılmıştır.

4-5-6 Ekim ve 6-7-8 Aralık 2013 tarih-
lerinde yirmişer kişiden oluşan üç ayrı 
grupta, aktif eğitim yöntemleri kulla-
nılarak gerçekleştirilen çalışmanın son 
gününde örnek dosya üzerinden “fara-
zi duruşma” yapılmıştır. 

Aktif olarak çalışmaya katılan tüm ka-
tılımcılara ve özveriyle zaman ayırarak 
hiçbir karşılık beklemeksizin eğitim 
çalışmasının başından sonuna kadar 
çalışmada yer alan eğitimcilerimize te-
şekkür ederiz. 

CMK Eğitim Grubu çalışma tarihleri 
baro web sayfasında yayınlanmakta 
olup, çalışmalara katılmak isteyen tüm 
meslektaşlarımıza açıktır.

Yeni dönem CMK sertifikalı eğitim ça-
lışması başvuran meslektaşlarımıza ay-
rıca duyurulacaktır.

51. Dönem CMK Eğitim Semineri

52. Dönem CMK Eğitim Semineri
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BARODANDUYURULAR

Değerli Meslektaşlarımız 

488 sayılı Kanun gereğince damga vergisine tabi söz-
leşmelerin (örneğin; kira alacağına ilişkin 13 örnek ta-
kipler gibi) takip dayanağı olarak kullanılması halinde, 
icra dairelerinde Damga Vergisi’nin tahsil edilmemiş 
olması gerekçe gösterilerek takip taleplerinin kabul 
edilmediği veya damga vergisinin yatırılmasının takip 
açma şartı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. 

Meslektaşlarımızın damga vergisinin peşinde koşması 
gibi bir yükümlülükleri olmadığı, sadece icra müdürlü-
ğünün damga vergisine tabi bir sözleşmenin takip da-
yanağı olarak kullanılması halinde, damga vergisi alı-
nıp alınmadığının denetlenmesi bakımından ilgili vergi 
dairesine ihbarda bulunma yükümlülüğü bulunduğu, 
bizzat yatırılmasının sağlanmasının icra müdürlükle-
rinin görevi olmadığı, şayet, damga vergisi yatırılmak 
istenirse, İcra takibi açıldıktan sonra, icra dairesi tara-
fından İzmir Adliyesi içinde yer alan Belkahve Vergi 
Dairesi İzmir Adliyesi Şubesi’ne yazılacak müzekkere 
ile adliye içerisinde de yatırılabileceği hususu meslek-
taşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur. 

İzmir Barosu Başkanlığı

488 Sayılı Kanun Gereğince 
Damga Vergisine Tabi 
Sözleşmeler Hakkında

2014 Yılı Baro Aidatları 
Belirlendi

BARODAN
CMK gereği müdafi ve vekil görevlendirmelerinde 
soruşturma evresine ilişkin görevlendirmelerin takibi 
konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu hususlar 
önemle hatırlatılır:

Soruşturma evresinin bir bütün olduğu, 

Bir soruşturma dosyasında görev kabul eden avukatın 
dosya gereği savcılığın ifade alabileceğini, tutukluluk 
talebi halinde dosyanın sorgu hakimliğine gönderile-
bileceğini öngörmesi gerektiği, 

Gözaltı süresinin uzatılması halinde de görevin devam 
edeceğinde bir tereddüt bulunmadığından, soruştur-
ma nöbet listesi düzenlenirken kabul edilecek görev-
lerin birden çok güne sarkabileceğinin göz önünde 
bulundurulması gerektiği, 

Yine soruşturma görevi kabul edildiğinde soruşturma-
nın gündüze ya da geceye sarkan kısımlarında da aynı 
avukatın yönetmelik ve yönerge gereği soruşturmayı 
tamamlamakla ilgili sorumluluğunun devam ettiği, 

Hususları gözönünde bulundurulmalıdır.

Uygulamada soruşturma evresindeki görevlendirme-
lerde, soruşturma evresinin sona ermediği ve henüz 
kovuşturma evresine geçilmemiş olan süreçte dosya-
da yapılacak (ek ifade alınması, tutukluluk inceleme-
leri gibi) soruşturma işlemlerinin bulunması halinde 
görevlendirilen avukatların ifadeye katılmalarında 
sıkıntılar yaşanıyor olması nedeniyle, Yönetmeliğinin 
6. maddesinin 3. fıkrası ve Yönergenin 8.maddesinin 
10.fıkrası ile düzenlenen “görevlendirilen avukatın 
haklı mazereti halinde başka bir avukata yetki verme-
si” konusundaki ilke kararı aşağıdaki şekilde yeniden 
belirlenmiştir; 

Soruşturma evresinde, gözaltı süresinin sona ermesin-
den sonraki süreçlerde yapılacak herhangi bir soruş-
turma işlemi için müdafiinin yeniden çağırılması ha-
linde yapılacak soruşturma işlemine münhasır olmak 
üzere başka bir avukata yetki vermesi mümkündür. 

Yetki verilecek avukatın CMK görevlendirme listelerin-
de yer alması ve yetkilendirildiği işlemden ücret tale-
binin olmaması gerekmektedir.

CMK Müdafilerinin 
Dikkatine

CMK Müdafileri Arasında 
Soruşturma Evresindeki 
Yetkileri Hakkında

İzmir Barosu 2014 yılı aidatı, katsayının 4.000 ile çar-
pımı (4000 x 0,076791) olan 307,16-TL.’ye, TBB yıl-
lık aidatı olan 78,40-TL ile ölüm yardımı aidatı olan 
19,20-TL eklenmek suretiyle (307,16 + 78,40 + 19,20) 
404,76-TL bulunmuş, Yönetim Kurulu’nun artırma ve 
azaltmaya ilişkin yetkisine istinaden de avukatlar için 
410,00-TL olarak belirlenmiştir. 

Aidatlar, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit ha-
linde ödenebilir.

Meslektaşlarımız aidat ödemelerini, Merkez ve Adli-
ye Baro birimlerinden nakit veya kredi kartıyla ya da 
aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmak suretiyle 
yapabilirler.

Saygılarımızla duyurulur.

İzmir Barosu Başkanlığı
İş Bankası Konak Şubesi
Şube Kodu : 3408
Hesap No : 1545
IBAN : TR08 0006 4000 0013 4080 0015 45
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BARODAN HABERLERETKİNLİKLER

İZMİR BAROSU TÜRK MÜZİĞİ KOROSU’NUN
KIŞ KONSERİ YOĞUN BİR İLGİ EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

İzmir Barosu Türk Müziği Korosu ola-
rak, 19 Kasım 2013 akşamı bir kon-
serimizi daha gerçekleştirdik. 

Bizi biz yapan, asırlardır üzerinde yaşa-
dığımız Anadolu’nun kültürel mirasını 
yansıtan Türk Müziği’nin, dillerde yer 
eden eşsiz bestelerini, türkülerini, pop 
şarkılarını seslendirdik. Hem çok eğ-
lendik, hem de Baromuzun İzmir ve İz-
mirliler adına gerçekleştirdiği bu sanat 
etkinliğinden gurur duyduk.

İzmir Barosu’nun anlamlı katkılarıyla 
yapılan konserde, Baro Yönetim Kurulu 
Üyeleri de bizleri yalnız bırakmadılar. 

İzmir’in yetiştirdiği, Türkiye’nin gururu 
bestecilerin, müzik insanlarının katılımı, 
geceye ayrı bir renk katarken, onların 
varlıkları da bizleri ve  baromuzu onur-
landırmıştır. 

Kış konserimizde, koromuzun ilk kez 
denediği sahne tasarımı, konserleri-
mizde bizleri hiçbir zaman yalnız bı-
rakmayan, varlıklarıyla bize hep onur 
veren saygıdeğer meslektaşlarımızın 
övgüsünü almıştır.

Koro şefimiz Ümit Bulut’un başkanlı-
ğında büyük bir disiplinle yaptığımız, 
buna rağmen yoğun mesleki stresleri-
mizden uzaklaştığımız, bizleri birbirimi-
ze kenetleyen, her çalışmayı bir terapi 
gibi yaşadığımız koro çalışmalarımıza, 
istekle, yeniden başladık. 

Müziğe gönül veren, yoğun çalışma 
temposunun stresini üzerinden atmak 

isteyen tüm meslektaşlarımızı, İzmir 
Barosu’nun Salihağa İşhanı’ndaki biri-
minde, her Çarşamba 17:30’da başla-
yan yeni dönem koro çalışmalarımıza 
bekliyoruz. 

Hayatımızdan müzik hiç eksilmesin.

Av. Sermin SANCAKTAROĞLU
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PANEL:
AVUKATLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

İzmir Barosu tarafından 29.11.2013 
günü düzenlenen “Avukatların Sos-
yal Güvenliği” başlıklı panele, ko-

nuşmacı olarak İzmir Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğü Sürekli Eğitim 
Birimi’nden Hüseyin Çağlar ve Dilber 
Coşkun katıldı.

Hüseyin Çağlar, mevzuat değişiklikle-
ri hakkında genel bir bilgilendirmede 
bulunduktan sonra avukatların çalışma 
biçimlerine göre kanundaki sınıflandır-
ma konusunu detaylı bir şekilde aktar-
dı.

1. Gelir mükellefi olan -bürosu olan- 
avukatların 01.10.2008 öncesi 4 A’lı 
iken 01.10.2008 sonrası 4B’li yani 
Bağ-Kur’lu sayıldıklarını,

2. Topluluk sigortasında; avukatlık 
ruhsatının alındığı tarihte sigortalı 
sayılır iken, 5510 Sayılı Kanun’la ar-
tık vergi mükellefi olunan tarihten 
itibaren sigortalılığın başladığını,

3. Bir başkasının yanında hizmet ak-
dine dayalı olarak çalışan avukatla-
rın 4A’lı sayıldığını belirtti.

25.02.2011’de yürürlüğe giren torba 
kanundaki hükümler ile ilgili bilgi veren 
Çağlar; 4A ve 4B kapsamında olma du-
rumunun çakışması halinde 01.10.2008 
tarihi öncesi; hangisi sigortalılık önce 
başlıyorsa o statüden devam edildi-
ğini, biri kesintiye uğradığında, diğe-
rinin devreye girdiğini, bu nedenle 

Bağ-Kur’luların, emekli aylığındaki 
aleyhe fark nedeni ile, son yıllarını si-
gortaya geçerek emekli olmayı tercih 
ettiklerini belirtti. Sigortalılıkların ça-
kışması, kısmi sureli çalışma ve emekli 
aylığının hesaplanması konuları değişik 
örneklerle açıklandı.           

Konuşmacı Dilber Coşkun, emekli olma 
koşulları ile maluliyet ve yaşlılık aylığı 
bağlanma koşulları hakkında açıklama-
larda bulundu.

1800 gün hizmeti olan herkesin %60 
iş kaybı olması durumunda malulen 
emeklilik talebinde bulunabileceği,

Yaşlılık aylığı için; 08.09.1999’dan önce 
hizmeti olanlar için farklı bir geçiş ol-
duğu, 1999 ile 30.04.2008 arası ve 
30.04.2008 sonrasında farklı şartlar 
arandığı anlatıldı.

Değişik dönemlere ilişkin örnekler ay-
rıntılarıyla açıklandı.

Etkinliğimiz meslektaşlarımızın sorula-
rının yanıtlanması ile sona erdi.
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BARODAN

Türkiye’de son haftalarda yaşanan 
olaylar hukukun üstünlüğünün, 
erkler ayrılığının, hukuki güvenlik 

ilkesinin, yargı bağımsızlığının salt bir 
takım anayasal kavramlar olmadığını, 
bu kavram ve kurumların bir toplumun 
bugünü ve geleceği açısından yaşam-
sal önemde görevler yerine getirdiğini 
hepimize fazlasıyla öğretici bir şekilde 
göstermektedir.   

Son günlerde yaşananlar, önceki 
olumsuz uygulamaları ve yöntemle-
ri eleştirerek iktidar olanların 11 yıldır 
uyguladıkları ve topluma dayattıkları 
hukukun, tüm yönleriyle iflas ettiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Unutulmamalıdır ki siyasi iktidar anti 
demokratik, hukuka aykırı politikaları-
nı bin bir türlü yöntem ile hayata ge-
çirmiş, önünde engel olarak gördüğü 
tüm anayasal kurumları baştan dizayn 
etmiş, kişi ve grupları ise evrensel hu-
kuka aykırı olan bir takım yöntemlerle 
ve yargılamalarla sindirmeye ve tasfiye 
etmeye çalışmıştır. Bugün hapishaneler 
siyasi iktidarın muhalifleriyle dolup taş-
maktadır. 

Siyasi iktidar tarafından biçimlendirilen 
yargı erkinin ve kolluğun içinde görev 
yapan malum devlet görevlileri kamu-
oyunda oldukça tartışmalı bulunan ve 
açıkça hukuka aykırı olan eylem ve iş-
lemleriyle bu süreçte önemli bir misyo-
nu yerine getirmişlerdir. 

Son bir haftadır yaşananlar, halka karşı 
yürütülen savaşta iki eski suç ortağı-
nın  kendi içlerindeki büyük çatışmayı 
ve her şeyden önemlisi kendisi için ya-
ratmış olduğunu düşündüğü dokunul-
mazlık zırhının çatladığına şahit olan 
siyasi iktidarın büyük paniğini ortaya 
koymaktadır. 

Siyasi iktidar içinde bulunduğu bu 
büyük panik haliyle hukukun üstünlü-
ğüne, yargı bağımsızlığına dair geride 
kalan bir takım düzenlemeleri bile bu-
gün için büyük bir tehlike görmekte, bu 
düzenlemeleri değiştirebilmek için top 

GERÇEK ANLAMDA BİR HUKUK DEVLETİNİN YENİDEN 
TESİSİ İÇİN TÜM TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN SESLERİNİ 
BİRLEŞTİRMELERİ KAÇINILMAZDIR.

yekün bir taarruza geçmiş görüntüsü 
vermektedir. 

Ancak bu süreçte dökülen timsah göz-
yaşlarının ve yargı bağımsızlığı ve hu-
kukun üstünlüğüne ilişkin söylemlerin 
birer kandırmacadan ibaret olduğu biz-
zat muhataplarının geçmiş icraatlarıyla 
ortaya çıkmış durumdadır. 

Bugün yapılan operasyonlarla kirli ça-
maşırları ortaya dökülmeye başlayan 
siyasi iktidar ve onun başı tarafından 
yapılan açıklamalar ikiyüzlülüğün bir 
göstergesi olarak karşımızda durmak-
tadır.  Daha önce yapılan operasyon-
lara itiraz eden hukuk kurumlarına ve 
muhaliflere sürekli olarak “daha soruş-
turma evresindeyiz, sonucunu bekle-
yin, yargıya müdahale etmeyin” diyen 
başbakanın bu günkü feveranını anla-
mak mümkün değildir. Bu konuda söz 
söyleme hakkı en son sayın başbaka-
nındır. Şimdi sormak gerekmez mi, tu-
tuklu avukatlar arkasından 11 çelik kapı 
yalanlarını dile getirirken bu notları 
önünüze koyan bu gün olumsuzladı-
ğınız kolluk kuvvetleri ve savcılar değil 
miydi? Ne oldu da o zamanlar bağımsız 
yargının temsilcisi olarak ilan ettiğiniz 
soruşturma mercileri bu gün “çete”, 
“paralel devlet” haline geldiler. Sayın 
başbakan, anlaşılan o ki, tarih boyun-
ca iktidarların uğradığı hışma uğradınız 
ve kendi yarattığınız canavarın tutsağı 
oldunuz. 

Öte yandan HSYK üyelerinin açıklama-
sı da inandırıcılıktan uzaktır. Çünkü, biz 
biliyoruz ki HSYK yetkililerinin bizzat 
kendileri HSYK’nın idari bir kurum ol-
duğunu bu nedenle de idareye bağlı 
olmasını dile getirmekten her fırsatta 
kaçınmamışlar ve iktidarın yargıyı di-
zayn faaliyetleri sırasında kendilerine 
sunduğu koltuklara oturmakta bir sa-
kınca görmemişlerdir. Başbakan’ın ar-
tık yargının “olur olmaz iptal kararları 
vererek yürütmeyi engellemeyeceği” 
açıklamaları karşısında susanların bu 
gün açıklama yaparak yargı bağımsız-
lığından söz etmeleri de inandırıcı de-
ğildir. 

Bu timsah gözyaşlarının arkasında yeni 
derin devlet oluşumlarını kendi istedik-
leri gibi dizayn etme isteğinden başka 
bir şey yoktur. Ne yazık ki, doğru bir ba-
kış açısı bulunmadığı sürece filler tepi-
şirken ayaklar altında kalacak olan yine 
hukuk devleti, yine yargı bağımsızlığı 
ve yine demokratik haklar olacaktır. Bi-
linmelidir ki, hukuk devletinin temelini 
oluşturan anayasal ilkeler eski mütte-
fiklerin savaşına kurban verilemez. 

İzmir Barosu olarak bu arka plan bilgisi 
ışığında aşağıdaki hususları kamuoyu-
nun dikkatine sunuyoruz;

Siyasi iktidarın kendi yandaşlarına yö-
nelen operasyonlar nedeniyle yargıya 
müdahale etmesi, soruşturma makam-
ları üzerinde baskı kurması ve soruş-
turma makamlarını idareye bağlamayı 
amaçlayan müdahalelere girmesi suç-
tur ve başbakandan başlayarak bu ko-
nuda dahli olan herkes karşılığını Türk 
Ceza Kanunu’nda açık ve net olarak  
bulan bu suçlar nedeniyle soruşturul-
malıdır.

Yargı bağımsızlığına yönelik her türlü 
müdahalenin bu ülkenin geleceğini ka-
rartmak ve derin devlet oluşturma ça-
balarına destek vermek anlamına gele-
ceği unutulmamalıdır.

Hiç kuşku yok ki soruşturma mercileri, 
soruşturma sürecinde hukuka uygun 
davranmak durumundadır.   

Sonuç olarak vahim olan ve hiçbir ku-
rumun sessiz kalmaması gereken, ik-
tidarın hoyrat bir şekilde yargıya olan 
müdahalesi karşısında sessiz kalmaya-
cağımızı, sorumluların cezalandırılması  
ve gerçek anlamda bir hukuk devleti-
nin yeniden tesisi için tüm toplumsal 
dinamiklerin seslerini birleştirmelerinin 
kaçınılmaz  olduğunu kamuoyunun bil-
gisine saygıyla sunarız. 

27.12.2013

İzmir Barosu Başkanlığı

   

GÜNCELBASIN AÇIKLAMASI
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇELERDE SÜRÜYOR

İzmir Barosu Uzlaşma Eğitim Grubu 
tarafından kuzey ilçeler için gerçek-
leştirilen uzlaşma eğitimi tamamlan-

dı. Aliağa ve Bergama’da olmak üzere 
iki merkezde gerçekleştirilen çalışma-
lara Aliağa, Dikili, Menemen, Bergama 
ve Foça ilçelerindeki meslektaşlarımız 
katılarak sertifikalarını aldılar.  

İki günlük çalışmada sekiz avukat mes-
lektaşımız ile birlikte Dr. Sezin UYSAL 
da yer aldı. Onarıcı adalet kavramı ve 
uzlaşmanın hukuksal boyutu ile uygu-
lamanın tartışıldığı ilk günün ardından 
ikinci gün çatışma, müzakere ve etkili 
iletişim konuları üzerine gerçekleştiri-
len sabah sunumları ve öğleden son-
ra gerçekleştirilen uygulamaya yönelik 
çalışmalarla program tamamlanmıştır. 

Çalışmalara eksiksiz katılan meslek-
taşlarımız sertifikalarını alırken; ilçe-
lerde gerçekleştirilen çalışmalardan 
duydukları memnuniyetlerini ve bu tür 
çalışmaların ilçelerde sık sık gerçekleş-
tirilmesi konusundaki taleplerini pay-
laşmışlardır.

Çalışmalarda gönüllü olarak kolaylaştı-
rıcılık görevini alan tüm kolaylaştırıcıla-
ra teşekkür ederiz.

Yeni dönemde eğitim çalışmalarımız 
merkez yanında, Ödemiş ve Torbalı il-
çelerinde de gerçekleştirilecektir. Bu 
çalışmalara ilişkin tarihler ayrıca ilan 
edilecektir. 

BARODANKOMİSYONLARDAN

16



İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

İÇİMİZDEKİ YETENEKLERBARODAN

Veysel arkadaşımız ile İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Komisyonu’n-
dan tanışıyoruz.

Geçen yılki sempozyum sonrasında, 
aramızda yaptığımız bir kutlamada  
bize gitar çalıp türküler söylemiş ve 
hep beraber çok keyifli bir akşam ge-
çirmiştik.

Bu nedenle Baro Bülteni yayınımızda 
yer alan içimizdeki yetenekler kısmı 
için, Veysel’e, müziğe olan tutkusunun 
boyutunu sorduğumda, bir başka ye-
teneğini de öğrendim. Veysel 5 yıldır 
Tango yapıyormuş.

Hukuk ve Tango bir arada çok ilgimi 
çekti ve şimdi bu söyleşide hepinizle 
birlikte bütün merak ettiklerimi öğre-
neceğim.  

Veysel, senin bağlama ve gitar çal-
dığını, sesinin güzel olduğunu, iş ve 
sosyal güvenlik komisyonu çalışma-
larına katıldığını bu arada tango ile 
çok yakından ilgilendiğini biliyorum. 
Bunların dışında bize kendinden bi-
raz bahseder misin?  

Üniversite öncesi tüm yaşamım Erzin-
can şehir merkezine 15 km. uzaklıkta 
bir köyde ve bu şehrin sınırları içerisin-
de geçti. Hatta Erzincan il sınırlarından 

dışarıya ilk çıkışım 1997 yılında Kocae-
li Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriş 
kaydımı yaptırmak amacıyla olmuştu. 
Üniversiteden 2001 yılında mezun ol-
dum ve öğrencilik döneminde bir kez 
ziyaret ettiğim İzmir’in avukatlık stajı 
için iyi bir seçim olacağını düşünerek 
buraya geldim. 2004 yılından beri de 
bu şehirde avukatlık yapmaktayım. 

Tangoyla ilgilenmen nasıl başladı ve 
nasıl gelişti? 

Tangoyla ilk tanışmam sanırım 2007 
yılında meslektaşımız Av. Gözde CÖ-
MERT BURALI’nın baromuz bünyesinde 
oluşturduğu küçük bir dans grubuyla 
oldu. Bu grup çalışmasıyla birlikte tan-
go ilgimi çekmeye başladı. Bu çalışma-
nın bitmesinden sonra gruptan bazı 
arkadaşlarımızın özel bir kursa baş-
ladığını öğrenince aynı kursa ben de 
yazıldım. Toplamda 2 yıldan daha uzun 
süre farklı kurslara  devam ettim ve bu 
süre zarfında hemen hemen her hafta 
bir dans gecesine (milonga) katıldım. 
Son 2 yıldır ise haftada bir gün İzmir’de 
düzenli olarak devam eden dans gece-
lerine gittiğim gibi farklı şehirlerde ve 
ülkelerde de katıldığım etkinlikler oldu. 

Peki dansın avukatlık yaparken sana 
bir katkısı oluyor mu? Şöyle ki; dans 

etmek bir özgüven işi aynı zamanda, 
hayal gücü de istiyor tıpkı avukatlık 
gibi. Avukatlıkta da hayal gücünü 
iyi kullanırsan yaratıcı olabiliyor-
sun, daha geniş yorum yapabiliyor-
sun ama bir taraftan geniş yorum 
yapabilmek bir yandan da konunun 
özünden uzaklaşmamak alakasız 
yorum getirmemek gerekiyor. Dans 
etmek de öyle gibi geliyor bana. Bu 
anlamda avukatlık yaparken dansla 
hem de tangoyla uğraşmanın sana 
olan katkısını nasıl değerlendiriyor-
sun? 

Dans etmek ve avukatlık arasında kur-
duğun bağa ben de katılıyorum. Her 
ikisinde de başarılı olabilmek özgüven 
ve yaratıcılık gerektiriyor. Ayrıca dans 
vb. sosyal aktivitelerin insanların kendi-
lerini ifade etmelerini sağlayan önemli 
birer araç olduklarını düşündüğümüz-
de de, gerçekte bir söz ve ifade sanatı 
olan avukatlıkla bu yönüyle de bir bağ 
kurulabileceğini düşünüyorum. Dans 
etmenin mesleki yaşamıma en önem-
li katkısının daha sağlıklı bir beden ve 
ruh hali kazanmak olduğunu söyleye-
bilirim. Avukatlığın büyük sorumluluk 
ve özen gerektiren bir meslek olması 
ve bu yönleriyle bizlere bol stres ve 
yorucu bir yaşamı kaçınılmaz kılması, 
sağlıklı bir beden ve ruha sahip olmayı 

HUKUK VE DANSIN ORTAK NOKTASI: ÖZGÜRLÜK
Avukat Veysel Gül ile tango üzerine söyleşi...  
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da kaçınılmaz kılıyor. Ayrıca mesleğimiz 
dışında ülkemizde yaşamımızı olumsuz 
etkileyen birçok sosyal ve siyasal soru-
nu da düşündüğümüzde bu sıkışmışlık 
içerisinde kültürel, sanatsal ve sosyal 
aktivitelerin bir nefes alma koridoru 
yarattığını söyleyebilirim. 

Ben biraz araştırdım. Aslında Arjan-
tin’de acılardan doğmuş bir dans 
Tango. Aynı zamanda özgürlüklerin 
gelişmesiyle de tango dansı da ge-
lişim kazanmış. Avukatlığın da öz-
gürlüklerden beslenen bir meslek 
olduğu ve özgürlüklerin yükseldiği 
dönemlerde mesleğin de yükseldiği-
ni söylemek mümkün. Sen nasıl de-
ğerlendiriyorsun özgürlük ile tango 
ilişkisini ve senin için neden Tango?  

Tangonun, anavatanı olan Arjantin’de 
askeri diktatörlük dönemlerinde uzun 
yıllar yasaklanmış olduğunu düşündü-
ğümüzde bu dansın yapılabilmesi için 
özgürlüğe olan ihtiyacı açıkça görebi-
liriz. Ayrıca bütün dünyada kadının ge-
rek sosyal hayatta gerekse de iş haya-
tında ön planda olmasını veya kadın ile 
erkeğin bir araya gelmesini istemeyen  
politikalara rastlanabiliyor. Dolayısıyla 
özgürlükler olmadan dansın gelişmesi 
de pek mümkün olmuyor. 

Tangoyu tercih etme sebebime gelince; 
bu dansın hem dış yönüyle barındırdığı 
estetik hem de dans ederken karşım-
daki kişiyle yakaladığım uyumun -tabi 
bunu her dans ettiğiniz kişide yakala-
yamıyorsunuz- iç dünyamda yarattığı 
olumlu hisler olduğunu söyleyebilirim.

Ben kendi adıma  özellikle İzmir 
Barosu’nun  komisyonlarında çalış-
maya başladığımdan beri  her bir 
meslektaşımın farklı farklı yönlerini 
keşfediyorum ve  bu beni  gerçekten 
çok  mutlu ediyor. Mesela komisyo-
numuzda ki Ali bey, Av. Ali Aydın ne 
kadar çok projede yer almış, eğitim-
le ilgili, kadın hakları ve sorunlarıyla 
ilgili, onu dinledikçe benim hayalle-
rimi gerçekleştirmiş diyorum. Şimdi 
de sen dans ediyorsun ve ben aslında 
her türlü dansı çok seviyorum ama 
hiçbir zaman bir hobi haline getire-
medim. Mesleğin koşuşturmasını ve 
yoruculuğunu dikkate alırsak  dansa 
zaman ayırmak zor geliyor mu? 

Sanırım bekar yaşayan biri olmanın da 
rahatlığıyla hobilerime zaman ayırmak 
konusunda pek sıkıntı yaşadığımı söy-

leyemeyeceğim. Ayrıca tüm meslektaş-
larımızın da kendilerine ve hobilerine 
zaman ayırmak için yeterince boş va-
kitleri olduğunu düşünüyorum ancak 
herkesin farklı öncelikleri var tabi. 

Dans ile ilgili katıldığın yarışma veya 
etkinlik var mı? Bu yarışmalar da 
daha çok neye dikkat ediliyor? 

Herhangi bir yarışmaya katılmadım 
ancak katıldığım bir çok etkinlik oldu. 
Mesela İstanbul’da uluslararası katılım-
larla gerçekleştirilen ve her yıl düzenli  
olarak yapılan tango festivallerine ka-
tılıyorum. Yine 2013 yılında Roma‘da 
benzer bir etkinliğe katıldım. Ayrıca İz-
mir’de de yine uluslararası katılımlarla 
gerçekleşen birkaç etkinliği katıldım ve 
hatta en son 10-11-12 Ocak 2014 ta-
rihlerinde Urla’da çok güzel bir etkinli-
ğe katıldım. 

Kıyafetler önemli mi? Dans ile ilgili 
kıyafetin uyumu, seçimi gibi konular 
seni uğraştırıyor mu?  

Dansın daha estetik görünmesi açısın-
dan kıyafet önemli kesinlikle. Bu konu-
da kadınlar genellikle erkeklere göre 
daha dikkatli olduklarından daha şık 
oluyorlar. Benim sadece tango yapar-
ken kullanmak için yaptırdığım ve satın 
aldığım kıyafetlerim var, onlar arasın-
dan seçim yapmak çok zor olmuyor 
diyebilirim. 

Peki kişilerdeki yetenekler genelde 
çocukluk çağından itibaren kendini 
belli ediyor değil mi? Sende de öyle 
oldu mu? Çocukluk çağında ve okul 
dönemi içerisinde ilgini çekti mi 
dans etmek?

Ben de tam da böle oldu diyebilirim. 
Ailemde herkesin müzik ve dansla bir 
şekilde bağı hep oldu, ben de bundan 
payıma düşeni aldım galiba. Çocukluk 
döneminde ilk olarak köyde gerçekle-
şen düğünlerde halay vb. yöresel oyun-
larla başladım dans etmeye ve ortaokul 
döneminde dinlediğim yabancı mü-
ziklerin etkisiyle biraz da rap yapmaya 
başladım. Lise döneminde de ilerleye-
rek devam etti bu ilgi ama hukuk fa-
kültesine girmemle birlikte nerdeyse 
durdu diyebilirim. Çünkü fakülte ciddi 
anlamda zorlanmama neden oldu ama 
staj için geldiğim İzmir’de avukatlığa 
başlamamın hemen ertesinde sevgili 
meslektaşımız Av. Yakup GÜL sayesin-
de İzmir Barosu Halk Oyunları Toplulu-
ğu’na dahil oldum ve 5 yıl boyunca bu 
grupta aralıksız bir çok yöreyi oynadım. 
Tangoya başlamamın 2. yılından itiba-
ren ise bu grup çalışmalarına hala isti-
yor olmama rağmen pek katılamadım.

Bizim ülkemizde dans sanki sadece 
neşeliyken o neşeli hali yansıtmak 
gibi algılanıyor ancak farklı kültürle-
re baktığımızda dans etmek aslında 
kendini bir ifade ediş biçimi ve öz-
gürlüklerle ve özellikle de kadın öz-
gürlüğüyle yakından alakalı. Ayrıca 
sokak danslarının çok yaygın olduğu 
ülkeler var bu da önemli bir ifade 
ediş şekli bence. Bizim ülkemizde 
çok yaygın değil ama mesela geçen 
sene kadına karşı şiddete dikkat çek-
mek için 14 Şubat’ta Konak Meyda-
nı’nda dans etkinliği düzenlendi o 
çok önemliydi bence.  Sen ne düşü-
nüyorsun, dans ülkemizde de ken-
dini ifade etmenin veya bazen bir  
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protestonun aracı olabilir mi? Bunu 
yaygınlaştırmak için acaba dansı bi-
raz sokağa mı taşımak gerekiyor?  

Evet dansın bana olan katkısını sor-
duğunda da bu tür hobilerin önemli 
bir ifade aracı olduğunu söylemiştim. 
Ayrıca dansın kesinlikle iyi bir protes-
to aracı olabileceğini düşünüyorum 
ve özellikle İstanbul’da başlayan Gezi 
Parkı protestoları süreci içerisinde bu-
nun birkaç somut güzel örneğini izle-
dim. Senin verdiğin 14 Şubat etkinliği 
de çok anlamlıydı bence. Yine İzmir’de 
2012 yılında dünya dans günü olan 29 
Nisan’da benim de katılımcısı olduğum 
yaklaşık 25 çift Alsancak Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nde tango yaparak bir farkın-
dalık yaratmaya çalışmıştık. Belli bir sa-
atte buluştuk. Ancak herkes aynı anda 
dans etmeye başlamadı; ilk önce bir 
çift başladı, sonra sırasıyla diğer çiftler 
dansa katıldı ve çevredekiler büyük bir 
şaşkınlık ve keyifle bizi izlediler. Tabi 
bunların yaygınlaşması için halka bir 
şekilde ulaşması ve bunun içinde dan-
sın ait olduğu yere sokağa inmesi şart 
görünüyor. 

Şimdi gelelim en merak ettiğim ko-
nuya; sanırım bir adli yıl açılış töre-
ninde hayal ile başlayıp gerçeğe dö-
nen bir hikayeniz var. 

Evet sanırım hayatımın en iddialı hika-
yesi diyebilirim. Hikayenin başlangıcı 
şöyle oldu; İzmir Barosu Halk Oyunla-
rı Topluluğu’na başladıktan birkaç yıl 

sonra bir gün bu topluluğa başkanlık 
eden Av. Yakup GÜL ile adliyede kar-
şılaştık. 1. kat kafeteryanın girişinden 
baro vestiyerinin ve protokol girişinin 
önündeki boş bölüme bakarak ona 
buranın bir dans gösterisi için ne ka-
dar uygun olduğunu ve grubumuzun 
burada bir gösteri yapmasının çok et-
kileyici olabileceğini söyledim. O da 
kesinlikle buranın çok uygun olduğunu 
ve kendisinin de düşündüğünü ancak 
bürokratik sorunlar yüzünden kolay ol-
mayacağını söyledi. Yaptığımız bu ko-
nuşmanın üzerinden uzun bir süre ve 
benim tangoya başlamamın üzerinden 
de bir birkaç yıl geçtikten sonra 2012 
yılı avukatlar haftası etkinliklerinin ko-
nuşulduğu İzmir Barosu komisyon top-
lantısında tekrar Av. Yakup GÜL ile bir 
araya geldik ve konuştuğumuz yerde 
bir tango gösterisi yapma fikrini komis-
yonla paylaştım. Tüm komisyon üyeleri 
bu öneriyi çok hoş karşıladılar ve bü-
rokratik sorunların aşılabileceğini söy-
lediler. Bu sırada yapılacak gösteride 
partnerim olması konusunda bir süre 
aynı dans kursuna gittiğim ve zaman 
zaman birlikte dans ettiğimiz meslekta-
şımız Av. Hacer İLHAN’a teklifte bulun-
dum ve o da kabul etti. Yaklaşık 2 aylık 
bir sürede zaman zaman bir araya ge-
lerek seçtiğimiz bir parçada gösteri için 
hazırlandık. Ve 5 Nisan günü protokol 
girişinde resim sergisi açılışı sonrasın-
da Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, diğer 
meslektaşlar ve diğer katlardan bakan 
meraklı gözler önünde dans ettik. Hem 
yürüttüğümüz mesleğe yüklenen top-
lumsal kalıplar hem de gösteriyi yap-
tığımız mekanı şuan düşündüğümde 
böyle bir cesareti nasıl gösterdiğimi 
anlamıyor ve o günü şaşkınlık ve gurur 
karışımı bir heyecanla anıyorum. 

Çok teşekkür ediyoruz Veysel, benim 
için gerçekten de çok çok keyifli bir 
söyleşiydi. Sana meslek hayatında 
da dans hayatında da başarılar dili-
yorum.

Röportaj : Av. Hatice Aslan Atabay 
Fotoğraflar : Av. Deniz Gürbüz

TANGO’NUN TARİHÇESİ

Tango, Buenos Aires’de, o dö-
nem alt sınıf olarak adlandı-
rılan, fakir ve en temel sosyal 
haklardan bile yararlanama-
yan insanlar tarafından yara-
tılmıştır. Günümüzde ise, sade-
ce orta ve üst sınıf insanların 
yapabildiği bir dans türü olsa 
da aslında tangonun ortaya 
çıkış öyküsü sıradan ve acılı in-
sanlara kadar dayanıyor.

1860’lı yıllarda Arjantin’deki 
genelevlerden çıktığı bilinen 
tango, Latince dokunmak an-
lamına gelen “tangere” kelime-
sinden türüyor. Buenos Aires’e 
yerleşen milyonlarca göçme-
nin buraya kendi müziklerini, 
örf ve adetlerini beraberinde 
getirmesiyle hüzünlü serüve-
nine başlayan tango, büyük 
ümitlerle topraklarını terk 
eden, kendilerini büyük kentin 
karmaşası içinde bulan bu in-
sanların duygularıyla ortaya 
çıkıyor. 1912 yılında çıkarılan 
Kadınların Evrensel Oy Kullan-
ma Hakkı Yasası insanlara yeni 
bir özgürlük anlayışı getirmiş. 
Tangoya da hız kazandırmış. 
Artık tango alt sınıflarca yap-
mak isteyen insanlar yalnızca 
alt sınıfa ait değildi, yüksek 
sosyete mensupları arasında 
Tango partileri vermek moda 
haline gelmişti. Ama 1930 yı-
lındaki askeri darbe vatandaş-
ların oy verme hakkını ve dola-
yısıyla insanların kendini ifade 
etme özgürlüğünü yani tango-
yu elinden almış. 

1950-1980 yılları arasında Ar-
jantin bir sürü diktatör tarafın-
dan yönetildi. Dans etmekte 
yasaklandı. Özgürlükle birlikte 
tango bütün ihtişamıyla bir-
likte geri döndü. 1980’lerde 
büyük bütçeli yapımlar için 
dünya turları düzenlenmeye 
başlandı ve Arjantin dışında da 
Tango’ya olan ilgi yeniden can-
landı. Özellikle de son 10 yılda 
bütün dünyada tangoya olan 
ilgi artarak devam etmektedir.

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER
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BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün kadına yönelik şiddetle müca-
dele günü. Birleşmiş Milletler tarafın-
dan 1989 yılında kabul edilen bugün; 
kadına yönelik şiddete karşı uluslarara-
sı mücadele günü ve kadın dayanışma-
sı günüdür. 

Günümüz demokrasilerinde devletin 
önemli görevlerinin başında kadına yö-
nelik şiddeti önlemek ve toplumsal cin-
siyet eşitliğini sağlamak gelmektedir. 

Ancak ülkemizin bu alanda karnesi 
zayıftır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(DEF) yayımladığı 2013 cinsiyet ayrım-
cılığı raporuna göre; kadınların siyasal, 
ekonomik ve sosyal konumuna dair 
136 ülkeye ilişkin veriler içeren rapor-
da, kadın-erkek eşitliği bakımından 
İzlanda, Finlandiya ve Norveç ilk üç sı-
rada yer alırken Türkiye 120. sırada yer 
almaktadır. 

Şiddeti önleme konusunda, siyasi ira-
denin yetersizliği ve isteksizliği açıktır. 
24 Kasım 2011 tarihinde hükümet tara-
fından onaylanmış bulunan “Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Sözleşmesi” yükümlülüklerinin 
hiçbiri yerine getirilmemiştir. 

Yine 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe 
konulan “6284 sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenme-
sine Dair Kanun” kadına karşı şiddeti 
önlemede yetersiz kalmıştır. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
“şiddete sıfır tolerans “sloganıyla orta-
ya konulan bu yasal düzenlemeler, uy-
gulamada bir reklâm kampanyasından 
öteye gidememiştir. Bu alandaki veriler 
incelendiğinde bu durum açıkça görü-
lebilmektedir. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE
MÜCADELE GÜNÜ

Ancak ilgili resmi kurumlar tarafından 
veriler sağlıklı ve kesin olarak toparlan-
mamakta ve kamuya açıklanmamakta; 
veriler bu alanda çalışma yapan sivil 
toplum kuruluşlarının özel çabaları ile 
derlenebilmektedir.  

Yerel ve ulusal basın ile haber siteleri ve 
ajanslardan derlenen verilere göre ül-
kemizde sadece 2013 yılı kasım ayına 
kadar - on aylık sürede - 189 kadın er-
kekler tarafından öldürülmüş, 179 ka-
dın ve kız çocuğuna tecavüz edilmiştir.  
Yapılan başka bir araştırmada ise şid-
det mağduru kadınların %88 gibi bü-
yük çoğunluğunun koruma kararlarının 
kendilerini koruyacağına inanmadık-
larını ve bu gerekçeyle adli mercilere 
başvurmadığını ortaya koymuştur. Bu 
durum da gerçek rakamların derlenen 
rakamların çok üstünde olduğunu gös-
termektedir. Devlet tarafından yasa ile 
kurulan ve yeni bir resmi kurum sta-
tüsündeki  ‘Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri’  kadınların ulaşımına uzak, 
kadına yönelik şiddeti önlemekten zi-
yade aileyi korumayı hedefleyen birer 
irşat kurumuna dönüşmüştür. Buraya 
başvuran kadınlara getirilen yasaklar 
ve konulan kurallarla ev içi şiddet mağ-
duru olan kadınlar başka bir şiddete 
maruz kalmaktadır. 

Basın ve ana haber bültenlerinde yer 
alan haberlerden de görmekteyiz ki; 
ülkemizde artık kadına yönelik şiddet 
normalleştirilmekte, aileyi korumak 
adına kadına yönelik şiddet fiillerinin 
yargılandığı davalarda şiddet uygula-
yanlara haksız tahrik indirimleri uygu-
lanmakta, mahkemeler şiddet mağ-
durlarına koruma kararları vermekte 
isteksiz davranmakta, herşeye rağmen 
alınan koruma kararları uygulanama-
maktadır. Kısaca ülkenin kadın bireyleri 

yine yok sayılmakta, yine görülmemek-
tedir. Çünkü onlar ancak aile ile var ola-
bileceklerdir. 

Yine son bir yıla baktığımızda, kadının 
insan  hakları  mücadelesinin kırk yılı 
aşkın sürecinde elde edilen hakları-
nın tek tek siyasi irade tarafından yok 
edildiği görülmektedir. Kürtaj yasakları, 
sezaryen yasakları, tecavüz mağduru 
hamile kadına bu çocuğun doğumu 
konusundaki düzenleme ve destek-
ler, evlilik teşvik kredileri, üç değil beş 
çocuk yapma çağrıları kadınların mü-
cadeleleriyle oluşmuş haklarının yok 
edilmesi demektir. 

Kadınları sadece doğurganlık ve anne-
lik rolleri dışında hiçbir şekilde kabul 
etmeyen sistem; kentsel dönüşümler-
le kadınları kent merkezleri ve sosyal 
yaşamdan uzaklaştırıp eve hapsetmek 
girişimindedir. 

Kadın istihdam paketi ile kadınlar dü-
zenli ve güvenli işler yerine, kısmi za-
manlı düşük ücretli sermaye çalışanı 
olarak, beş çocuk doğurmakla ucuz iş-
gücü yaratmayla görevlendirmektedir. 

Kadına yönelik şiddet önlenemediği 
gibi kadın bedenine yönelmiş bulunan 
kürtaj, sezaryen, ertesi gün hapı kulla-
nımı, kızlı erkekli öğrenci evleri, karma 
eğitim kurumlarına itiraz gibi tartışma-
ların kendileri bile başlı başına tüm ka-
dınlara yönelik bir şiddet türü olmuştur. 

Kadın mücadelesinin yasalardan çıkar-
mayı başarmış olduğu namus kavramı, 
siyasi otorite tarafından adeta bir üst 
emir gibi toplumun bilinçaltına akıtıl-
makta aksi uygulama ve itirazlar afişe 
edilmektedir. 

İzmir Barosu; uluslararası sözleşmeler, 
Anayasa ve tüm yasalarda güvence al-
tına alınmış bulunan kadının insan hak-
larının kullanımını etkinleştirecek tüm 
tedbirlerin uygulanması için çalışacağı 
ve süreçlerin takipçisi olacağı gibi,  ka-
dınların aktif ve etkin bireyler olarak 
yaşamaları için mücadele etmekte de 
kararlıdır. 

Kadınlar birey olarak var iseler demok-
rasi var, 

Kadınlar özgür iseler özgürlük var, 

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele 
önemli ve ciddiyse hukuk devleti var. 

Saygılarımızla. 

25.11.2013
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PANEL:
NEOLİBERAL POLİTİKALAR (MUHAFAZAKÂRLAŞTIRMA) VE 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

“ÖZEL OLAN POLİTİKTİR”
İzmir Barosu tarafından 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü dolayısıyla “Neoliberal 
Politikalar (Muhafazakârlaştırma) 
ve Kadına Yönelik Şiddet-Özel Olan 
Politiktir-” başlıklı bir çalışma 
yapıldı. 

Moderatörlüğünü İzmir Baro-
su Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi 

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ay-
şegül Altınbaş’ın yaptığı panele konuş-
macı olarak Ege Üniversitesi Felsefe 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün 
Toker Kılınç ve İstanbul Barosu üyesi 
Av. Hülya Gülbahar konuşmacı olarak 
katıldı. 

İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş 
paneli başlatırken şunları söyledi: 

“Kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz, 
bu şiddetin kaynaklarını konuşuyoruz, 
bu şiddetin önlenmesi için hem toplum-
sal sorumluluklar nelerdir hem siyasal 
iktidarların üzerlerine düşenler neler-
dir bunları konuşuyoruz. Ama bugün 
şu son zamanlarda artan bir gündem 
var. Kızlı erkekli öğrenci evlerine karşı 
çıkmak, karma eğitime karşı çıkmak, 
kadının doğurganlığını tartışmak, nasıl 

doğum yapacağını tartışmak, doğura-
cağı çocuk sayısına karışmak… Siyasal 
iktidar kadın üzerinden politikalar üre-
tiyor, kendi politikasını kadını merkeze 
koyarak yapıyor ve bunu da toplumsal 
hassasiyetler adı altında yapıyor. Kadın 
erkek eşitliği yoktur, farklılıkları vardır 
diyor, oysa eşitliğin karşıtı eşitsizlik ve 
bunun altında yatan şey kadının eve ka-
patılması, esnek çalışma politikalarıyla, 
istihdam politikalarıyla gene kadını eve 
bağlayan, aile içinde konumlandıran, 
çocuklarına bakan, aileye yönelik ola-
rak kadını tanımlayan bir süreçten ge-
çiyoruz. Herkese sorumluluk düşüyor 
ama biz kadınlara daha fazla sorum-
luluk düşüyor bu yeni muhafazakârlık 
akımı karşısında.”

İzleyicilerin soruları ve katkıları ile 
zenginleşen program kapanış konuş-
malarının ardından, tüm ayrımların ve 
ayrımcılık türlerinin ortadan kalktığı 
,şiddetsiz bir dünya temennileriyle son-
landırıldı. 

Konuşmacıların sunumlarından 
kısa notlar...

“Neoliberalizm ve muhafazakârlık,  
şiddetin varlığını görünmez kılan bir 
ideoloji. Ama bir yandan da görünür 
kılıyormuş gibi görünüyor. Şimdi eğer 

kadın işlevi ile tarif ediliyorsa yani an-
nelik ve eşlik vasfıyla tarif ediliyorsa 
kadının hukuksal bir kişi olma özelliği 
kaybolmuştur. Yani iradesizleşmiştir, 
yani nesneleşmiştir, yani sadece araç 
haline dönüşmüştür. Kişi, hukuksal ola-
rak biliyoruz ki özgür, bağımsız, otonom 
irade, kendi kararlarını verme gücünde 
ve kendi eylemlerinden sorumlu olma 
gücünde tarif edilir. Eğer kadın nesne-
leşirse sadece bir bedenden ibaret  sa-
yılır ve  kişi olmaktan çıkarılır. Aslında 
bu kişisizleştirmenin en büyük örneği 
de tüm kadına yönelik davalarda, ka-
dınlar bir mağdur olma sıfatıyla konu 
edilirler. Kadınların davalara mağdur 
olma sıfatıyla konu edilmesi ilk etapta 
kadına yönelik şiddeti konuşuyormuşuz 
gibi geliyor. Ama aslında orada kadını 
mağduriyet üzerinden tarif ediyoruz. 
Mağdur bakış açısı, aslında tam da ki-
şisizleştirmenin en önemli bakış açı-
sı. Çünkü mağdur adı, tanımı, niteliği, 
kimliği olmaksızın kendisi üzerinden 
konuşulabilen bir şeydir. En önemlisi 
mağduriyet üzerinden konuştuğunuzda 
o şiddetin, o hak ihlalinin kaynakları, 
nedenleri üzerine de konuşmazsınız bir 
ihlal üzerine konuşursunuz. Mağduriyet 
böyle bir şey. Çünkü biz kadına yönelik 
şiddetle mücadelede en önemlisinin şid-
deti görünür kılmak olduğunu söylüyo-
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ruz. Çünkü şiddeti görünür kılmazsak, 
açık kılmazsak orada şiddetin kendisine 
yönelttiği kişi üzerinden değil, şiddetin 
kendisi üzerinden konuşmayı önemli 
görüyoruz. Mağdur üzerine konuştuğu-
muzda şiddet ortadan kalkıyor, mağ-
durun tazmini, mağduriyetin tazmini 
üzerinden bir yargılama süreci işliyor ki 
burada en önemli ihlal edilen şey adalet 
ilkesi. Çünkü şiddeti görünür kılıp sade-
ce mağduriyetin tazmini üzerinden ko-
nuştuğunuzda aslında şiddeti de birey-
selleştiriyorsunuz. Yapısal ve kaynakları 
olan bir yapı olduğunu ortadan kaldırı-
yorsunuz. Bu kadına yönelik şiddete iliş-
kin davalarda neden kadın örgütlerinin 
dahil olmak istediğini biliyorsunuz. Tam 
da mağdurun sadece ve sadece şiddeti 
bireyselleştiren bir mağdur olmaktan 
çıkarılması ve yapısal şiddeti görünür 
kılmak için müdahil olmaya çalışıyor-
lar. Tam da mesele bu. Yani bir kadına 
yönelik şiddet, tabii ki suç kişiseldir, ona 
itirazım yok ama,  kişisel suçun top-

lumsal, geleneksel, tarihsel ve ahlaki 
kaynakları üzerine tartışamadığımız 
her dava aslında şiddeti görmediğimiz 
davalardır. Burada görünmez olan şid-
det değil, bir ziyan, zarar. Aslında doğru 
kelime zarar. Şiddeti zarara indirgeyen 
ve tabii ki bunun tazmini olarak gören 
bir süreç. Tam neoliberalizme en uygun 
pozisyon. Çünkü neoliberalizm bir zarar 
fayda ilişkisi üzerinden toplumsal ilişki-
leri kurmak istiyor. Ve muhafazakârlık 
burada tam da bu fayda ilişkilerinden 
kendi ilkelerini koruyor. Yani şunu söy-
lemeye çalışıyorum. Şimdi muhafa-
zakârlık şiddeti yaratır mı? Yaratır. Aile 
yapısını kutsadığınız ve toplumsal hiye-
rarşileri koruduğunuz müddetçe kadın 
ve kadının bedeni üzerindeki tahakküm 
ve iktidar ilişkilerini koruyorsunuz de-
mektir. Bu nedenle de kadın bedeninin 
nesneleştirilmesi, işlevselleştirilmesi  ve 
kadın bedeni üzerindeki her türlü güç 
uygulama hakkını da onun efendisine 
verilmesiyle bu iktidar ve tahakkum iliş-

kilerini koruyorsunuz demektir. Şiddete 
sebep olabilirsiniz. Ama bir yandan da 
kadına yönelik şiddete hayır diyen bir 
muhafazakarlık var. Hangi bakımdan 
hayır diyor biliyoruz. Kadının uğradı-
ğı mağduriyet ve zararın aile birliğine 
verdiği zarardan dolayı. Yani muhafa-
zakârlık kadına yönelik şiddetle müca-
dele edemez. Kadına yönelik şiddetin 
verdiği zararı ortadan kaldırmak için 
kadına yönelik şiddeti azaltmak istiyor. 
Bu bir zarar fayda hesabı. Bir yandan da  
aslında burada toplumsal hiyerarşiyi de 
bozuyor. Çünkü  Şiddete uğrayan kadın 
bir de aileden çıkmaya çalışıyor, boşa-
nıyor. O yüzden boşanmayı zorlaştıran 
kararlar çıkartıyorlar. Bir başka mesele 
daha var burada tabii. Eğer kadına yö-
nelik şiddet aile birliğini parçalarsa bir 
başka mesele daha ortaya çıkar, ailenin 
işlevi yerine getirilememiş hale getiri-
lir. Annelik ve eşlik vasıfları da ortadan 
kalkmış, yani kadın eşlik vasfından so-
yutlanmış olur. O zaman kadının yeri 
yok. Kadını yerleştirebilecekleri bir yer 
yok eşli değilse eğer. Yani eş olmayan 
bir kadın tasavvuru olamaz muhafa-
zakârlığın. Ya da çocuk ya da eş adayı 
olması. O yüzden kadının aile dışına 
çıkmaması için de şiddeti engellemeye 
çalışıyorlar. Yani tam bir yarar hesabı 
bu mesele. Yani evinde oturmasını sağ-
lamak için de şiddetin en azından mini-
mize edilmesi. O yüzden burada muha-
fazakârların mücadele ettiği şey kadına 
yönelik şiddet değil, aile içi huzursuzluk 
ve zarar, ziyan.”

Prof. Dr. Nilgün Toker KILIÇ

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 
diyoruz hani, aile içi şiddet tabii Türk-
çe’ye aile içi diye çevrildi orijinali ev içi 
şiddetti. Bizim devlet geleneğimiz AKP 
tarafından da aynen devam ediyor. 
Uluslararası sözleşmelerin adını bile 
çarpıtarak çeviri yapıyoruz. Dolayısıyla 
yani uluslararası sözleşme kadına kar-
şı şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi 
sözleşmesinin adı kadına karşı ve aile 
içi şiddet oldu, geçti gitti yani. Aslında 
uluslararası bir skandalla karşı karşıya-
yız. Ama bizim devletimiz hep yapıyor 
bunları. Çocuk hakları Sözleşmesi’nde 
de bir paragraf yok. İşine gelmediğinde 
çevirmiyor. 

Üstünde konuşulacak bir  konu da “şid-
det rakamları gerçekleri yansıtmıyor 
“meselesi. Bu 25 Kasım’da her yerde 
bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi or-
talık kandan geçilmiyor. Herkes kendi-

ne göre birtakım rakamlar uyduruyor. 
Şimdi zorlaya zorlaya mesela bir tane 
düzgün istatistik yapıldı. KSGM’nin 
2008 yılında yayınlanan Hacettepe Üni-
versitesi ile birlikte yaptığı, elli kentte 
yapılan istatistik, iyi bir istatistiktir. 12 
kentte falan binlerce insanla görüşerek 
yapıldı. Çok acı sonuçlar ortaya çıktı. 
Gebelik döneminde her on gebe kadın-
dan birinin şiddet görmesi gibi. Mesela 
şiddet gören kadınların %98’nin hiçbir 
yere başvurmadığını söylemesi gibi. Bu 
2008 yılında, bu gerçeğin ortaya çık-
ması kadınların nasıl aslında bütün o 
şiddetle mücadele propagandalarına 
rağmen kendilerini yalnız hissettiklerini 
ve yalnız bırakıldıklarını ortaya koyan 
bir rakam. %98 şiddet gören kadının 
hiçbir yere başvurmuyor olması. Çok 
enteresan o şiddet rakamlarının da as-
lında gerçeği yansıtmadığını gösteren 
bir rakam var orada o da yanlış hatır-
lamıyorsam evet ben de şiddet gördüm 
diyen kadınların %50’si hayatlarında 
ilk defa o araştırmacıya söylemişler 
bunu. Demek ki görmüyorum diyenle-
rin de önemli bir bölümü hala bunun 
üzerine konuşmaya hazır değilmiş. O 
rakam bunu ortaya çıkartıyor. Şimdi 
onun dışında ciddi bir kadına yönelik 
şiddet istatistiği yok. Fakat bu cinsiyet 
ayrıştırmasında istatistikler toplanmaya 
başladığında ki bu tabii ki bizim mü-
cadelemiz sonucunda oldu, istatistikler 
toplansın dedik, AKP iktidarına denk 
geldi ve AKP iktidarı döneminde yapı-
lan ilk istatistiklerde birden biz gördük 
ki Türkiye’deki kadınların durumu, bu 
dünya listeleri yapılır ya cinsiyet eşitliği 
indeksi, Dünya Ekonomik Forumu’nun 
yaptığı çalışmalar, işte 135 ülke arasın-
da sağlıkta Türkiye’de kadınlar şu sıra-
da, eğitimde şu sırada, siyasette şu sıra-
da diye. Biz tabii en dipte yer alıyoruz. 
Bu çok net bir şekilde görüldü ve üstelik 
bütün propagandalara rağmen Türki-
ye’deki kadınların durumu iyileşeceğine 
kötüleşiyor. “

Av. Hülya GÜLBAHAR
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İzmir Barosu tarafından 8-9 Kasım 
2013 tarihlerinde ”6284 sayılı Yasa 
ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun 

Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” 
başlıklı bir eğitim çalışması gerçekleş-
tirilmiştir. 

Çalışmaya İzmir Barosu Kadın Komis-
yonu  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Ayşegül Altınbaş, DEÜ Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Serpil Salaçin, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacak-
sız, Sosyolog Yelda Şimşir, Dr. Türkcan 
Baykal, Av. Sibel Bolevin ve Av. Gülçin 
Aktunç  eğitimci olarak katıldılar.  

Çalışmada; 6284 Sayılı Yasa ve Uygula-
mada Yaşanılan Sorunlar, Aile İçi Şiddet 
Olgularında Medikolegal Değerlendir-
me, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, TCK’da 
Kadına Yönelik (Cinsel) Suçlar, Şiddet 
Olgusu ve Şiddet Mağdurları ile Görüş-
me Teknikleri, Uluslararası Sözleşmeler 
Işığında Kadına Yönelik Şiddet ve Ay-
rımcılık başlıkları altında sunumlar ve 
pratik çalışmalar yapıldı.

SEMİNER:
KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSUNUN
SOSYAL, PSİKOLOJİK VE HUKUKSAL BOYUTU
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Serpil ERFINDIK boşandığı eşi tarafından 
öldürüldü. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak 
tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunuyoruz.
BASINA VE KAMUOYUNA 

Daha önce defalarca konuştuk, söyledik, haykırdık! Önünüze 
gelen dosyalardaki kadınlar evrak değil bir insan dedik. 

Anayasa, kanunlar, uluslararası sözleşmeler, demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti, dedik. Kadınlar öldürülüyor, şiddet gö-
rüyor, dedik. 

Şimdi devlete göre bir kağıt, bir işyükü, bir dosya azaldı. 

Bize göre ise bir insan öldü. Tıpkı korumayanlar, ciddiye 
almayanlar, odasından kovanlar gibi acıkan,üşüyen,susa-
yan,öfkelenen, korkan ve sevinen ve mutlu olmak isteyen bir 
kadın daha öldürüldü. 

38 yaşında, üniversite mezunu, öğretim görevlisi, 1.5 yaşın-
da bir çocuk sahibi bir kadın, Serpil ERFINDIK boşandığı eşi 
tarafından öldürüldü. 

Serpil ERFINDIK daha önce kolluğa durumunu anlattı, savcı-
lığa durumunu anlattı, aile mahkemesine durumunu anlattı. 

Aile mahkemesi, önce üç aylık, sonrasında bir aylık koruma 
kararı verdi. 

Tehditler yine sona ermedi.  İzmir Barosu Kadın Hakları Mer-
kezi’ne başvuran Serpil ÖZFINDIK’ın gerekli dilekçeleri dü-
zenlendi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 

Ailesinin beyanına göre Cumhuriyet Savcısı “SEN YİNE NİYE 
GELDİN, BİR DE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLACAKSIN, ÇAN 
ÇAN ÇAN NE BU ÇENE, BEN ZATEN AMELİYAT OLACA-
ĞIM RAPOR YAZMAM LAZIM SİZİNLE Mİ UĞRAŞACA-
ĞIZ“ diyerek odadan kovdu. 

Elindeki bir aylık koruma kararının son günü evinde şikayetçi 
olduğu eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şu an fail 
halen yakalanamadı. 

ŞİKAYETÇİYİZ. 

1. Şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan, öldürme ile teh-
dit edilen kadınları ;bir evrak olarak gören hakim,savcı ve 
kolluk görevlilerinden; 

2. Tüm taleplere rağmen türlü bahanelerle mağdurları bir 
kere bile dinlemeye zahmet etmeyen, odasından, kovan 
aile mahkemesi hakimleri ile cumhuriyet savcılarından, 

3. Tebliğde geçen süreye, karara itiraz süresi olan 2 hafta ve 
hakimin karar verme süresi 1 hafta eklendiğinde tedbir 
kararının kesinleşmesi için en az 1 aya ihtiyaç olduğunu  
ve bu süre içinde zorlama hapsi uygulanamayacağını 
bildiği halde, defi bela defi kaza şeklinde 8 günlük, 14 
günlük, 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık  koruma kararı veren,  
bu kararlara itirazları okumadan reddeden aile mahke-
mesi Hakimleri’nden, 

4. Koruma denen şeyi, bir polis memurunun cep telefonu 
numarasını vermekten ibaret sayan  koruma kararlarının 
infazından sorumlu cumhuriyet savcıları ve kolluk görev-
lilerinden, 

5. İstanbul ve Ankara’da “kadına yönelik şiddet” vakaları 
için özel savcılıklar varken, talep ettiğimiz halde İzmir’de 
özel savcılık kurmayan Adalet Bakanlığı’ndan, 

6. Kadına yönelik şiddet ve  kadın cinayetleri ile ilgilenirmiş 
gibi yapan, Şiddet Önleme ve İzleme Birimlerine yeterli 
kadroyu dahi istihdam etmeyen ,birkaç personel ile bu 
sorunu çözeceğini sanan, adı var kendi yok Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’ndan, 

7. Kararları işyükü gibi görüp kararların infazını takip etme-
yen, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 

8. Adli mercilerin önüne soruşturma talebi ile gelen tehdit, 
basit yaralama,hakaret gibi suçlarının mağduru kadın-
lara avukat yardımı yapılmasına müsade etmeyen Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nu değiştirmeyen TBMM’den, 

9. Serpil ERFINDIK’ı  acımasızca öldüren Vedat ATİK’ten 

10. Serpil ERFINDIK’ı odasından kovan Cumhuriyet Savcı-
sı’ndan, koruma kararını layıkıyla infaz etmeyen kolluk 
görevlilerinden 

ŞİKAYETÇİYİZ. 

Yukarıdaki herkes bu cinayetten sorumludur. Bu olaya dahil 
olan herkes kirlenmiştir. Duymayan, görmeyen, bilmeyen bir 
devlet, devlet değildir. 

Acımız çok büyüktür. 

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi olarak tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunuyoruz. Sorumlular yargılanıp cezalandırılana kadar bu 
işin peşini bırakmayacağımızı tüm kamuoyuna ve ilgililere 
bildiririz. 

17.12.2013

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Ve Hukuk Araştır-
maları Merkezi

GÜNCELBASIN AÇIKLAMASI
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....... Konuşma sırası bize geldi. Bir sabah 340 gündür kapalı 
tutulduğumuz hücre ve koğuşlardan çıkarılarak silahlı birlik-
lere teslim edildik. Ellerimizi bileklerimizden bağladılar, ka-
palı kamyonetlere bindirdiler ve otoyol kenarında geniş bir 
tarım arazisi üzerinde yapılmış bu büyük kampa getirdiler. 
Kollarımız salonun kapısında çözüldü. İçeride birçok tanıdık-
la birlikte tamamen yeni yüzler de var. Herkesin bir anlamda 
bizim için burada olduğunu artık biliyoruz. İnsanın aklına ilk 
gelen şu, bir selamlaşma gerekir.......

....... Şimdi silah zoruyla buraya itilip kakılıp getirildik, bilmi-
yorum çağrılsak da gelir miydik bu kadar konuşmak için, si-
lah zoruyla ite kaka bizi buraya getirdiler. Ama yine de şu 
mikrofona çıkmak bu yüzden çok önemli. Size anlattığım bu 
tablo yüzünden. İtilip kakılan, saniyede bir tanesi ölen, bir 
buçuk milyar tanesi günde bir dolardan az yaşayan yoksul-
ların arasından sıyrıldık, biraz hafif dipçikle itilerek bu mikro-
fonun önüne çıktık, bu mikrofon çok önemli. Bu mikrofonun 
önüne gelebilmek için bugüne kadar bize yapılan, bazılarını 
size anlatacağız birazdan, bir yıldır bize yapılanları, o yüz-
den çok önemsemiyoruz. Bundan sonra başımıza bir işler 
getirme ihtimaliniz de var öyle anlaşılıyor. Bunu da şimdi çok 
önemsemeyelim bu mikrofonun değerini azaltmasın. Bun-
dan önce buraya çıkabilmek için başımıza getirdiklerinizi ve 
bundan sonra başımıza getirme ihtimallerinizi de şimdi çok 

Biz avukatız. Yoksulların avukatıyız. Hepimiz meslek hayatımız boyunca onların vekâ-
letiyle çalıştık. Onların avukatlığını yaptık. Kendimiz için asaleten, burada konuşmak 
şansı bulamadan ölenler için, zulümden, yoksulluktan, açlıktan ve saldırıdan onun 
için de vekaleten konuşacağız...

2013’ün aralık ayı, avukatların mesleki faaliyetleri nede-
niyle yargılandığı davaların duruşmalarına sahne oldu.

24-25-26 Aralık tarihlerinde Silivri’de gerçekleştirilen du-
ruşmalar mesleki dayanışma açısından önemli görüntüler 
ortaya çıkardı. ÇHD üyesi avukatların yargılandığı davanın 
ilk duruşması bir hukuk dersi olarak tarihe geçti. 3.000’in 
üzerinde avukatın vekaletname sunduğu ve 1.000’in üze-
rinde avukatın meslektaşlarını savunmak için duruşmaya 
katıldığı, katılanlar arasında ülkenin her yerinden baro 
başkanlarının bulunduğu düşünüldüğünde mesleki daya-
nışmanın önemi daha da iyi anlaşılacaktır. 

İzmir Barosu da bu süreçte mesleki dayanışma gereği, 
üzerine düşen görevi yerine getirmiş, duruşmaya katılmak 
isteyen meslektaşlarımız için araç temin etmiş ve yöne-
tim kurulu üyeleri ile savunmanın yanında yer aldığını ve 
mesleki dayanışmadan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini 
göstermiştir. 

ÇHD üyesi avukatların savunmasından bazı bölümler...

BU KEZ YARGILAYAN SAVUNMA OLDU!

düşünmeyelim. Hazır bu mikrofon önümüzdeyken konuşa-
cağız. Ölü veya sağ yoksullar için konuşacağız. Biz avukatız. 
Yoksulların avukatıyız. Hepimiz meslek hayatımız boyunca 
onların vekâletiyle çalıştık. Onların avukatlığını yaptık. Kendi-
miz için asaleten, burada konuşmak şansı bulamadan ölenler 
için, zulümden, yoksulluktan, açlıktan ve saldırıdan onun için 
de vekaleten konuşacağız.......

....... Gerçekten ihtiyacımız yok …putlarınıza, bakanlarınıza, 
kontrgerilla şeflerinize, başbakanlarınıza, kutsal zannettiğiniz 
yahut kutsal olarak gördüğünüz hiçbir şeye ihtiyacımız yok 
ve bu çocuğun bilgisizliği gibi bir ferahlatıcı cahillik yüzün-
den değil, tarih bilincimiz yüzünden. Bu insanların hatırası 
olan her olayda bizim hafızamız var, biz yakınlarımızı kaybet-
tik, dostlarımız kaybettik, bu ülkenin halkları katledildi, asla 
bu hatıraya dahil olmayacağız, asla akıllı solcu olmayacağız 
ve asla devletli olmayacağız, asla fon paralarıyla çalışmaya-
cağız, asla hizaya girmeyeceğiz....... 

....... Biz alındığımız tarihe kadar İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcısı’nın bir tane basın açıklaması yoktur. Biz alındık sağ 
olsun meslektaşlarımız o kadar sahip çıktılar ki bize Başsavcı 
rahatsız olup bir basın açıklaması yapmaya karar verdi. Basın 
toplantısı. Samimi söylüyorum, hani belki ilgilenmemişsiniz-
dir, siz sonradan geldiniz mahkemeye. ……….Peki siz nerede 

GÜNCEL
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duruyorsunuz? Ne yapmışız, neyle suçlanıyoruz? Huzuru-
nuzdaki 2500-3000 vekaletin sahibi avukattan farklı olarak 
ne yapmışız? 

....... Ne demek bu kolektif sorumluluk? Şu demek: Bir kişi bir 
suç işlediğinde, bir fail bir zarar verdiğinde mağdurun bütün 
klanı sadece failden değil, failin bütün klanından bunun he-
sabını sorarlar. Buna klan hukuku denir. Kolektif sorumluluk. 
…. Şimdi şöyle düşünün: Belki fail biz değiliz. Biz ne yaptı-
ğımızı biliyoruz. ….Belki kolektif sorumluluk yürütüyorsunuz. 
Olabilir mi acaba? Olabilir, olabilir. Şimdi hepimiz avukat ol-
duğumuza göre, çok benzer dosyalara baktığımıza göre kla-
nımız müvekkiller olsa gerek. Müvekkillerimiz bir şeyler yap-
tı, hesabını bizden sormaya karar verdiniz. Olabilir mi böyle 
bir şey? Mümkün. .......

....... Yani “Biz aslında bu avukatları müvekkilliklerinin yaptık-
ları iş nedeniyle buraya getirdik.” diyecek cesarette bir mah-
keme, bir savcı var mı? Yok.....

....... Yani bizi daha ne kadar yatırırsınız, ne yaptığımızı bilmi-
yoruz ama, varsayalım ki yaptık, bu da belli değil. Öldürür 
müsünüz, bırakır mısınız bu da belli değil. Hapishanelerde 
her yıl bu kadar insan ölüyor, sadece benim, sadece benim 
150’nin üzerinde müvekkilim hapishanelerde katledildi. Bu-
rada bulunan insanlar hepimiz bir araya geldiğimizde 350-
400 insandan bahsediyoruz hapishanede öldürülen ve öldü-
rüldüler hastalıktan ve hapishane katliamlarından. Ne kadar 
daha tutarsınız bizi, siz bizi bırakmadan önce ölür müyüz, 
kalır mıyız o daha belli değil kefaret teorisine göre.......

....... Başbakanınız bize tu kaka diyor, üç bin avukatın size 
vekaletini sundum. Burada baro başkanlarımız var, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı buradaydı sabah. Benim mesleğimin 
duayeni avukatlar burada. Sen doğru yapıyorsun dedikleri 
sürece ölümü göze alıp gideceğim avukatlar buradalar. Ve 
şu anda huzurda sanırım bine yakın avukat meslektaşı var, 
Avrupa’dan avukat örgütü başkanları burada. Ve dostlarımız 
burada, ailelerimiz burada. Damgalanmış gibi mi gözüküyo-
ruz. Bu insanlar bizim suçlu olduğumuzu mu düşünüyorlar, 
böyle mi inanıyorsunuz? Damgalanmadık, etiketlenmedik 
tamamı boşa gitti, tamamı boşa gitti. 

....... Bugün tutuklama nedeni olarak bizim önümüze koy-
muşsunuz.  Yok mudur bundan utanan sıkılan? Yani polise 
şunu diyecek yok mudur, yahu adamlar dava açmış kazan-
mış, kesinleşmiş. Tahsil de etmedik. Sorduk müvekkile tahsil 
edelim mi diye, etmeyin dedi. Tahsil de etmedik. Nesini ge-
tirip soruyorsunuz bunun? Kim hukuk devletine inanmıyor, 
Dursun Karataş mı, ben mi, bunu buraya getiren mi inan-
mıyor? Dursun Karataş bana ne demiş, git tazminat davası 
aç demiş. Ben ne yapmışım, gitmiş tazminat davası açmışım, 
polis ne yapmış, polis bunu benim örgüt üyeliğime kanıt ola-
rak fezlekeye koymuş, savcı ne yapmış buna dayanarak dava 
açmış. Hangimiz hukuk devletinin çalıştırılmasını istemiyoruz 
siz mi biz mi? Çok önemli.

....... Ben bu hazırlık soruşturmasına katılabilmek için 850 
km. öteden, böyle roket atılan bir yoldan Şam’dan Lübnan’a, 
Beyrut’a geçtim. Dört buçuk saatte, hakkımda böyle bir iş-

lem yapıldığını duyunca. Orada atlayıp ilk uçakla Beyrut’tan 
Türkiye’ye geldim. Ve adam beni kaçma şüphesi nedeniyle 
tutukladı. Şimdi ben eğer bu adamın tutuklanmamın fariki 
ve mümeyyizi kabul edersem böyle bir melodramı hangimiz 
katlanabiliriz? Ben onun yerine bu kişiyi, tutuklanma müzek-
keresi veren kişiyi fariki mümeyyizi kabul etmedim, etmiyo-
rum da hiçbir zaman....

....... Devlet de böyle mi? Elinin değdiği her şey hukuka mı 
dönüşüyor. Bizim bu yediğimiz dayak, çırılçıplak soyulma-
mız, bir yıldır tecritte tutuluyor olmamız, gördüğümüz ha-
karet hukuk mu oldu bunlar? Tutuklama olduğunu mu kabul 
etmemiz gerekiyor şimdi, bu zulmü ve eziyeti. Etmiyoruz, 
etmiyoruz. İnanmıyoruz buna. Biz acımızı, hayallerimizi, mü-
cadelemizi devletin dokunmasıyla hukuka dönüştürmeyiz.....

....... Bu siz tembel olduğunuz ya da silahlı adamlara söz ge-
çiremiyor olduğunuz için değil, bizi önünüze bir yıl sonra çı-
kartmak nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir düşüncedir. 1679’dan bu 
yana bu yapılıyor. ……Nasıl bir acıdır değil mi? Nasıl bir acıdır? 
İstanbul Halkın Hukuk Bürosu’na kapıyı kırıp gece dörtte, kar 
maskeleriyle giren insanların iddiası neydi biliyor musunuz? 
Yasa şunu söylüyor, yasa şunu diyor: Savcı olmadan girme 
diyor avukatın bürosuna. Diyor ki biz girelim dedik. Nerede 
yazıyor girebileceğiniz? Ya biz güvenlik alalım, savcı rahat et-
sin diye önden girdik. Ne kadar önden girdiniz? Dört saat... 
1679, bu tarihten itibaren hiç mi gelişme olmaz meselede. 
Bunları boşa mı anlatıyoruz. …. Yani bizim büromuza hukuka 
aykırı girildiği için bu evrakları bu dosyadan çıkartılmasının 
herkesin harcı olmadığının farkındayım......

....... Bizi tutuklayan ekibi, bizi tutukladıktan kısa bir süre son-
ra görevden aldılar. Birisini kadastro mahkemesinden getir-
mişlerdi, birisini de zannediyorum iş mahkemesinden ya da 
ticaret mahkemesinden. Dünyanın en çok terörist bulunan 
şehrin terör mahkemesinin, iddiaya göre, bölge terör mah-
kemesinin sorgu yargıçlığına getiriyorsunuz bunu, kadastro 
mahkemesinden. Adamı adadan paftadan alıyorsunuz geti-
riyorsunuz, dünyanın en büyük terör mahkemesinin sorgu 
yargıcı. Döndüler şimdi ikisi de. Birisi de gene hukuk hakim-
liğine. Sizden önce bizim tensibimizi yapan başkan sulh hu-
kuk hakimi şimdi sayın başkan.…..

....... Peki. Ben yapmadım, savcı yaptı.. ben yapmadım, polis 
yaptı.. ben yapmadım hakim kararı var. Bu çok eski bir çocuk 
tekerlemesidir. Su nerede inek içti.. kararı isteyen savcı nere-
de, yok.. meslekten de atılabilir Ferhat gibi.. Yargıç nerede, 
veraset defteri tutuyor.. Bu yargıç nereye gitti, trafik mahke-
mesine gitti.. Sen ne yaptın, vali nerede, bakan oldu.. Hukuk 
nerede, yandı bitti kül oldu... Bu bir tekerleme, bu çok acıklı, 
hukuk devleti dediğiniz şey buysa kabul etmiyoruz, sevmiyo-
ruz, inanmıyoruz.…
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CMK EĞİTİM GRUBUMUZ KOCAELİ VE BATMAN’DA

Bir yandan Ege ve Marmara Baroları toplantısı diğer 
yandan 60 avukatın katıldığı ve İzmir’den gelen 
kolaylaştırıcılar eşliğinde gerçekleştirilen uzlaştır-

ma eğitimleri ile Kocaeli, 20-21 Aralık 2013 tarihinde 
yoğun bir trafiğe ev sahipliği yaptı. 

Her zaman barolar ve meslektaşlar arasında işbirliği ve 
dayanışmayı öne çıkaran İzmir Barosu aynı tarihlerde 
Uzlaştırma Eğitim Grubu ile de Kocaeli’ndeydi.

Uzlaştırma görevlerinin baro üyesi avukatlara verilmesi 
gerektiği düşüncesiyle bu alandaki çalışmalarını Koca-
eli’nde bulunan meslektaşlarımızla paylaşmak yeni ve 
başka bir adalet anlayışının mümkün olduğu düşünce-
sini paylaşmak için Kocaeli’ne giden kolaylaştırıcı mes-
lektaşlarımız burada yaptıkları çalışmalarda büyük bir 
beğeni topladılar.

“İzmir Barosu ve Kocaeli Barosu’nun ortak çalışmasıyla ha-
zırlanan “Uzlaştırmacıların Eğitimi Çalışması”na 21/22 Aralık 
2013 tarihlerinde katıldım. İtiraf etmek gerekir ki katılmadan 
önce önümüzdeki iki günün bu kadar iyi geçeceğini hiçbirimiz 
bilmiyorduk. Sunumların başladığı andan itibaren fark ettim 
ki, konuların anlatım sırasından sunumların yapılış şekline 
kadar her şey titizlikle düşünülmüş ve planlanmıştı. Konuş-
macılar, gerek soru cevaplarla olsun, gerek eğlenceli aktivite-
ler ve canlandırmalarla olsun, sınıfın dikkatini canlı tutmayı 
sunumun son dakikasına kadar başardılar. Sadece uzlaştır-
manın usul ve esasları, uzlaştırmanın sonuçları, uzlaştırma 
raporu gibi uzlaştırmayla ilgili konularla yetinmeyip, mesle-
ğimizde yardımcı olacak etik kurallar, çatışma durumunda 
yapılması gerekenler, karşılaşma, görüşme ve bunların psiko-
lojik boyutu ile ilgili de bilgilenmiş olduk. Sunumlar boyunca 
sorduğumuz tüm sorularla içtenlikle ilgilenildi ve hepsi sabırla 
cevaplandı. Aldığımız bu 16 saatlik eğitimde, geçirdiğimiz her 
dakikanın hakkı verildi. Gerçekten, bütün meslektaşlarımızın 
yararlanması gereken bir program oldu. Kocaeli Barosu’nun 
da katkılarıyla İzmir Barosu’ndan Kocaeli’ne kadar  gelen tüm 
eğitmenlere sonsuz teşekkür ve saygılarımla.” 

Av. Başak Balkır
Kocaeli Barosu

“İki günlük yoğun uzlaştırmacı sertifika programını aksatma-
dan katılan meslektaşlarımıza ve uzlaştırma eğitimini veren 
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.“
Kocaeli Barosu’nun resmi internet sitesinden alınmıştır.

CMK eğitim grubumuz 2014 yılının ilk çalışmasını 
Batman Barosu’nun 04-05 Ocak 2014 tarihlerinde 
talebi üzerine Batman Barosu’na kayıtlı meslektaş-

larımızla gerçekleştirdi. Çalışmaya katılan Batman Baro-
su’na kayıtlı 70 meslektaşımız İzmir Barosu Başkan vekili 
Av. Ercan DEMİR’in imzasını taşıyan katılım belgelerini 
aldılar. 

Çalışmada kolaylaştırıcı olarak görev alan baromuz CMK Eği-
tim Grubu üyeleri Av. Yakup GÜL, Av. Sevgi SAKARYA, Yrd. 
Doç. Dr. Z. Özen İNCİ, Av. Doğu BUZLUDAĞ, Av. Resul GÖK-
SOY, Av. Baran SELANİK, Av. Özkan YÜCEL, Av. Arzu BUZLU-
DAĞ’a gönüllü ve  özverili katkıları nedeniyle baromuz adına 
teşekkür ediyoruz. 
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İzmir Barosu CMK Eğitim Grubu ta-
rafından gerçekleştirilen eğitim ça-
lışmaları, hukukun demokratikleş-

tirilmesi, insan haklarının korunması, 
savunmanın kutsallığı, savunma mesle-
ğinin etkin ve aktif biçimde yerine ge-
tirilmesi konularında meslektaşlar ara-
sında farkındalık yaratarak tutum birliği 
sağlamayı ve İzmir Barosu’nun sesini 
olabilecek en güçlü biçimde duyurmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçlarla çalışma-
ya başlayan İzmir Barosu CMK Eğitim 
Grubu, deneyim ve bilgi paylaşımı te-
melinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

En çok 20 kişilik küçük gruplar halinde 
ve toplam 3 grupta gerçekleştirilen ça-
lışmalarda en az 15 kolaylaştırıcı avukat 
3 gün süren çalışmanın başından so-
nuna kadar, her aşamada görev almak-
tadır. Her eğitim çalışması sonrasında 
eğitim çalışmasına katılan tüm mes-
lektaşlardan çalışmanın içeriğine ilişkin 
duygu ve düşüncelerini paylaşması is-
tenmiş ve dileyen tüm meslektaşların 
CMK Eğitim Grubu’na katılmaları öne-
rilmiş bu çağrıya olumlu cevap veren 
birçok meslektaşımız eğitimci olarak 
bu çalışmalarda görev almaya başla-
mıştır.

Eğitimci grubu, hiçbir şekilde grup aidi-
yetleri öne çıkarılmaksızın isteyen tüm 
meslektaşlarımızın katılarak kendilerini 

ifade etmelerini sağlayacak biçimde 
oluşturulmaktadır. Halen CMK Eğitim 
Grubu’nda, uzlaştırma ve CMK gere-
ği verilen eğitim çalışmalarında görev 
alan ve kendisini farklı gruplarda ifade 
eden 50’nin üzerinde meslektaşımız 
bulunmaktadır. 

Bu şekilde gerçekleştirilen çalışmalar 
2010 yılı Kasım ayından bu yana;  Ba-
romuz bünyesinde toplam 1084 mes-
lektaşımızla sertifikalı eğitim çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 

CMK Eğitim Grubu’muz, meslektaş da-
yanışmasını ve birlikte çalışmayı önem-
seyen Baromuzun ilkeleri doğrultu-
sunda talep eden barolarda da bölge 
ayrımı yapmaksızın eğitim çalışmaları 
yapmıştır. Bu kapsamda; 

• Muğla Barosu’nda (iki kez)  

• Denizli Barosu’nda 

• Aydın Barosu’nda  

• Van Barosu’nda (iki kez)

• Kocaeli Barosu’nda (iki kez)

• Batman Barosu’nda eğitim çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. 

BARODANBARODAN
MESLEKİ

DAYANIŞMA
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Diğer il barolarında yapılan tüm ça-
lışmaları ilgili baronun talebi üzerine 
ve her türlü gideri talep eden baro 
tarafından karşılanmak suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
esnasında tek ölçüt, asgari olarak 
kendi baromuzda yapılan çalışma 
koşullarının (salon, oturma düze-
ni, ekipman ve katılımcı sayısı gibi) 
sağlanması olmuştur. Talepte bulu-
nan ancak uygun çalışma koşullarını 
sağlayamayan bazı barolara ise gi-
dilmemiştir. Bu çalışmalarda eğitim 
çalışmasına katılacak avukat sayı-
sına göre “çalışmaya katılmak için 
uygun olduğunu belirten” eğitim-
ciler arasından her bir grup için en 
az üç eğitimci olacak şekilde görev-
lendirme yapılmıştır. Gerek İzmir’de 
gerekse İzmir dışında yapılan eğitim 
çalışmalarında CMK eğitimcisi olma-
yan hiçbir meslektaş yer almamıştır. 

Tüm bu çalışmalar, baromuzun faaliyet-
lerinin yayınlandığı bültenlerde gururla 
yer almış, hem çalışma içeriklerine hem 
de çalışmalara katılan eğitimcilerin 
isimlerine yer verilerek bu özverili ve 
gönüllü çaba için meslektaşlarımıza te-
şekkür edilmiştir.

HABERLERHABERLER
HER ZAMAN,
   HER ALANDA,
      HER YERDE...

HABERLER

Ayrıca, tüm bu çalışmalar talep eden 
baroların web sayfalarında da yayınlan-
mış ve ilgili baro tarafından baromuza 
ve meslektaşlarımıza teşekkür edilmiş-
tir. Söz konusu barolarda yapılan eğitim 
çalışmaları sonrasında, İzmir Barosu 
Başkanı’nın imzasını taşıyan sertifikala-
rın verilmiş olması ise baromuz için bir 
başka gurur kaynağıdır.

Bilinmesi gerekir ki; İzmir Barosu, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü, savunma 
hakkının kutsallığı konusundaki ça-
lışmaları ile geçmişte uygulama de-
ğiştirmiş, yasa değişiklikleri sağlamış, 
mevzuata ve uygulamaya yön vermiş 
bir barodur. Meslektaşlarımızın ortak 
çabasıyla var ettiğimiz bu yerden geri 
durmak baromuz açısından söz konusu 
bile olamaz.

CMK eğitim grubu tüm komisyonları-
mız gibi İzmir Barosu’nun gurur kay-
naklarından biridir. Ve insan hakları, 
savunma hakkı ve hukuk devleti çiz-
gisinde çalışmalarını sürdürerek mes-
lektaşlarımızla ve talep halinde diğer 
barolarla çalışma yapmaya devam ede-
cektir. Çalışmalara gönüllü olarak des-
tek veren tüm meslektaşlarımıza şük-
ranlarımızı sunuyoruz.
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Adliye önlerinde basın açıklama-
sı dağıtan cumhuriyet savcıları, 
açıklama yapan HSYK hakimleri 

ve başsavcılar, görev yerleri değiştirilen 
savcılar ve kolluk görevlileri... 

11 yıllık süre zarfında siyasi iktidar ta-
rafından baştan dizayn edilen yargı ve 
kolluk arasında paralel devlet kuruldu-
ğu iddialarının yaşandığı olağanüstü 
bir süreçten geçmekteyiz. 

Bu sürecin son halkası TCDD ve Liman 
İşletmeleri’nde yaşandığı iddia edilen 
yolsuzluklar nedeniyle yürütülülen so-
ruşturma kapsamında, İzmir’de gerçek-
leşen ve gerçekleştirilmesi engellenen 
gözaltılarla karşımıza çıkmıştır. 

İzmir‘de devam eden bir soruşturma ile 
06.01.2014 tarihinde haklarında yaka-
lama kararı verilen 37 kişiden yalnızca 
27 kişinin gözaltına alındığı ve bunlar-
dan 3 kişinin de daha sonra serbest bı-
rakıldığı, kalan 10 kişi için ise cumhuri-
yet savcısı tarafından verilen yakalama  
talimatının kolluk tarafından yerine ge-
tirilmemiş olduğu, bizzat İzmir Cumhu-
riyet Başsavcı vekilinin yaptığı açıklama 
ile ortaya çıkmış  bulunmaktadır. 

Dikta heveslilerine, yargı kararlarına karşı görevlerini yerine 
getirmekten imtina edenlere, siyasi iktidara bir kez daha 
hatırlatıyoruz; BAŞARAMAYACAKSINIZ.

Siyasi İktidar Soruşturmalardan Elini Çekmelidir

Görünen odur ki; soruşturmayı engel-
leyen, 17 Aralık’tan bu yana  görevli-
ler üzerinde terör estiren, 2000’e yakın 
amir ve memur kolluk görevlisini bu-
lundukları görevlerden alan siyasi ikti-
dardır. Siyasi iktidar içinde bulunduğu 
panik hali nedeniyle, bununla da ye-
tinmemiş alelacele yaptığı değişiklikle, 
kolluk ve soruşturma makamlarını yü-
rütmeye bağlamaya çalışmıştır. Bugün 
ise siyasi iktidar meclise gönderdiği 
yasa teklifi ile HSYK ve diğer yargı bi-
rimlerini yürütmenin tahakkümü altına 
almaya çalışmaktadır. 

Kolluk kuvvetleri ve soruşturma ma-
kamlarının hukuka uygun davranması 
zorunlu olup, yargı mercileri karşısın-
da hiç kimsenin ayrıcalığının olmadığı 
da tartışmasız bir gerçektir. Muhalifle-
rine karşı gerçekleştirilen hukuka ay-
kırı operasyonlarda savcıları ve kolluk 
güçlerini koruyan siyasi iktidarın, söz 
konusu soruşturmalar kendi çevresine 
yöneldiğinde feryat etmesi de kabul 
edilemez. 

Bugün yaşananlar, Deniz Feneri, İlhan 
Cihaner soruşturmalarında benzerle-
rini gördüğümüz olayların bir tekrarı 

mahiyetindedir. Görünen odur ki, siya-
si iktidarın yargıya ve soruşturmalara 
müdahalesi nedeniyle; soruşturma ma-
kamları  ucu siyasi iktidara veya onların 
yandaşlarına dokunan hiçbir soruştur-
mayı sonuca ulaştıramayacaktır. 

Bir yargı erki düşünün ki, atacağı her 
adım yürütme erkinin iznine, oluruna, 
uygun görmesine bağlanmış olsun. 
Ancak faşist dikta rejimlerinde görül-
mesi mümkün bu durumun demok-
ratik hukuk devletinde kabul edilmesi 
mümkün değildir. 

İzmir Barosu olarak; yolsuzluk ve rüş-
vetin üzerinin örtülmesine göz yum-
mayacağız ve timsah gözyaşları altında 
yatan ikiyüzlülüğü tüm kamuoyuna 
sergilemek için her türlü çabayı göster-
mekten çekinmeyeceğiz. 

Dikta heveslilerine, yargı kararlarına 
karşı görevlerini yerine getirmekten 
imtina edenlere-siyasi iktidara bir kez 
daha hatırlatıyoruz; 
BAŞARAMAYACAKSINIZ. 

08.01.2014

İzmir Barosu Yönetim Kurulu

24 Ocak 1993 Günü Alçakça Bir Saldırı 
Sonucunda Kaybettiğimiz Hukukçu, Yazar ve 

Araştırmacı UĞUR MUMCU’yu Ölümünün
21. Yılında Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz.

İZMİR BAROSU
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU’NUN HSYK YASA 
TEKLİFİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI
Bu yasa teklifi, yargı 
bağımsızlığına, demokratik 
hukuk devletinin temel ilkelerine 
ve özellikle kuvvetler ayrılığı 
prensibine Cumhuriyet tarihi 
boyunca yapılan en ağır 
saldırılardan biridir. 

Bu saldırı karşısında, sessizlik ya 
da ikircikli bir tavır affedilemez 
bir hata ve tarihsel bir sorumluluk 
olacaktır. Tüm hukuk kuruluşlarını 
ve kamuoyunu oynanmak istenen 
bu kirli oyuna karşı uyanık olmaya 
ve aktif mücadeleye çağırıyoruz. 

Siyasi iktidar tarafından daha önce 
coşkulu açıklamalarla “demokra-
si”, “yargının bağımsızlaştırılması”, 

“hakimler sultasından kurtarma” gibi 
gerekçelerle kamuoyuna duyurulan ve 
HSYK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve 
Danıştay’ın yapısında değişiklikleri içe-
ren anayasa değişikliklerinin yapılmış 
olmasının üzerinden henüz 3 yıl geç-
mişken yeni değişiklik teklifi meclise 
sunulmuş bulunmaktadır.  

Siyasi iktidar yargı mekanizmasını 11 
yıldır suç ortakları ile birlikte muhalif-
leri üzerinde baskı kurmanın bir aracı 
olarak kullanmıştır. Ancak gelinen sü-
reçte, “yargı” üzerindeki etkisinin kırıl-
dığını  farkederek bu kez paralel devlet 
kurulduğu iddiaları ile yeni bir organi-
zasyona girişmiştir. Başbakan’ın bugün 
ortaya koyduğu şikayetleri yolsuzluk 
gündemini değiştirerek bu yolla mutlak 
iktidar yaratmak arzusudur. Anayasa 
değişikliğinin hemen ardından yapılan 
seçimlerde bakanlık listelerinin dolaştı-
rıldığı ve HSYK ve Anayasa Mahkemesi 
dahil olmak üzere tüm yargının ve yü-
rütmenin istediği şekilde biçimlendiril-
diği görülmüştür.  

Geçen 3 yıllık uygulama süresince 
HSYK’nın yapısına ve işleyişine ilişkin 
herhangi bir itiraz ileri sürmeyen siya-
si iktidar değişikliğin gerekçesini “ku-
rulun daha etkin ve verimli çalışması” 
olarak göstermeye çalışmaktadır. Oysa 

değişiklik metni incelendiğinde HSYK 
Genel Kurulu’nun yetkisinde olan tüm 
hususların genel kuruldan alınarak 
HSYK Başkanı’na yani doğrudan Adalet 
Bakanı’na bağlanmak istendiği görüle-
cektir. Yapılmak istenen bu değişiklikler 
ile; 

- Kurul üyeleri hakkındaki suç soruştur-
maları ile disiplin soruşturma ve kovuş-
turma işlerini yürütmek ve bu konular-
da gerekli kararları vermek, 

- Teftiş Kurulu Başkanı, yardımcıları ve 
genel sekreter yardımcılarını atamak, 

- Kurulun görev alanına giren konular-
da genelge ve yönetmelik düzenlemek, 

- Geçici madde ile kurul üyelerinin da-
irelerdeki mevcut görevlerine son veri-
lip, dairelerin yeniden oluşturulması ve 
üyelerinin atanması

tümüyle bizzat Adalet Bakanı’nın tasar-
rufu altında olacaktır. 

Tüm bu değişiklikler kurulun etkisi-
nin sıfırlanması ve HSYK’nın başkan 
-bakan- hegemonyası altına alınması 
isteğini göstermektedir. Deyim yerin-
deyse değişiklik gerçekleştiği takdir-
de HSYK üyeleri dahil olmak üzere 
tüm hakim ve savcıların gelecekleri 
bakanın yani gerçekte başbakanın iki 
dudağı arasında olacaktır.  

Bu gün bir paralel devlet varsa bunun 
harcına siyasi iktidarın su taşıdığı ve 
bugün en yetkili ağızlar tarafından dile 
getirilen paralel devleti bizzat siyasi 
iktidarın şekillendirdiği hafızalardan si-
linmemiştir. Siyasi iktidar paralel devlet 
iddialarını dile getirirken suç üstü ya-
kalanmıştır.   

Bu kez yapılmak istenen değişikliğin 
amacı, kontrol altına alamadığı ortakla-
rı ile yaşadığı çıkar çatışması nedeniyle 
kendine de dokunmaya başlayan yar-
gıyı bakanın ve esasen başbakanın ta-
hakkümü altına sokarak tümüyle kont-
rol etmek çabasından ibarettir. 

İzmir Barosu olarak, yargı bağımsızlı-
ğını her şeyin üstünde tuttuğumuzu 

ve yargının siyasi iktidarların müdaha-
lesinden korunması gerektiğini daha 
önce de dile getirmiştik. Bu gün siyasi 
iktidar söz konusu teklif ile yargı ba-
ğımsızlığından arta kalan nüveleri de 
ortadan kaldırarak arta kalan son kırın-
tıları da bu torbaya doldurmaya çalış-
maktadır. 

Siyasi iktidarın bu hamlesi yasama, 
yürütme ve yargı erklerinin bağımsız 
olduğuna ilişkin anayasal ilkenin ve 
evrensel hukuk normlarının da ihlali 
anlamına gelmektedir. Siyasi iktidar suç 
işlemektedir. 

Yargının hiç bir siyasi gücün arka bah-
çesi, hiç bir siyasi iktidarın yap boz 
oyuncağı olmaması gerektiği unutul-
mamalıdır. Bu yasa teklifi, yargı bağım-
sızlığına, demokratik hukuk devletinin 
temel ilkelerine ve özellikle kuvvetler 
ayrılığı prensibine Cumhuriyet tarihi 
boyunca yapılan en ağır saldırılardan 
biridir. 

Bu saldırı karşısında, sessizlik ya da 
ikircikli bir tavır affedilemez bir hata ve 
tarihsel bir sorumluluk olacaktır. Tüm 
hukuk kuruluşlarını ve kamuoyunu 
oynanmak istenen bu kirli oyuna kar-
şı uyanık olmaya ve aktif mücadeleye 
çağırıyoruz. 

Saygılarımızla...

08.01.2014

İzmir Barosu Yönetim Kurulu
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İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI HÜSEYİN BAŞ’IN GÖREVDEN ALINMASI İLE İLGİLİ 
OLARAK 23 OCAK 2014 PERŞEMBE GÜNÜ İZMİR ADLİYESİ D BLOK 4. KAT BARO 
BİRİMİ’NDE BASIN TOPLANTISI YAPILDI.

İzmir’de limanlar ve demiryollarına 
ilişkin olarak başlatılan soruşturma-
da, aralarında bir bakanın yakınları-

nın da olduğu söylenen bazı şüpheliler 
hakkında arama yakalama kararları ol-
duğu basına yansımıştı. Bu soruşturma, 
daha önce İstanbul’da gerçekleşen yol-
suzluk soruşturmalarıyla da bağlantılı 
olarak da hükümet tarafından manidar 
bulunmuş, hükümeti itibarsızlaştırma-
ya yönelik yargı içindeki bir çetenin 
operasyonları olarak nitelendirmiş ve 
buna tepki gösterilmiştir. Aynı dönem-
de iktidar partisi TBMM’ye Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda 
değişiklik öngören bir teklif sundu. Bu 
teklifin sunulması aşamasında bizzat 
Başbakan, “eğer elimde olsaydı, yetkim 
olsaydı Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyeleri hakkında gereğini ya-
pardım, görevden alırdım” gibi açıkla-
malarda bulundu. 

Biliyorsunuz uzun süreden beri Türkiye 
yargı üzerinden siyasetin dizayn edil-
meye çalışıldığı bir süreç yaşadı ve biz 

barolar olarak yargı üzerinden iktida-
rın muhaliflerinin torba soruşturmala-
ra doldurulup Ergenekon, Balyoz, KCK 
veya başka adlarla muhaliflerin haksız 
ve usulsüz soruşturmalarla etkisiz hale 
getirilmek istendiğini ve yargının ikti-
darın bir muhalifleri bastırma aracı ola-
rak kullanıldığını söylüyorduk. Bu so-
ruşturma süreçleriyle ilgili tavırlarımızı 
da her zaman ortaya koyuyorduk. 

Yine bu dönemde bizzat Sayın Baş-
bakan birkaç konuşmasında, “yargıya 
söyledik, gereğini yapsınlar dedik” gibi 
yargıya talimat verdiğini açıkça ifa-
de etmiştir ve biz İzmir Barosu olarak 
da bununla ilgili olarak da tepkimizi 
ortaya koymuş ve suç duyurusunda 
bulunmuştuk. Aslında hepimiz iktidar 
tarafından üstü kapalı olarak bazı so-
ruşturmaların açılması bazı soruştur-
maların kapatılmasına yönelik talimat-
ların verildiğini ve yönlendirmelerin 
yapıldığını düşünüyorduk, ifade edi-
yorduk. Çıkan sonuçlardan çıkarımlar 
yaparak zannettiğimiz, öyle olduğunu 

düşündüğümüz, hepimizin konuştuğu 
buydu. Ama bugün öyle bir noktaya 
geldik ki artık hem bizzat Başbakan yar-
gıyı yeniden dizayn etmek istediklerini 
açıklamakta, hem iktidar partisinin ver-
miş olduğu Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanunu’na ilişkin teklifte açıkça 
yargı Adalet Bakanı’na bağlanmak is-
tenmektedir. Ayrıca en son olay olarak 
Adalet Bakanı müsteşarının bizzat İz-
mir Cumhuriyet Başsavcısı’nı arayıp yü-
rümekte olan bu soruşturmayı derhal 
kapatması, bunu yapmaması halinde 
sonuçlarına katlanacağı şeklinde tehdit 
edilmesi ile karşı karşıya kaldık.   

Bu süreçle ilgili tutanağı biz önceki gün 
basından öğrendik ve önceki gün ak-
şam da Sayın Başsavcı’nın görevden 
alındığını öğrendik. Ve biz de kendisini 
ziyaret ettik. Bizim açımızdan yargı gö-
revlilerinin neci olduklarıyla ilgilenmek 
gibi bir durum yoktur. Bizim açımızdan 
mesele şudur; Adalet Bakanlığı Müste-
şarı’nın bir soruşturmanın kapatılması 
için bir Başsavcı’yı tehdit etmesi ve neti-
cede bunu kabul etmeyen Başsavcı’nın 
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görevinden alınması. Bizim ilgilendiği-
miz olgu budur. Sayın Başsavcı’yı ziya-
ret ettiğimizde bu tutanağı kendisinin 
düzenlediğini ve bu olayı yaşadığını 
bize söylemiştir. Kendisinden de bizzat 
öğrenme fırsatı bulduk. Kendisi huku-
kun gereğini yaptığı için gönlünün ve 
içinin rahat olduğunu, sürgün edilme-
sinin, başka yere gönderilmesinin ken-
disi için çok da önemli olmadığını söy-
lemiştir. Kendisi soruşturma dosyası ile 
ilgili bir takım bilgi ve belgeleri de ekle-
yerek bu tutanağı Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’na göndermiş. Buradaki 
amaç, “Ben Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
tarafından tehdit edildim, bir soruştur-
mayı kapatmam için talimat verilmeye 
çalışıldı. Benim başvuracağım tek yer 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’dur. 
Buyurun gereğini yapın.” demektir. Bu 
başvurusunun sonucunda kendisinin 
ve hukukçu olarak da herkesin bek-
lentisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulu’nun bu talimatı vermeye kalkışan 
Müsteşar Kenan İpek hakkında so-
ruşturma açması ve kamu davası açıl-
masının sağlanması şeklindedir. Fakat 
Türkiye, hukukun uygulandığı, olağan 
koşulların yaşandığı bir ülke olmadı-
ğı için Sayın Başsavcı bunu beklerken 
Adalet Bakanı Müsteşarı’nın son cümle 

olarak söylediği “bedelini ödersiniz” iş-
lemi gerçekleşmiş ve Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu kararıyla müsteşar 
kayırılmış, Başsavcı’ya bir bedel ödetil-
mek istenmiştir.

Sayın Adalet Bakanı da, “Müsteşarımız 
Başsavcı’yı aramıştır, doğrudur, ama 
kendisini tehdit etmek ya da soruştur-
mayı kapatmasını istemek için değil, 
hukuku gereğinin yerine getirilmesini 
söylemek için aramıştır.” diyor. Şimdi 
burada Sayın Bakan’ın da, müsteşarın 
da yerine getirilmeyen gereğin ne ol-
duğunu açıklaması gerekiyor.  Dolayı-
sıyla burada açık ve net olan bir şey var. 
Sayın Bakan, müsteşarının suç işlediği-
ni aslında itiraf etmiş durumda. Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı bir Başsavcı’yı veya 
soruşturma yürüten bir savcıyı arayıp, 
“hukukun gereğini yerine getir” şeklin-
de bir cümle kullansa dahi bu cümlenin 
soruşturmayı etkilemeye yönelik bir 
cümle olduğu açıktır. Bir müsteşar veya 
bakan hiçbir savcıyı, hiçbir yargıcı ara-
yıp bir şeyin gereğini yapmak üzerine 
görüşme yapamaz, talimat anlamına 
gelecek biçimde iletişim kuramaz. Do-
layısıyla Sayın Bakan da bir suç işlendi-
ğini itiraf etmiş durumdadır. 

Biz İzmir Barosu olarak yargının siyasi 
iradeye bağlanması ve siyasi iradenin 
artık yargıçları ve savcıları hükmü altına 
alması yönündeki aleni çabanın karşı-
sında tüm ülke yurttaşlarımızın ama 
başta tüm hukukçuların, avukatlar ve 
barolarla birlikte bu işin muhatabı olan 
hakim ve savcıların bu gidişe mutlak 
surette bir karşı duruş göstermeleri ge-
rektiğini düşünüyoruz. Bu sürece sessiz 
kalmak, avukatlar, hakimler ve savcılar 
bakımından özellikle söylüyorum tarih-
sel bir sorumluluk olacaktır.  Bu süreçte 
izleyici kalmak, artık bu eşiğin aşılma-
sından sonra hepimiz hakkında başba-
kanın talimatıyla soruşturma açılması, 
başbakanın talimatıyla soruşturmaların 

kapatılması gibi bir döneme girmemiz 
anlamına geliyor. 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 
suç duyurusunda bulunuyoruz. So-
ruşturma yapmalarını istiyoruz. Çünkü 
Sayın Müsteşar, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyesidir. Sayın Müsteşar 
Türk Ceza Kanunu’nun 277. madde-
sinde düzenlenen suçu işlemiştir. Yani 
yürümekte olan bir dava veya soruş-
turmayı etkilemeye yönelik baskı uy-
gulamıştır. Yine Sayın Müsteşar, Sayın 
Başsavcı’yı tehdit etmiş ve Türk Ceza 
Kanunu’nun 283. maddesinde düzen-
lenen suçu işlemiştir. Yine Sayın Müste-
şar, görevi itibari ile baskı uygulayarak 
soruşturma açılan bazı şüpheli veya 
zanlıları korumaya ve onların yararına 
sonuç doğurmaya yönelik bir eylemde 
bulunduğu için Türk Ceza Kanunu’nun 
257. maddesinde düzenlenen görevi 
kötüye kullanma suçunu da işlemiştir. 

Biz İzmir Barosu olarak Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’ndan Sayın 
Müsteşarın bu belirttiğimiz suçlar itiba-
riyle soruşturulmasını, hakkında kamu 
davası açılmasına yönelik karar veril-
mesini bekliyoruz, buna ilişkin dilekçeyi 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 
vereceğiz. Ama Sayın Adalet Bakanı’n-
dan da, bu eylemi gerçekleştirdiğini 
kendisinin bizzat itiraf ettiğini açıkladı-
ğı müsteşarı bu süre içerisinde tedbiren 
de olsa görevden almasını bekliyoruz. 

Kendisi bir hukukçudur, siyasi etikle de 
davranıp kendisi adına görev yapan 
ve bu işleri yapan müsteşarın, bu so-
ruşturma süreçlerinin de etkilenmesini 
önlemek bağlamında, kendisine bağlı 
olarak bu eylemi yapmış olması müna-
sebetiyle Adalet Bakanlığı’ndan istifa 
etmesini bekliyoruz.

23.01.2014

İzmir Barosu Başkanlığı
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PANEL:
İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güven-
lik Hukuku Komisyonu tarafın-
dan, 12 Aralık 2013 tarihinde, 

saat 17:30’da  “İş Koşullarında Esaslı 
Değişiklik” konulu bir panel düzen-
lendi.

Panelde; Dokuz Eylül Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Alp tarafından su-
num yapıldı.

Avukat meslektaşlarımızın ve sayın 
hâkimlerimizin katılım gösterdi-
ği panelde, çalışma koşullarındaki 
esaslı değişikliklerin iş hukukundaki 
yeri, koşulları, sonuçları anlatılmış, 
Yargıtay’ın bu konudaki kararları 
detaylı olarak incelenmiştir. 

Sayın Doç. Dr. Mustafa Alp tara-
fından, iş koşullarında yapılan de-

ğişikliklerin, iş yaşamındaki en çö-
zülememiş konulardan biri olduğu, 
bunun sebeplerinin ise; “çalışma 
koşullarının tespitinin zorluğu”, “ça-
lışma koşullarının uygulanmasın-
daki değişikliklerin neler olduğu ve 
esaslı olup olmadığının tespitinin 
zorluğu” ve” bu değişikliğin huku-
ki değerlendirmesinin yapılabilme 
güçlüğü” olduğunun altı çizilmiştir. 
Aynı güçlüğün yabancı hukuk sis-
temlerinde de yaşandığı, işverene 
esneklik tanınmasının zorunlulu-
ğu karşısında iş hukukunda hakim 
olan,  işçinin de korunması zorun-
luluğu karşısında işverenin bu yet-
kisinin sınırlanmasının gerektiği be-
lirtilmiştir. Doktrinde bu kavramlar 
arasındaki ideal dengenin yakala-
nabilmesi için hala yoğun tartışma-
ların olduğuna dikkat çekilmiştir.

Konu; şekil, geçerli neden, tek yanlı 
dayatma ve değişiklik kayıtları ana 
başlıkları altında ele alınmıştır.

Doç. Dr. Mustafa Alp konuşmasın-
da; “çalışma koşulu” teriminin tam 
tanımının olmadığı, genel olarak; iş 
ilişkisinden doğan her türlü hak ve 
borçların çalışma koşulu olarak ka-
bul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Yine “esaslı değişikliği” ise; iş ilişki-
sini belirleyen hükümlerde öngö-
rülmemiş bulunan, normal olarak 
karşı taraftan istenemeyecek olan 
tüm değişiklikler olarak tanımla-
mıştır. Yargıtay’ın bu konuda; işçinin 
durumunu ağırlaştıran kötüleştiren 
her şeyin esaslı değişiklik olacağını 
ifade ettiğinin altını çizmiştir.

İş Kanunu’nun 22/1. maddesinde, 
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esas değişikliğin işçiye yazılı olarak 
bildirilmesi ve bu değişikliğin işçi 
tarafından yine yazılı olarak altı iş 
günü içersinde kabul edilmesi ge-
rektiği düzenlenmiştir. Ancak somut 
olayların karmaşıklığı karşısında bu 
madde yeterli kalmayabilmektedir. 
Doç. Dr. Mustafa Alp tarafından, 
değişikliğin işveren tarafından de-
vamlı dayatılması hali buna örnek 
olarak verilmiştir. Bu durumda, iş-
çinin İş Kanunu’nun 24/2. maddesi 
gereği iş sözleşmesini haklı nedenle 
feshedebileceği ve kıdem tazmina-
tını alabileceği ancak iş güvencesi 
ve ihbar tazminatı hükümlerinden 
yararlanamayacağı ifade edilmiştir. 
Bu noktada Sayın Doç. Dr. Mustafa 
Alp tarafından belirtilen telafi şek-
li; işçinin Borçlar Kanunu’nun 437. 
maddesi uyarınca tazminat talep 
edebilmesidir. Bu tazminatın ise, iş-
çinin bildirim süresine denk gelen 
ücreti kadar olabileceğini ifadesine 
eklemiştir. 

Doç. Dr. Mustafa Alp tarafından 
ayrıca, işveren tarafından yapılan 
“eylemli fesih” kavramına da yer 
verilmiştir. Örnek olarak işyeri de-
ğişikliği şeklinde yapılan değişiklik 
halleri verilmiş, bu hallerde, işçi de-
ğişikliği kabul etmese dahi, işveren 
işçiyi eski işyerinde işe almıyor ve 
yeni işyerinde de başlamadığı için 
devamsızlık sebebiyle haklı nede-
ne dayanarak işten çıkarıyorsa, bu 
halde işverenin eylemli fesih ile iş 
sözleşmesini sona erdirdiğinin ka-
bul edilmesi ve işveren feshinin 
sonuçlarının uygulanması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Son olarak, Alp, işveren tarafından 
sözleşmelerde “değişiklik hakkının 

saklı tutulması” halini incelemiş, bu 
konunda doktrindeki iki ayrı görüş-
ten bahsetmiştir. Bunlardan ilki ve 
azınlıkta olan görüşün; İK’nin 22. 
maddesi karşısında bu kaydın hiçbir 
hükmünün olmadığı, ikinci ve Yar-
gıtay’ın da benimsediği görüşün; 
İK’nin 22. maddesinin, açıkça bunu 
yasaklamadığı, ancak tek taraf-
lı değişiklik hakkının “hakkaniyet” 
ve “dürüstlük kuralı” denetimlerine 
tabi olması gerektiği şeklinde ol-
duğu belirtilmiştir. Buna göre, ör-
neğin, bu yetkisini kullanarak nakil 
yapan işverenin bu işlemine ilişkin; 
naklin zorunlu olup olmadığı, zo-
runlu ise o işçi açısından bir zorun-
luluk olup olmadığı, işverenin nakil 
yetkisini iyi niyetli olarak kullanıp 
kullanmadığının değerlendirilmesi 
gerekecektir. Yargıtay tarafından bu 
noktada, nakille beraber ücret de-
ğişikliğinin asla kabul görmediğini 
ancak aynı zamanda görevin de de-
ğişmesi halinde, bunun denetime 
tabi olacağını belirttiğini de ifade 
etmekte fayda vardır.

Ayrıca, doktrinde güncel olarak tar-
tışılan bir hususa da değinilmiş, iş 
sözleşmesi eki olarak imzalatılan 
personel yönetmeliklerinin tek ta-
raflı değiştirilebilme halinin “genel 
işlem koşulu” olarak kabul edilmesi 
ve bu yönüyle BK denetimine tabi 
tutulması gerektiği belirtilmiştir. 
Gerçekten de BK kapsamında, tek 
tarafa değişiklik hakkı veren kayıt-
lar yazılmamış sayılmaktadır. Ancak 
bunun aynen iş hukuku alanında 
uygulanması ağır sonuçlara yol aça-
cağından, bu konudaki tartışmanın 
hala sürdüğünün altı çizilmiştir.

Panelin sonunda, meslektaşlarımı-
zın sorularına, Doç. Dr. Mustafa Alp 
tarafından cevap verilmiş ve ardın-
dan panele son verilmiştir. Meslek-
taşlarımız bu panel videosuna diler-
lerse;

http://izmirbarosutv.org.tr/
detay.asp?id=235&b=İş Koşulla-
rında Esaslı Değişiklik adresinden 
ulaşabilirler.
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23.01.2014 tarihinde İzmir Barosu tarafından Kon-
ferans salonunda Avukat Özlem Balım ve  Avukat 
Erkan Göbekçin’in konuşmacı olarak yer aldığı bir 

panel gerçekleştirildi.

Avukat Erkan Göbekçin sunumunda “işletmenin, işyeri-
nin ve işin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri”  
konusunu ele almış, Avrupa Sosyal Şartı ve 158 sayılı 
sözleşmede konuya ilişkin düzenlemelere değindikten 
sonra Türk mevzuatında ki düzenlemeleri ve bu düzen-
lemeler ışığında feshin geçerliliği konusunda  dikkat 
edilecek hususları ve yargılama aşamasında toplanma-
sı gereken deliller ile bu konuda dikkat çeken Yargıtay 
Kararları üzerinde durmuştur.   

Akabinde söz alan Av. Özlem Balım “İşçinin yeterliliğin-
den ve davranışlarından kaynaklanan fesih nedenleri” 
konusunda yaptığı sunumda işçinin yeterliliğinden ve 
davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedenleri-
nin neler olabileceği konusunda madde gerekçeleri ve 
Yargıtay kararları ışığında  örnekler vermiş ve güncel ka-
rarlardan dikkat çekici olanları meslektaşlarımızla pay-

PANEL:
İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereklerinden 
Kaynaklanan Fesih Nedenleri (Av. Erkan Göbekçin)
İşçinin Yeterliliğinden ve  Davranışlarından 
Kaynaklanan Fesih Nedenleri (Av. Özlem Balım)

laşmıştır. Panel konusuyla ilgilenen meslektaşlarımızın, 
Baro TV ana sayfasından seminer videoları butonuna 
tıklayarak ilgili videoyu izleyebilme olanağı mevcuttur.   
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İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi 
Ceza Kürsüsü, 28 Aralık 2013 Cu-
martesi günü 7. farazi duruşma 

çalışmasını gerçekleştirdi. 

Çalışmada; mahkeme heyetinde İz-
mir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başka-
nı Ömer Faruk Ceyhan, Av. Özkan 
Yücel, Av. Yrd. Doç. Dr. Zekiye Özen 
İnci, cumhuriyet savcısı olarak ise 
Av. Nevhan Akyıldız yer aldı. 

SEM Ceza Kürsüsü tarafından ger-
çekleştirilen zorunlu ve seçmeli ceza 
dersleri ile İzmir Adliyesi 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi Salonu’nda gerçekleşen 
sanal duruşmaya İzmir Barosu Staj 
Eğitim Merkezi Ceza Kürsüsü eğit-
menleri Av. M. Sevgi Sakarya, Av. 
Bedriye Kurtuluş Türk, Av. Mustafa 
Kemal Çankırı ve Av. Betül Duran, 
Av. Yakup Gül, Av. Deniz Kuzer, Av. 
Ahmet Doğu Buzludağ, Av. Baran 
Selanik, Av. Emre Durukan, Av. Ömer 
Taş, Av. Ekin Su Agah, Av. Ahmet Si-
nan Sürücü, Av. Serkan Cengiz, Av. H. 
Çağlar Akbulut, Av. Arzu Buzludağ, 
Av. Sinem Top, Av. Resul Göksoy ve 
Av. Mehmet Nur Terzi katıldılar. 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi mübaşiri Erol 
Uluyol da duruşma sırasında destek 
verdi.

Çalışmalara verdikleri gönüllü des-
tek nedeniyle tüm eğitmenlerimize 
teşekkür ederiz. 

“Ben staj dönemimde yapılmış olan 
kurgusal duruşmada müdafii görevi-
ni üstlenmiştim. Bu dönemde yapılan 
kurgusal duruşmada ise tanık rolüne 
bürünerek her iki heyecanı da yaşama 
şansına eriştim. Tabi ki tanık olmak, işin 
daha önce fark etmediğim kısmını gör-
meme sebep olmuştu.

Staj eğitimde seçmeli ders olarak CMK 
seçilir, derslere güle oynaya gidilir. Gün 
gelir dersler biter, artık öğrendiklerimizi 
uygulama vaktidir.

Danışman avukatlar eşliğinde bir dos-
yaya çalışılır, kovuşturma evresi can-
landırılır. Hayatlarında ilk kez bir vekil 
ya da müdafii olacak stajyerleri tatlı bir 
telaş, heyecan kaplar. Herkes görevini 
eksiksiz yapmaya çalışır, duruşma so-
nunda eğitmenler tarafından değerlen-
dirme yapılır ve güzel bir eğitim dönemi 
daha sona erer.

Stajyer arkadaşlarımız ter dökerken, 
aslında işin eğitim kısmında yer alan 
herkes tarafından ciddi bir değerlendir-
me yapılıyordu. Danışman avukatlarla 
yapılan çalışma, çalışmada sarf edilen 
çaba, çalışmada yapılan tartışmalar 
ciddi bir şekilde ele alınıyordu. Değer-
lendirme sonunda tespit edilen eksiklik-
ler, stajyer arkadaşlarımıza bildiriliyor-
du ve her yeni duruşmada bıkmadan, 
usanmadan tekrarlanıyordu. Yapılan 
bütün bu değerlendirmeler, geri dönüş-
ler elbette ki bir destek ve nasıl daha iyi 
oluruz sorusunun cevabıydı. 

Karşılık beklemeden uğraş veren, za-
man harcayan, meslektaşlarına el veren 
bütün eğitmenlere ve gönüllülere teşek-
kürler.”

Av. Ekin Su AGAH

SEM CEZA KÜRSÜSÜ ÇALIŞMALARI / SANAL DURUŞMA 7
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İzmir Barosu bünyesinde gösterilen 
zorunlu ve seçmeli staj eğitim ders-
leri, içinde bulunduğumuz hukuk 

sistemine farklı açılardan bakmamızı 
sağladı. Hukukumuzun mevzuat içinde 
yer alan kısmının gerçekte de mevzuat-
ta kaldığını, uygulamaya geçirilmediği-
ni veya geçirilse dahi eksik geçirildiğini, 
bunlara biz avukatların engel olması 
gerektiğini ve “biz böyle yapıyoruz avu-
kat hanım” ya da “bu kalemdeki işleyiş 
bu” gibi sözlere karşı kanuni dayanak-
larla direnmemiz gerektiğini öğrendik. 
Mesleğe gerek bizden önce başlamış 
gerekse bizden sonra başlayacak olan 
meslektaşlarımızın haklarını da koru-
mak adına avukat kimliğine sahip çık-
mamız gerektiğini, ne olursa olsun mes-
leğin etik kuralları çerçevesinde hareket 
etmemiz gerektiğini öğrendik. 

Öncelikle ceza kürsüsündeki eğitmen 
avukatlarımızla birlikte geçirdiğimiz 
verimli derslerin ardından pekiştirici rol 
oynayan kurgusal duruşma ve öncesin-
deki hazırlık aşamasını biraz anlatırsam 
“neden ceza kürsüsü?” sorusunun ceva-
bı da aslında vermiş olacaktır.

Ceza kürsüsüne ilk geldiğimizde elimiz-
de sadece teorik bilgi vardı, terazimiz 
dengede durmuyordu çünkü aslında 
neyin ne olduğunu bilsek de nasıl uy-
gulayacağımız hakkında fikirsizdik. Bize 
en başta kişi özgürlüğünün ve güven-
liğinin ne olduğu, sonra yakalamanın 
ne olduğu ve yakalanan kişinin hangi 
haklara sahip olduğu, kovuşturma ve 
soruşturma evreleri, çocuklara özgü 
adalet gibi birçok konu uygulamada-
ki halleriyle anlatıldı, görülen eksik-
liklerin düzeltilmesi için bizlerin neler 
yapması gerektiği üzerine tartışmalar 

yapıldı. Eğitmen avukatlarımız kimi 
zaman polis oldu, kimi zaman hakim 
kimi zamansa bir savcı... Bazen onlar-
la yaptığımız konuşmalarda kendimi-
zi tanıtmayı unuttuk, bazen kendimizi 
güzel tanıttık ancak talepte bulunmayı 
unuttuk, bazen ise kendimizi tanıttık 
talepte bulunduk ancak yine de işimi-
zi halledemedik... Böyle durumlarda ne 
yapmamız gerektiğini, aslında etkili bir 
başlangıcın nasıl da işin seyrini değiş-
tireceğini ve kendimizden daima emin 
olmamız gerektiğini öğrendik. Tüm bu 
derslerin sonunda bizim için pekiştiri-
ci olacak duruşma safhasına gelmiştik 
ancak öncelikle dosyamızı görmemiz ve 
danışman avukatlarımızla çalışma yap-
mamız gerekmekteydi. Dosyaya hakim 
olmamıza rağmen gruptaki arkadaşla-
rımızla kolektif çalışma yapamamamız 
nedeniyle fazla verimli geçiremediğimiz 
bu süreç gün geçtikçe bizi strese itti. 

Duruşma günü gelip çattığında aklı-
mızda sormayı düşündüğümüz onlar-
ca soru, cevaplandıklarında karşımıza 
çıkacak ihtimaller ve bu ihtimallerin 
doğuracağı muhtemel sorular vardı 

ancak hala bir savunmamız yok diye 
düşünüyorduk. Duruşma sabahı belki 
de grup sözcüsü olmamın vermiş oldu-
ğu heyecanla erken fırladığım için saat 
9:30’da buluşulması gereken adliyenin 
kapısına 8:50’de varmıştım. Bekledikçe 
uzayan dakikaların yanı sıra bir de ge-
len arkadaşlarımın “Nasılsın? İyi hazır-
lanabildiniz mi?” sorularıyla heyecanım 
hızla artmaya devam etti. Kapılar açı-
lıp 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önüne 
vardığımızda içimde nedensiz bir kor-
ku vardı. Esas hakkında savunmada ne 
diyecektim? Gruplar kahvaltı yaparken 
duruşma salonuna girdim, eşyalarımı 
yerlerine yerleştirdim, kendime bir cüb-
be seçtim ve giydim. Bir cübbe insanın 
ruh halini nasıl değiştirir demesin kim-
se çünkü değişiyormuş. Diğer gruplar-
la yaptığımız konuşmalar esnasında 
kaybettiğim güvenimi tekrar kazan-
dım, salondaki kamera nedeniyle bir an 
bocalasam da bir daha güvenimi kay-
betmedim. Duruşmada sormayı plan-
ladığımız soruların çoğunu soramadık 
ya da yanlış şekilde dile getirdik, bazen 
sorularımız güzel ve yerindeydi ancak 
bu kez de tutanağa geçirtmeyi unuttuk. 
Hata üstüne hata yaptık belki ama ney-
seki bunu ilk duruşmamızda değil bir 
eğitim sürecinde yaptık. Bence bu bile 
bizim için paha biçilemez bir ders, ya-
şanması gereken bir süreçti. İyi ki ceza 
kürsüsünü seçmişim, iyi ki bu eğitim sü-
recinde sizleri tanımışım.”

Elif DEMİR 
Stajyer Avukat
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Son gelişmeler göstermektedir ki; Yasadışı ortaklarını saf dışı bırakmaya çalışan siyas-
aliktidar, yargıyı tamamen kontrolüne alıp,iktidara yakın olan herkesi, yargıdan muaf 
hale getirmek istemektedir.

Kendisine muhalif olan her unsuru darbeci,bölücü, terörist olarak yaftalayıp, yandaş un-
surlar ve bilinen ortakları eliyle ürettiği senaryolar ve sahte deliller ile zindanlara tıkan 
iktidar, şimdi de paylaştığı iktidarı tekelleştirme çabası sürecinde, yargı erkini tamamıyla 
yürütmeye bağlamak istemektedir. Meclis Başkanı’nın açıklamalarından, önümüzdeki 
süreçte yargı örgütleri adına konuşanların da susturulacağı; İktidarın, “yargılanamazlık” 
dışında “eleştirilemezlik”payesini de almakta ısrarlı olduğu anlaşılmaktadır.

Yolsuzluğu, rüşveti, hırsızlığı, baskı, zulüm ve ötekileştirmeleri, hatta cinayetleri fetvalar-
la meşru kılarak yol alanların, kontrolleri dışındaki yargıyı meşru bir organ ve otorite 
olarak benimsemeleri beklenemez. Kişiye, aileye ve zümreye özel fetvalardan yararlan-
ma şansı olmayan, olmasını da 21. yüzyılda bir uygarlık iflası olarak görmesi gereken 
toplumun, sığınacağı son çatı olan yargıı kurumunun elinden alınmasınarıza göster-
meyeceği inancındayız.

İç politikada niteliksizliğe ve seviyesizliğe örtü yapılan kof kabadayılık ile; ne meşrui-
yeti olan kanun üretilebilir, ne de bu kurallar ile sağlıklı ve işleyen bir sosyal düzen ku-
rulabilir. Yasama kabadayılığı ile ancak, evrensel hukuk ilke ve normları ile hiçbir teması 
olmayan, paralel hukuk inşa edilebilir.

İktidarın gündeme getirdiği son HSYK düzenlemesi; rüşvet-hırsızlık-yolsuzluk zan-
lılarının, tarihte örneği az görülen bir gözü karalıkla, hukuku adalet sarayından dağa 
kaldırma gayret ve telaşıdır.

Yapılmaya çalışılan düzenleme; evrensel insan hak ve özgürlüklerine temel zemin oluş-
turan kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatı ilke 
ve değerlerinin, rüşvet-yolsuzluk-hırsızlık zanlılarına, ayakkabı kutuları içinde miktarı 
meçhul bir bedelle satılmasıdır.

Kuşkusuz bu yasa, toplumun adalet için gözünü diktiği son nokta olan yargının, Adalet 
Bakanı üzerinden yakınları mahkeme kararları ile aranan ülke yöneticilerine altın tepsi 
içinde sunumudur. Bu konuda sessizlik ya da ikincikli bir tavn affedilmez bir hata, karşı 
koyuşa ise tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gezi Parkı’nın sembolize ettiği 
değerlerin güvencesi olması gereken yargı, aynı görkemli sahip çıkışı haketmektedir.

Evrensel hukuk ilkelerinin, temel insan haklarının ülkemizdeki savunucusu olan bizler, 
yargının, topluma karşı bir tür silah olarak kullanımı anlamına gelecek düzenlemelere 
karşı iktidara sonuyarımızı yapıyorz: Yargıdan elinizi çekin!

KAMUOYUNA DUYURU

YARSAV İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI YARGIÇLAR SENDİKASI
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PANEL:
KİŞİSEL VERİLERİN KORUN(AMA)MASI

İzmir Barosu konferans salonunda, 06.12.2013 tarihinde 
“Kişisel Verilerin Korun(ama)ması” isimli panel yapıldı.  

Moderatörlüğünü Avukat Doğan Alper’in yaptığı panel-
de oldukça ilginç konulara değinildi. İlk sözü alan Yaşar Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Ahmet KOLTUKSUZ, konuşması içerisinde kişisel verilerin 
korunmasında şifrelemenin önemi üzerinde durarak şifrelen-
meyen her verinin ulaşılabilir olduğunu bu sebeple kişilerin, 
kurumların ve devletlerin verileri mutlaka şifrelemesi gerek-
tiğini belirtti. Ayrıca kişisel verilerin korunması için hukuksal 
düzenlemelere de  ihtiyaç olduğunu  ifade etti. 

Panelin devamında söz alan Marmara Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih KIRLIDAĞ 
konuşmasında, Amerika’daki bir kurumun büyük bilişim şir-
ketleriyle yaptığı anlaşmalar neticesinde verilere henüz şif-
relenmeden ulaşabildiğini ve bu verileri sakladığının altını 
çizerek dünyada bazı ülkelerde bu sebeple önlem alınmaya 
başlandığını ancak Türkiye’de henüz kişisel verilerin korun-
ması ile ilgili kişi ve kurum bazında önlem alınmadığını ve 
henüz bu bilincin yerleşmediğini ifade etmiştir. Ayrıca ME-
DULA(Eczacılara yönelik hazırlanmış reçete giriş sistemi) ve-
rilerinin özel bir şirkete satıldığını söyleyerek bunun sakınca-
ları üzerinde durmuş, daha büyük sakıncaların ise halihazırda 
gerek resmi gerekse de özel sağlık kuruluşlarının hastalarla 
ilgili bütün bilgileri kayıt altına alma zorunluluğuyla ilgili or-
taya çıkacağını ifade etmiştir. Bu bilgilerin kayıt altında tu-
tulması ile ilgili yapılan başvuru neticesinde mahkemeden 
“Yürütmeyi Durdurma” kararı çıktığını ancak bu defa da ilgili 
düzenlemenin torba yasanın içerisine konulduğunu belirt-
miş ve ileride bu verilerin de satılmasının bir çok sakıncası 
olacağını ifade etmiştir. 

Son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Yardımcı Doçent Dr. Elif KUZECİ  söz almış ve su-
numunda “Kişisel veri nedir?”, “Neden kişisel verileri koru-
mak gerekir?”, “Kişisel verileri korumak mümkün müdür?”, 
“Türkiye’de kişisel veriler korunuyor mu?” sorularının cevabı 
üzerinde durmuştur. Kişisel verilerin korunması ile ilgili ulus-
lararası belgeler üzerinde durmuş AİHM kararlarında kişisel 
veriler ile ilgili ihlallerin özel hayatın gizliliği kapsamında 
değerlendirildiğini ifade etmiştir. Ayrıca bu verilerin korun-
masının yalnızca özel hayatın gizliliğiyle ilişkili olmadığını; 
duruma göre, din ve inanç özgürlüğü, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü, suçsuzluk karinesi gibi temel haklar açısından da  
büyük öneme sahip olduğunu vurgulamıştır.  

Panel, tartışmalar bölümüyle devam ederek sonlandırılmış 
olup panelin ayrıntılarını merak eden meslektaşlarımızın 
Baro TV ana sayfasından konferans videoları butonuna tıkla-
yarak ilgili videoyu izleyebilme olanağı mevcuttur.      
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İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu 5 Ka-
sım 2013 tarihinde “Evlilikte Ufak 
Tefek Cinayetler” adlı oyunu sergi-

ledi. Bu oyunda oyunculuk görevi, İz-
mir Barosu avukatlarından, Av. Ayşegül 
Yılmaz ve Av. Murat Aydın tarafından, 
ses, ışık, dekor ve reji gibi görevler de; 
topluluğun diğer üyeleri olan Av. Der-
ya Demirtaş, Av. Telat Çekiç ve Av. Uğur 
Erdoğan tarafından üstlenildi. Biz onla-
ra merak ettiklerimizi sorduk, onlar hep 
beraber bakın ne cevaplar verdiler.

Sizi tanıyarak başlayalım.

İBTT (İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu) 
2011 yılında kuruldu. Bugüne kadar 
iki oyun sergiledik. Oyunlardan ilki; 
Jean Genet’in Sıkı Gözetim’i ikincisi ise; 
Eric-Emmanuel Schmidt’in “Evlilikte 
Ufak Tefek Cinayetler” adlı oyunu. Ge-
nel olarak profesyonel mantık ve ama-
tör ruhla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kendimizi her anlamda geliştirebilece-
ğimiz ve gelişirken de eğlenebileceği-
miz işler yapma amacındayız. Demok-
rasiyle yönetilen bir topluluğuz. Oyun 
seçiminden, kullanılacak uygulamalara 
kadar her şeyi ortak kararlarla alıyoruz. 
Genel düşüncemiz; sırf bir oyun oyna-
mış olmak için oyun oynamaktan ziya-
de, evrensel söylemleri ve teatral derin-
liği olan oyunlar oynamaktır.

Tiyatroya ilginiz nasıl başladı? Ne 
zaman başladı?

Topluluk çekirdeğini oluşturan üyele-
rimiz çoğunlukla D.E.Ü. Hukuk Tiyatro 
Topluluğu (HTT) menşeilidir. Çoğumuz 
HTT kökenliyiz. Birçok kişinin tiyatroya 
ilgisi ortaokul veya lise yıllarında baş-
lamış. Her yeni üye alım döneminde 
başka yerlerde tiyatroyla ilgilenmiş yeni 
arkadaşlarımız da aramıza katılmakta. 
Örnek olarak Ankara Hukuk Fakültesi 
Tiyatro Topluluğu’nda bulunmuş bir 
arkadaşımız var şu an aramızda.

Daha önceki deneyimlerinizden bi-
raz bahseder misiniz? Bu konuda hiç 
eğitim aldınız mı?

Hiçbir üyemizin bir  tiyatro eğitimi yok. 
Geçmişten gelen deneyimlerimizi bir-
birimizle paylaşarak, araştırarak, tartı-
şarak, deneyerek amatör şekilde kendi 
kendimizi eğitiyoruz. Hemen hemen 
her üyemizin üniversitede amatör ola-
rak tiyatro toluluklarında çalışmışlığı 
var.

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu’na 
nasıl dahil oldunuz? 

Topluluğumuz 2011’de kuruldu ve ku-
rulduğu gibi üye alımına başlandı. İlk 
oyunumuza çalışmaya başladığımız-
da 7-8 kişiydik. Bu sayı zaman zaman 
değişerek azaldı veya çoğaldı. Şu ana 
kadar da iki kez üye alımı yaptık. İlkin-
de HTT’de beraber çalıştığımız ve staj-
larına başlayan üç arkadaşımız aramıza 

katıldı. En son yaptığımız üye alımında 
da yeni bir arkadaşımız daha aramıza 
katıldı.

İzmir Barosu dışında herhangi bir 
kulüpte veya oluşumda devam edi-
yor musunuz?

Hiçbir üyemiz başka bir tiyatro toplulu-
ğunda devam etmemektedir.

Oyun çıkarma sıklığınız nedir?

Çalışma zamanları ve fiziksel şartların 
yetersizliğinden dolayı yılda en fazla bir 
oyun çıkarabiliyoruz.

Oyunları nasıl seçiyorsunuz?

Oyun seçim zamanlarında her üyemiz 
incelediği, beğendiği, izlediği, okudu-
ğu oyunları topluluğa sunar. Seçime 
dahil edilmesi gerektiği düşünülen 
oyunlar oy çokluğuyla ikinci aşamaya 
geçirilir. Oylanacak olan oyunlar çoğal-
tılarak her üyeye dağıtılır. Nihai oylama 
yapılarak oyun belirlenir. Seçimde esas 
olanlar; oyunun bize ne katacağı, izle-
yiciye ne katacağı, bizi hangi yönlerden 
geliştireceği, içerik kalitesi ve oyunun 
oynanabilirliği gibi kriterlerdir.

Rol dağılımlarını nasıl yapıyorsunuz?

Öncelikle oyunu yönetmesi için, yan 
oyunun her anlamda teslim edileceği 
üç kişilik reji grubu seçilir. Oynamak 

İZMİR BAROSU TİYATRO TOPLULUĞU
“EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLER” ADLI OYUNU SERGİLEDİ.
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isteyen üyeler ile okuma çalışmalarına 
geçilir. Reji grubu kimin hangi karakteri 
deneyeceğini belirler ve okuma çalış-
maları sonunda; okuma çalışmaların-
daki performanslar, role uygunluk, rolü 
çıkarabilme kabiliyeti, istek vb. gibi kri-
terler göz önünde bulundurularak reji 
grubu tarafından roller belirlenir.

Provalarınızı ne sıklıkla ve nerelerde 
yapıyorsunuz?

Oyun çalışmaları sırasında genel olarak 
haftada iki kere (Salı-Perşembe), Baro 
binası 3. katta çalışıyoruz. Normal za-
manda ise salı günleri yine aynı yerde 
toplanıyoruz.

Oyun sahnelendiği zaman beklediği-
niz ilgiyi bulabiliyor musunuz?

Yeteri kadar bulamıyoruz. Oyunlarımızı 
ikişer kez sahneledik şu ana kadar. İlk 
sergilemelerde katılım tabi ki daha az 
dı. Katılım azlığı konusunda çeşitli teo-
rilerimiz var bu konuyla ilgili ancak tat-
min edici bir cevap biz de bulamadık.

Oyunlarınızdan bahseder misiniz?

Jean Genet’in Sıkı Gözetim’i varoluş-
çulukla bezenmiş bir nihilizm çerçe-
vesinde, bir zindandaki üç mahkum 
üzerinden işliyordu. Evlilikte Ufak Tefek 
Cinayetler ise modern bir çiftin ilişkile-
rindeki zihinsel hakimiyet mücadelesi 
üzerine kurgulanmış ve iki tarafın tez-
lerini sentezleyen bir oyundu.

Mesleğimizle beraber bu faaliye-
ti yürütmek nasıl zorluklara neden 
oluyor? 

Zaman yönetimi açısından pek çok zor-
lukla karşılaşıyoruz. Tabi akşama kadar 
mesai yapan meslektaşlarımız, akşam 
provaya gelince ister istemez fiziki ve 
zihinsel yorgunluk yaşıyorlar. 

Peki faydaları neler?

Her şeyden önce tiyatroyu çok seviyo-
ruz. Sürekli hukukla ilgilenmek, takdir 
edersiniz ki, bir yerden sonra insanı 
yoruyor. Bu yorgunluğun arasında bir 
kaçış ve dinlenme gibi geliyor tiyatro. 
Zaten sevdiğimiz için de zihni bir rahat-
lama yaşıyoruz. Ayrıca amatör de olsa 
bir şeyler üretmenin mesleki anlamda 
da faydaları olduğunu düşünüyoruz.

Mesleğinizin yarattığı yoğunluk dı-
şında nasıl zorluk ve engellerle kar-
şılaşıyorsunuz?

Mekan açısından problem yaşıyoruz. 
Çalıştığımız yer dar diye seçmekten 

vazgeçtiğimiz oyunlar var mesela.  Baro 
binası 3. katı da her zaman kullanamı-
yoruz. Provalara çok uygun olmama-
sına rağmen yine de elimizdeki en iyi 
mekan burası. Dekorlarımızı saklayaca-
ğımız bir yer bulamadığımız için bu ko-
nuda da sıkıntı yaşıyoruz elbet. Oyun-
larımızın sahneleneceği dönemlerde 
de yeterince tanıtım yapılamadığını 
düşünüyoruz.

Yaşadığınız çok ilginç bir olay var 
mı?

“Sıkı Gözetim” oyunumuzu AKM’de 
sahneledikten sonra dekorlarımızı top-
luyorduk. Salon görevlisi beyefendi 
şöyle bir şey söylemişti: “Dün burada 
Müjdat Gezen’in oyunu vardı ve salon 
tıklım tıklımdı. Pek de öyle aman aman 
bir gösteri değildi. Sizin oyununuz çok 
iyi ama bu sefer de kimse yok. Yazık.”

Sıradaki projeleriniz neler?

Şu an Hristo Boyçev’in “Titanik Orkest-
rası” adlı oyununu çalışmaktayız. En ya-
kın zamanda sahneleyeceğiz.

Aranıza katılmak isteyen meslektaş-
larımıza çağrınız nasıl olur?

Tiyatroyu seven meslektaşlarımızı üye 
alım süreçlerinde aramızda görmek is-
teriz.

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu üyele-
ri; Av. Ayşegül Yılmaz, Av. Murat Aydın 
Av. Derya Demirtaş, Av. Telat Çekiç ve 
Av. Uğur Erdoğan’a tekrar çok teşekkür 
ediyor ve başarılarının artarak devam 
etmesini diliyoruz.
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İZMİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “CEZA 
MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ARAMA” KONULU EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI.

İzmir Barosu CMK Eğitim Grubu avu-
katlarından Av. Yakup Gül, Av. Özkan 
Yücel, Av. Sinan Sürücü, Av. Sevgi Sa-

karya , Av. Emre Durukan, Av. Arzu Buz-
ludağ , Av. Doğu Buzludağ, Av. Fadime 
Ersin ve Av. Nevhan Akyıldız tarafından 
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sı-
nıf öğrencilerine yönelik olarak “Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Arama” ko-
nulu eğitim çalışması yapıldı. 

“İzmir Barosu tarafından 03.12.2013 
tarihinde düzenlenen ‘Ceza Muhake-
mesi Hukukunda Arama’ konulu eğitim 
çalışmasına katılmadan önce eğitimin 
bütün bir gün boyunca sürecek olma-
sından dolayı çok verimli geçmeyece-
ğini ve pek çok seminer gibi anlatılan-
ların teoride kalacağını düşünmüştüm. 
Eğitimi veren İzmir Barosu Eğitim 
Grubu’nun başlangıçta yaptıkları sı-
cak tanışma merasimi ve uyguladıkla-
rı oyunlar gayet güzeldi. Daha sonra 
açıklamalar yaparak, sorular sorarak, 
aklımızdaki tüm soruları sormamız ko-
nusunda bizi cesaretlendirerek ve bu 
soruları tartışma olanağı sağlayarak, 
interaktif bir çalışma metodu ile bilgi-
leri adeta beynimize kazıdılar. Ayrıca 
eğitimin farklı kişiler tarafından farklı 
ses tonlarıyla verilmiş olması, sunumun 
tiyatral biçimde olması eğitimi tekdü-
zelikten kurtarıp dikkatlarin azalması-
nı engelledi.  Eğiticilerin, uygulamada 
karşımıza çıkacak sorunlar ve bu sorun-

ların çözüm yolları konusunda tecrübe-
lerini aktarmaları bizim için çok yararlı 
oldu. Uzun olmasına rağmen bittiğinde 
hemen hemen herkes eğitimin bitmiş 
olmasına üzüldü. Bu çalışmanın mes-
leki anlamda bize gerçekten çok şey 
kattığını, bu tür çalışmaların mümkün 
olduğunca tekrarlanmasının hukuk 
eğitiminde öğrenmeyi kolaylaştıraca-
ğını ve bu çalışmalara katılımın genç 
hukukçular için kaçırılmaması gereken 
bir fırsat olduğunu belirterek çalışma-
da emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim.”     

Erhan Esirgemez
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

4. Sınıf Öğrencisi
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İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi ta-
rafından düzenlenen “Anayasa Mahke-
mesi’ne Bireysel Başvuru Yöntemi ve 
Değerlendirme Sistemi” konulu 3. grup 
atölye çalışması 31 Ocak 2014 tarihin-
de gerçekleştirildi.

Sunumu TBB İnsan Hakları Merkezi Yü-
rütme Kurulu ve Bilim Danışma Kuru-
lu üyesi Av. Serkan CENGİZ tarafından 
yapılan eğitim çalışmasına katılan 30 
meslektaşımıza sertifikaları verildi.

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

İzmir Barosu gelişen teknoloji bağla-
mında meslektaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştıracak bir çalışmaya imza attı. 

Yaşamımızın artık ayrılmaz bir parçası 
olan mobil cihazlara özel geliştirdiği-
miz uygulamayı meslektaşlarımızın hiz-
metine sunuyoruz.

 Android işletim sistemli telefon ve tab-
letler için Google Play’den, i-phone ve 
i-pad içinse itunes’dan indirebileceği-
niz mobil yazılımla;

• Ajandanızı tutabilecek, cihazınızı 
değiştirdiğinizde yedek alarak yeni 
cihazınızda ajanda bilgilerinizi kay-
betmeden kullanabilecek,

• Araçlar menüsü altında vekalet üc-
reti, faiz ve serbest meslek makbu-
zu hesaplarını yapabilecek,

• Baro levhasından Baromuza kayıt-
lı tüm meslektaşlarımıza kolaylıkla 
ulaşabilecek,

• Yayınlar menüsü altında İzmir Ba-
rosu Bülten ve Dergisini okuyabi-
lecek,

• Etkinliklerin ses kayıtlarını dinleye-
bilecek,

• Mevzuatlara erişebilecek,

• İşinize yarayabilecek tüm telefon 
numaralarına kolayca ulaşabilecek,

• İzmir Barosu’ndan haberler ve du-
yuruları alabileceksiniz. 

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaş-
manız geliştirilmesi devam eden uygu-
lamamıza katkı sunacaktır. 

Kurulum 

Mobil cihazınıza uygun yazılımı yük-
ledikten sonra İzmir Barosu’nda kayıtlı 
cep telefonunuza tek kullanımlık bir 
kod gelecektir. Kodu kullanarak uygu-
lamayı aktif hale getirebilirsiniz.

Android ios ios HD

BARODANKOMİSYONLARDAN
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HABERLERETKİNLİKLERBARODAN

İzmir Barosu’nun 16 Ocak 2014 Perşembe günü Volu-

me X Bar’da düzenlemiş olduğu yeni yıl etkinliği, mes-

lektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin hafta içinde gerçekleştirilmesine rağmen ka-

tılımın yoğun olduğu gecede meslektaşlarımızın yoğun 

ve yorucu geçen bir seneye veda ederek yeni ve umut 

dolu bir seneye birlikte “merhaba” demeleri amaçlandı.

Partiye katılan stajyer avukatların; baro ve meslektaş-

larımız ile iletişimini geliştirmeleri de sağlanarak, canlı 

müzik eşliğinde güzel bir gece geçirmeleri sağlandı.

Girişin ve içeceklerin stajyer avukatlara ücretsiz olduğu 

etkinlik; öğrenim hayatlarını İzmir dışında bir üniversi-

tede tamamlamış olan stajyer avukat ve meslektaşla-

rımızın İzmir Barosu’nu tanımaları ve İzmir Barosu’na 

alışmaları için de atılmış güzel bir adım oldu.

Etkinliklerimize katılımlarınızın ve memnuniyetinizin 

artması dileğiyle...

Yeni Yıl Partisi
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GEÇMİŞTENGEÇMİŞTEN

TABLO 1
BİRİNCİ DERECE ŞAHADETNAME SAHİBİ AVUKATLARIN LİSTESİ 
ESAMİ İKAMETGAH DERECAT-I ŞAHADETNAME  
1- Astanalı Faziletli Ruhi Bey Kışla-ı Hümayun Akarı’nda Birinci 
2- Tevfik Nevzat Bey Ispartalı Karhanesi’nde Birinci
3- Hafız Nuri Efendi Kemeraltı’nda Birinci
4- Bağdadi İsmail Hakkı Efendi Hacı Ali Paşa Hanı’nda Birinci
5- Mustafa Şükrü Efendi Kemeraltı’nda Birinci
6- Yanyalı Halit Efendi Etmekçibaşı Hanı’nda Birinci
7- Bedros Boyli Efendi Frenk Mahallesi’nde Vital Frenkhanesi’nde Birinci
8- Tokatlıyan Bedros E.  Birinci 
9- Apostolidi  Efendi Büyük Vezir Hanı’nda Birinci
10- Vasiliki Teviddisidi E. Halepli Sokağı’nda Birinci
11- Toma Antonyadi E. Frenk Mahallesi’nde Bahadur Karkanesi’nde Birinci
12- Akçalıyan İstafan E. Peştemalcioğlu Karkanesi’nde Birinci 
13- Yorgaki Efendi Küpelioğlu Hanı’nda Birinci
14- Pertuluy Efendi Büyük Vezir Hanı’nda Birinci

TABLO 2
İKİNCİ DERECE ŞAHADETNAME SAHİBİ AVUKATLARIN LİSTESİ
ESAMİ İKAMETGAH DERECAT-I ŞAHADETNAME
1- Şerifefendizade Hakkı Bey Kışla-ı Hümayun Akarı’nda İkinci
2- Mamuryan Markos Efendi Kadıoğlu Hanı’nda İkinci

TABLO  3
ÜÇÜNCÜ  DERECE ŞAHADETNAME SAHİBİ AVUKATLARIN LİSTESİ 
ESAMİ İKAMETGAH DERECAT-I ŞAHADETNAME 
1- Mehmet Vasıf Efendi Kemeraltı’nda Üçüncü 
2- Hafız Rıfat Efendi Kemeraltı’nda Üçüncü
3- Ali Bey Kışla-ı Hümayun Akarı’nda Üçüncü
4- Osman Nuri Efendi Etmekçibaşı Hanı’nda Üçüncü
5- Konyalı Mehmet Şükrü Efendi Okkazade Hanı’nda Üçüncü
6- Astaneli Ahmet Celadet Bey Kışla-ı Hümayun Akarı’nda Üçüncü
7- Hasan Bey Kışla-ı Hümayun Akarı’nda Üçüncü
8- Maksud Boğosyan Efendi Hacı Ali Paşa Hanı’nda Üçüncü
9- Çilingiryan Kirkor Efendi Giridoğlu Hanı’nda Üçüncü
10- Harunyan Artin E. Halkalıkapı’da Üçüncü 
11- Corci Boyli E. Frenk Mahallesi’nde Vital Frenkhanesi’nde Üçüncü
12- Vasiliki Antonyadi Küpelioğlu Hanı’nda Üçüncü
13- Nikolaki Efendi Dersaadet’te Üçüncü
14-Boyacıoğlu Yorgaki Peştemalcioğlu Karhanesi’nde Üçüncü
15- Kazdağlıyan Dekran E. Girit Hanı’nda Üçüncü 
16- Gavril Kalif Efendi Ispartalı Karhanesi’nde Üçüncü 
17- Şahniyan Sarkiz Efendi Evliyazade Hanı’nda Üçüncü
18- Ogüst Jiye E. Frenk Mahallesi’nde el-yevmi Üçüncü
19- Vartayan Bogos E. Karaosmanoğlu Hanı’nda Üçüncü
20- Bardiz Banyan Vahan E. Frenk Mahallesi’nde Bahadur Karhanesi’nde Üçüncü

Aydın vilayetine mahsus salname: sene-i hicri 1308, 
13. defa sayfa 287 ve 288’de yayınlanan listeye göre 
1308(1891) tarihinde İzmir’de şahadetnameli avukat-
ların sayısı 36’dır. Bunların 14’ü müslim, 22’si gayrimüs-
limdir. 

Bunlardan 6’sı müslim 8’i gayrimüslim olmak üzere 
14’ü birinci derece şahadetname sahibi, 1’i müslim, 1’i 
gayrimüslim olmak üzere 2’si ikinci derece şahadetna-
me sahibi, 7’si müslim 13’ü gayrimüslim olmak üzere 

1891 YILINDA İZMİR’DE ŞAHADETNAME SAHİBİ AVUKATLAR LİSTESİ
20’si üçüncü derece şahadetname sahibidir. 

5 Teşrinisani 1291-17 Kasım 1875 tarihli Mehakimi 
Nizamiye Davavekilleri Hakkında Nizamname’nin 40. 
maddesi hükmü gereğince temyiz mahkemelerinde 
sadece birinci sınıf avukatlar görev yapabilir. Baro Baş-
kanları da birinci sınıf avukatlardan seçilirler. İkinci ve 
üçüncü sınıf avukatlar arasında da bazı küçük ayrımlar 
vardır. Ama esas ayrım bir ile diğerleri arasındadır. Bir 
üst sınıfa sınavla geçilebilir. 
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GEÇMİŞTENGEÇMİŞTEN
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YİTİRDİKLERİMİZYİTİRDİKLERİMİZ

AVUKAT AYLA (SELIŞIK) TAMAR’I ANARKEN

Değerli meslektaşımızın aramız-
dan ayrılışı, bir süre önce oldu. 
Ancak, yayınımızın aralıklı ol-

ması nedeniyle gecikerek de olsa onu 
bir kere daha anmanın gerekli olduğu 
kanısındayım.

Kuşkusuz, tüm meslektaşlarımızın Hu-
kuk’a, Adalet’e uygun olarak birbirin-
den ayırt edilemeyecek çabalarının 
geçtiğine inanıyoruz. Ne var ki, binlerce 
meslektaşımızın her birinin bu yöndeki 
katkılarını ortaya koyacak olanağı bu-
lamıyoruz. Aramızdan ayrılarak sonsuz-
luk alemine katılmış olanları da şükran-
la anıyoruz.

Meslektaşımızın ölümü nedeniyle, Yeni 
Asır Gazetesi’nde yayınlanan yaşam 
öyküsünde de belirtildiği gibi kendisi, 
bağımsızlık savaşımızda 9 Eylül 1922 
günü İzmir’e giren akıncı subaylardan 
Üsteğmen Selahattin Selışık’ın kızıdır. 
Üsteğmen Selahattin Selışık, 1919’da 
mütareke günlerinde Edirne’deki Cafer 
Tayyar Paşa’nın kolordusunda görevli 
iken babam da terhis edilmiş bir ye-
dek subay olarak orada gazetesini çı-
karmaktadır. Dostlukları o tarihte baş-
lamış, aralıklı da olsa devam etmiştir. 
Selahattin Selışık, Orgeneral rütbesiyle 
Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı ola-
rak görev yapmış, 1960’ta emekli olma-
sı üzerine MİT müsteşarı olarak bir süre 
daha hizmet yapmıştır.

Böylesine cengaver bir babanın evladı 
olarak meslektaşımızın hukuk savaşın-
daki aktivitesinde bu genleri taşıdığı bir 
gerçektir. Meslektaşımız bizlerden yıllar 
sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nden yetişmiş, fakültenin Amme 
Kürsüsü’nde araştırma görevini sürdü-
rürken orada aynı biçimde işlev yapan 
Uğur Mumcu ile Doğu Perinçek arasın-
daki fikir tartışmalarını hocamız Prof. 
Münci Kapani’nin tebessümle izlediğini 
Yeni Asır Gazetesi’ndeki yazılarından 
öğrenmiştik.

Bildiğim kadarıyla avukatlık stajını, ya-
şadığı şehir olan Ankara’da, Ankara 
Barosu avukatlarından(daha sonra eşi 
olacak) değerli meslektaşımız Av. Tu-
ran Tamar’ın yanında yapmıştır. Orada-
ki mesleki çalışmaları sırasında Ziraat 
Bankası’nda da başarılı bir avukatlık 
çalışması yaptığını biliyorum. Bu çalış-
maları sırasında eşi Av. Turan Tamar’ın 
kendisine büyük yardımları olup mes-
leki gelişmesinde payı olduğunu, yan-
larında staj yapmış olan Ankara Barosu 
avukatlarından bir meslektaşımızdan 
işitmiştim.

Daha sonraki yıllarda bürolarını(anne-
lerinin de memleketi olan) İzmir’e nak-
letmişler. Artık, burada hem mesleki 
çalışmalarının hem de Yeni Asır Gaze-
tesi’ndeki yazılarının ilgi çekici olması-
nın yanı sıra asıl büyük gayretleri kadın 

hakları yolunda olmuş. Onların hakları-
nı ne büyük bir gayretle savunduğunu 
biliyoruz. Ölümünden hemen sonra İz-
mir Kadın Hakları Koruma Derneği’nde 
yapılan bir söyleşide de bu husus dile 
getirilmiştir. Yine Kadın Hakları’nın bir 
savunucusu olarak siyasi atmosferin 
içine girmiş, DSP’den İzmir Büyükşehir 
Belediyesi başkan adayı olmak için mü-
cadele vermiştir. Yine, milletvekili se-
çimlerine de o partiden İzmir adayı ol-
mak istemiş fakat politikanın cilvesiyle 
engellenmişti. Keşke, milletvekili olarak 
Meclis’te yer almış olsaydı, kadın hak-
ları mücadelesinde ne kadar büyük yol 
katedilmiş olurdu.

Yurdumuzda halâ kadınlara ne kadar 
acımasızca saldırılarda bulunulduğu-
nu sık sık TV yayınlarından üzülerek 
izlemekteyiz. Bu insanlık dışı saldırının 
önlenmesi ancak merhum meslekta-
şımızın bu yoldaki çabalarını izleye-
cek genç, dinamik meslektaşlarımızın 
gayretleriyle mümkün olabilecektir. Bu 
nedenle kendisini bu yoldaki çabaları 
nedeniyle bir kez daha şükranla anıp 
Tanrı’dan rahmet dilerken yakınlarına, 
dostlarına, tüm hukuk camiasına ve 
İzmirli avukatlara başsağlığı diliyoruz. 
06.01.2014 

Av. M. Ertuğrul PERİM
İzmir Barosu Üyesi
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

AV. ALİ EMRE HAZAN
AV. FEYZA BAŞAK ERŞAN
AV. SELİN HIŞIM
AV. CEREN DAVRAN

08/10/2013

AV. SEYRAN SERİN
AV. GÜLSEREN CANBEK
AV. AYNUR GÜLLÜ
AV. DERYA AKGÜL
AV. EDA ÇAMLİ

22/10/2013

AV. SIDDIK CANER ERŞAN
AV. ZEYNEP ASLANER
AV. SELDA ÇAĞLAR
AV. FADİME COŞKUN
AV. ZÜLAL AYVAZ

30/10/2013

AV. UMMAN TÜMER
AV. FARUK AKBULUT
AV. EYLÜL HALİS ÇELİK
AV. BURCU ÖZMEN

05/11/2013

12/11/2013

AV. FİKRET TUNA AKDEMİR
AV. ECE AKA
AV. AÇELYA AKGÜN
AV. DİDEM BENGİSU
AV. EYLÜL SEÇKİN
AV. EREN SARAK
AV. EBRU YAĞMUR BALTALARLI

AV. SEVİM DENİZ GÖZEL
AV. TUĞÇE KARAPINAR
AV. HAZAL BEYAZBAL
AV. HATİCE KILINÇ
AV. GÖKAY ALBUZ
AV. BEGÜM KESKİN YOLAL
AV. MEHMET GEREN
AV. ÖZGÜL AYDEMİR YAŞAR
AV. EKİN MUNGAN
AV. SEBAHAT BURCU BİNGÜL
AV. NAZLI GAYE ALPASLAN

01/10/2013

AV. CEYLAN KAMEROĞLU
AV. ZİRVE ERSAYOĞLU
AV. UFUK AKÇAPINAR
AV. DENİZ TURĞUT

AV. CANSU BİLDİRİCİ
AV. PINAR KARATAŞ
AV. ÖZGE ÇİLOĞLU
AV. MUSTAFA NEVHAN AKYILDIZ

AV. UĞUR ERDOĞAN
AV. HAKAN YILDIRIM DEMİR
AV. HASAN ALTIPARMAK
AV. ESRA AKYÜREK

AV. MÜGE ÇETİN
AV. EZGİ KUTLUAY
AV. MEHMET KULALI
AV. MELTEM DEMİR

AV. GİZEM GAYAF
AV. ESRA DURAK
AV. OĞUZHAN ASLAN
AV. AYŞE GÜLHAN SAYAR
AV. SİMGE ÖRSÇÜ
AV. ABDÜLMETİN ÜRÜNVEREN
AV. AYŞEGÜL EZGİ AYAN
AV. MURAY AYDIN
AV. YELDA KOLDEMİR
AV. BURCU ARIN
AV. TENZİLE MÜGE ÇÖMEN

YİTİRDİKLERİMİZ
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

AV. AHMET ERHOŞ
AV. HATİCE MELDA KILINÇ
AV. FATMAGÜL KARAGÖZ
AV. ORHAN ÖNAL

26/11/2013

AV. MERVE DURNA
AV. SUNA METİN
AV. BUSE SOFU
AV. BURCU TUNCEL
AV. ERTAN ERSÜ
AV. MELTEM SIRADAĞLI
AV. NİMET SUNA
AV. MUHAMMED MÜMTAZ TOKSAL

03/12/2013

AV. GİZEM TUNCA
AV. PELİN GÜZELKARDEŞLER
AV. NİSA UĞUR
AV. CAN IŞIK
AV. IRMAK KORUCULU

10/12/2013

AV. ÖMER BOZDAĞ
AV. ÖYKÜ SOYKAN

17/12/2013

26/12/2013

AV. HÜSEYİN DEMİR
AV. GAMZE ERKOL
AV. YEŞİM YATAĞANBABA
AV. GÜLCAN TAŞDEMİR
AV. AYŞEGÜL KARPUZ
AV. AYKUT GÜNEY
AV. AŞKIN TUNÇER

AV. VECDİ TUNGUT
AV. ÜZEYİR ÇİÇEKÇİ
AV. AHMET ŞEREF UYANIK
AV. SABİHA AYDOĞDU
AV. SERDAR EŞER
AV. SERCAN AKSOY
AV. HANDE ÜLKER
AV. ÖNDER BAŞOĞUL

19/11/2013

AV. SEMİH AYDIN
AV. BERDAR AYÇİÇEK
AV. BURÇE HELVACI
AV. EKİN SÖKMEN
AV. MURAT YURDAKUL
AV. ZEYNEP VİLDAN AKKAYA
AV. ELİF DALBOY
AV. DİDEM KAYA

AV. ÖZGE SAÇIKARA
AV. ÖMER KIZILHİSAR
AV. NEVZAT AKIN
AV. MELTEM NALBANT
AV. NUR MELDA KOLDEMİR
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

AV. HÜSNİYE HAS
AV. DUYGU OTAY
AV. ALİ CİHAN KÖSE

03/01/2014

AV. FATMA DEMİRER
AV. CEMİLE KARAOĞLU
AV. SÜMEYYE SOLMAZ
AV. İBRAHİM GÜVEN
AV. CEREN ŞAKAR
AV. GÜLİZAR DURSUN

07/01/2014
AV. OSMAN YAR
AV. DURSUN ÖNCEL
AV. CANAN KOCABAŞ
AV. TUĞBA ÖZDEMİR
AV. HÜSEYİN BURAK AMCA
AV. HACER KARAARSLAN
AV. RAZİYE ÖNAL
AV. ÖZLEM BALABAN
AV. AYŞE ÇETİN
AV. ALİ EMRAH ONUR

14/01/2014
AV. ECE ATMACA
AV. SIRMA UYSAL
AV. GİZEM ÇİPLİ
AV. DİLARA BULUT
AV. SEVAL COŞKUN
AV. AYŞIN DEMİR
AV. AHMETCAN BATUK
AV. HASAN ÖNTAŞ

21/01/2014

28/01/2014

AV. KÜBRA DÖNMEZ
AV. SELİN BİLGİÇ
AV. TALHA AKSOY
AV. ÖZGÜR KARAKOÇ
AV. MERVE AKOVALI
AV. OZAN TANRIVERDİ 

AV. HASAN TAHSİN TATAR
AV. CEREN ÜLKÜ OĞUZ
AV. BİLGE KAYA
AV. SEHER PALAOĞLU
AV. ERAY SÜZEN

02/01/2014

AV. ÇİĞDEM ULUTAŞ
AV. FUAT ŞENGÜL
AV. HANDE KÜN
AV. TURGAY GÖZLER
AV. ZAHİDE ECE
AV. ÖYKÜ SU GÜLER

AV. HATİCE SEZEN
AV. ARDA MERİÇ
AV. BÜŞRA YILMAZ
AV. ÖZGE GÜVEN
AV. EKİN SU AGAH
AV. İLDENİZ EROĞLU
AV. GÜLRU BAŞÇI
AV. YASEMİN SOYLU
AV. CEYDA SEVİL TUYGAR
AV. SERHAT DENİZ ÇELİKKAYA

AV. YASİN ULU
AV. MUHAMMED AKİF ALSHARO
AV. AYŞEGÜL ŞEN
AV. NİHAT ÖZLER ÖZ
AV. TUBA AKSU
AV. SEVDE AYÇA ÇAKIRER
AV. GİZEM ULUS

AV. SEMİH AYDIN
AV. BERDAR AYÇİÇEK
AV. BURÇE HELVACI
AV. EKİN SÖKMEN
AV. MURAT YURDAKUL
AV. ZEYNEP VİLDAN AKKAYA
AV. ELİF DALBOY
AV. DİDEM KAYA

AV. ÖZGE SAÇIKARA
AV. ÖMER KIZILHİSAR
AV. NEVZAT AKIN
AV. MELTEM NALBANT
AV. NUR MELDA KOLDEMİR
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Esas No: 2013/515

Karar No: 2013/793

Karar Tarihi: 09.09.2013

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya 
üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2012 
günlü “Olur”u disiplin yönünden gereği yapılmak üzere gön-
derilmiştir.

Bu yazıda, şikayetlinin “Davacı ............................., Ayvalık Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 2011/86 esasına kayden açtığı mane-
vi tazminat davasını, davalılar vekili olarak takip ettiği sırada, 
yargılamanın 17.11.2011 tarihli oturumunda müşteki hakime 
yönelik “geçen celse duruşma hakiminin yanlı tutum sergilemesi 
ve tanık beyanlarını yönlendirmesi, mahkeme hakiminin yanlı 
tutumu nedeniyle tazminat davası açma hakkımızı taraflara ha-
tırlatıyoruz, bu nedenle talebimiz gibi bekletici mesele yapılma-
sını talep ediyoruz, ayrıca mahkeme hakiminin yanlı tutumunu 
tespit ettik, yanlı tutum sergilediğinizi düşünüyoruz, biz çekilme 
hususunda yasal mevzuatı hatırlatıyoruz takdir şahsınıza aittir” 
şeklinde beyanda bulunması üzerine müşteki hakimin reddi ha-
kim sebeplerinin mevcut olup olmadığını sorması üzerine “red-
di hakim talebim yoktur” şeklinde iddia ve savunma sınırlarını 
aşan sözler söylediği” iddia edildiği ve durum soruşturmayı ge-
rektirir nitelikte görüldüğü belirtilmiştir.

Şikayetli; Bir celse önce gelişen olaylar karşısında, 17.11.2011 
tarihli celse öncesi Balıkesir Barosu Ayvalık Adli Müzaharet 
temsilcisi olan, soyadını bilemediği ................. ile görüşerek, 
duruşmaya girmesini rica ettiğini, yine aynı sorunları yaşayan 
..........................’yı arayarak, duruşmaya girmesini rica ettiğini, an-
cak müvekkil görüşmesi olduğu için gelemediğini, bir önceki 
celse mahkeme hakiminin tanık beyanlarını alış şekli nedeniyle 
böyle bir kaygı taşıdığını ve neredeyse böyle bir problem çı-
kabileceğini öngördüğünü, davanın haksız fiile dayalı tazminat 
davası olduğunu ve ceza dosyasının bekletici mesele yapılma-
sını talep ettiğini, ancak mahkemece bu talebin dikkate alın-
madığını ve dosyanın alelacele karara çıkartılmak istendiğini 
düşündüğünü, mahkeme hakimine bu durumu özetleyen bir 
dilekçe sunduğunu ve dilekçesini de duruşmada özetleyerek 
hakime çekilme hususunu değerlendirmesi talebinde bulundu-
ğunu, ret talebinde bulunmamasının müvekkillerinin yanında 
olmaması ve görüşemediği için bu yönde bir talimat alama-
masından kaynaklandığını, ancak mahkeme hakiminin talepleri 
dikkate almayarak dosyayı karara çıkardığını ve kendisi hakkın-
da suç duyurusunda bulunduğunu, yaptığı şeyin hakime mev-
zuatı hatırlatmaktan ibaret olduğunu beyan etmiştir.

Soruşturmacı üye, şikayetli avukatın bir önceki oturumda ya-
şadığı ve haksızlığına inandığı davranışları bizzat mahkeme 
hakimine ilettiğini, yargılama mercilerinin davranışlarına ilişkin 
eleştirilerinin mahkemelerde dile getirileceğini, bir avukatın 
elinden bu hakkı almak ve sarf ettiği sözler nedeniyle sürekli 
bir cezalandırma tehdidi altında tutmanın savunmayı imkan-

sızlaştıracağını, avukatın bağımsız savunmayı serbestçe temsil 
eden kişi olduğunu, bu nedenle içeriği itibariyle suç teşkil et-
meyen açıklamalar nedeniyle soruşturulması/kovuşturulması 
düşünülemeyeceğini, kaldı ki yargı mercilerinin müvekkilinin 
haklarını savunmak üzere hareket eden avukatların bazen sert 
sözlerine muhatap olmalarını da anlayışlı karşılamaları gerekti-
ğini, şikayetlinin duruşmada sarf ettiği ileri sürülen sözleri ay-
nen sarf ederek, aynı gerekçelerle hakimi ret talebinde bulunsa, 
herhangi bir yaptırımla karşılaşması söz konusu olmayacağını, 
şikayetlinin duruşmada müvekkillerinin haklarını savunabilmek 
amacıyla sarf ettiği ve içeriği itibariyle de suç oluşturmayan 
sözlerinin disiplin suçu oluşturmayacağına dair kanaatini bil-
dirmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, rapor doğrultusunda şikayetli 
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar 
vermiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma 
izni vermesi üzerine, şikayetli avukat hakkında Burhaniye Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını, bu davanın sonucunun 
beklenerek, verilecek kararın kesinleşmesinin beklenmesini ve 
kesinleştiğinde olayın irdelenmesi gerekirken, bu kurala uyul-
madan karar verildiği gerekçesiyle itiraz etmiştir.

Kurulumuzca yapılan incelemede;

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 140/2. Maddesine göre, disip-
lin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş 
olan avukat hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkeme-
sinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, 
ceza davasının sonuna kadar bekletilir.

Madde metninden anlaşıldığı üzere, bu bekletme avukat hak-
kında açılmış olan “disiplin kovuşturmalarında” söz konusudur. 
Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılan “disiplin soruşturma-
sında” böyle bir zorunluluk bulunmadığından, şikayetli hakkın-
da Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’ne açıldığı bildirilen kamu 
davasının sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz gerekçesi usul ve yasaya 
uygun değildir.

Şikayetli avukatın, Ayvalık Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/86 
esasına kayıtlı manevi tazminat davasını, davalı vekili olarak 
takip ettiği, 17.11.2011 tarihli duruşmadan önceki duruşma 
esnasında, hakimin davacı tanıklarına karşı tavırları üzerine, 
17.11.2011 tarihli duruşmada şikayet konusu beyanlarda bu-
lunduğu, bu beyanlarının CMK’nun 24. Maddesinde belirtilen 
“hakimin reddi” kapsamında olduğu, ancak müvekkillerinden 
hakimin reddini talep için yetki almadığından, duruşma haki-
mine bu madde hatırlatılarak, davadan çekilmesi talep edildiği, 
bu talebin yasaların kendisine verdiği hakkın kullanılması mahi-
yetinde olduğu, ret/çekilme sebeplerinin açıklanmasının ise id-
dia ve savunma hakkı kapsamında bulunduğu görüldüğünden 
itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle itirazın reddine, 09.09.2013 günü oybirli-
ğiyle karar verildi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU KARARI
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 06.06.2012 tarih ve B. 
TetMuh. 2012/84 sayılı yazısı, Yazı ekinde yer alan Adalet 
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2012 
tarihli olur yazısı ve 26.06.2012 tarih ve 95/39 sayılı YK. 
Kararı gereğince raportör üye ......................... tarafından 
hazırlanan rapor okundu. 

Yazı içeriğinde Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi Baş-
kanlığı’nın 2010/444 E. ve 08.08.2011 tarihli yazısı ile 
aralarında baromuz üyesi Av. ..................................’ın da bu-
lunduğu avukatlar hakkında “sanık müdafii olarak takip 
ettikleri Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/444 
E. Sayılı dosyasının 19.04.2014 günlü oturumunda sanık-
ların kürtçe savunma yapmak konusundaki taleplerinin 
reddi üzerine “… salt hukuka aykırı, yasaya aykırı uygula-
malarınızın meşru aracı olmak için burada oturmayaca-
ğız artık. Bu nedenle biz duruşmayı terk ediyoruz  sayın 
başkan. Bundan sonra bütün meslektaşlarımız ile burada 
bulunmayacağız sayın başkan.” Şeklinde sözler söyleye-
rek mahkeme başkanından izin almaksızın duruşma sa-
lonunu birlikte terk ettikleri ve yargılamanın 26/04/2011, 
10/05/2011, 02/08/2011 ve 03.08.2011 tarihli oturum-
larına mazeretsiz katılmadıkları, uyap sistemi üzerinden 
duruşmaları takip etmeleri konusunda gerekli ihtarat 
yapıldığı halde mazeretsiz iştirak etmeyerek yargılama-
yı sürüncemede bıraktıkları”nın belirtildiği ve Baromuz 
üyesi Av. .................................... hakkında disiplin yönünden 
gereğinin takdir ve ifasının istendiği anlaşılmıştır. 

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve de-
ğerlendirmeler sonucunda; 

1. TBB Meslek Kuralları’nın 21. Maddesinde “Avu-
kat duruşmayı terkedemez. Ancak kişisel veya meslek 
onurunun zorunlu kıldığı hallerde duruşmalardan ayrı-
labilir.” hükmü getirilmiştir. Anılan maddeden de anlaşı-
lacağı üzere müvekkilinin çıkarları yanında meslek onu-
runun korunması da avukatın öncelikli görevlerindendir. 

2. Aksi düşünce serbest savunmayı temsil eden 
avukatları yargı ve soruşturma mercilerinin her kararları-
na kayıtsız şartsız tabi olma gibi bir sonuca götürecektir 
ki bu durum özellikle de avukatlık mesleğinin onuru söz 
konusu olduğunda kabul edilemez bir durumdur. 

3. Burada tartışılması gereken husus meslek onu-
runun bu davranışı gerektirip gerektirmediği hususudur. 
Bu konuda yasaklayıcı bir düzenleme olmamasına rağ-

men mahkemece müvekkillerinin tercüman talepleri ye-
rine getirilmeyerek savunma yapmalarının engellenmesi, 
bu davranışın sürdürülmesi, yapılan tüm itiraz ve talep-
lere rağmen yargılamanın savunması alınmayan sanıklar 
üzerinden sürdürülmek istenmesi, savunma hakkının 
özüne ve dolayısı ile savunmanın bağımsız temsilcileri 
olan avukatların meslek onurlarına bir saldırı niteliğinde 
kabul edilmelidir.

4. Avukatlar, duruşma salonunun etkisiz eleman-
ları,mahkemelerin her söylediklerini tartışılmaz ve kar-
şı çıkılmaz kelamlar olarak kabul eden ve ne yaparlarsa 
yapsınlar mahkemelere biat eden kişiler olamazlar. Her 
hukuka aykırılığın karşısında evrensel hukuk normlarını 
savunmak ve bu normların hayata geçmesi için mücade-
le etmek avukatların en temel görevlerinden biridir. 

5. Kaldı ki, savunma yönünden bir zafiyet yaşadığı-
nı iddia eden taraf olsa olsa yakınılan avukatın müvekkili 
olabilecektir ki şu ana kadar böyle bir yakınma da baro-
muza ulaşmamıştır. 

6. Mahkemenin yakınmasında dile getirdiği şekil-
de bir yaklaşım, avukatları CMK 150. Maddesi ve 188. 
Maddeleri ile bağlayarak her hukuka aykırılığa boyun 
eğdirmeye çalışmaktan, avukatları duruşma salonlarının 
asli unsurları olarak kabul etmeyen; tabloyu tamamlayan 
şekli bir unsur olarak görme anlayışından başka bir şey 
değildir. 

7. Öte yandan sanık müdafilerince duruşmadan ay-
rılmadan önce gerekçeler ortaya konulmuş ve duruşmayı 
terk etmenin gereği de mahkemeye açıklanmıştır. Tuta-
nakta belirtilen “salt hukuka aykırı, yasaya aykırı uygula-
malarınızın meşru aracı olmak için burada oturmayacağız 
artık. Bu nedenle biz duruşmayı terk ediyoruz” şeklindeki 
gerekçeye de katılmamak mümkün değildir. 

8. Tercüman talepleri yerine getirilmediği için sa-
vunma yapmaları imkansızlaşan müvekkillerinin irade-
sine ve aynı zamanda evrensel hukuk kurallarına uygun 
davranarak duruşma salonunu terk eden avukatların 
herhangi bir cezai sorumluluğu bulunmadığı kanaatine 
varılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; yakınılan Av. ..................... 
hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına OBKV.

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU KARARI
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Esas No: 2012/584

Karar No: 2013/40

Karar Tarihi: 12.01.2013

İtiraz Olunan Karar ve Özeti: İzmir Barosu Disiplin Kuru-
lu’nun “Uyarma cezası verilmesine” ilişkin 06.04.2012 ta-
rih ve 2011/402 Esas, 2012/65 Karar sayılı kararı.

İtirazın süresinde yapıldığı anlaşıldıktan sonra gereği gö-
rüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi avukat, şikayetli avukatın kendisi hakkında ba-
roya şikayette ve ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 
Bakanlık Soruşturma Bürosu’na 2010/369 sayı ile suç du-
yurusunda bulunduğunu, ancak bu durumu baroya bil-
dirmediğini ileri sürerek şikayetçi olmuştur.

Şikayetli avukat savunmasında özetle, Anayasal şikayet 
hakkını kullandığını, Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan 
şikayetin İstanbul Baro Başkanlığı’na da bildirildiğini, İs-
tanbul Baro Başkanlığı’na İzmir Barosu aracılığıyla gön-
derilen şikayetin iki nüsha olarak sunulmasının nedeninin 
baroyu da bu konuda bilgilendirmek olduğunu belirt-
miştir.

Baro Yönetim Kurulu 04.10.2011 tarih ve 2010/428 Esas, 
2011/133 Karar sayılı kararla “şikayetli avukatın şikayetçi 
avukat bulunmadığı bir durumun TBB Meslek Kuralla-
rı’nın 27/2. Maddesine aykırılık oluşturduğu” gerekçesiy-
le şikayetli avukat hakkında disiplin kovuşturması açılma-
sına karar vermiştir.

Yapılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin 
Kurulu, şikayetli avukatın Türkiye Barolar Birliği Meslek 
Kuralları’nın 27/2. maddesine aykırı davrandığını belir-
terek, 06.04.2012 tarih, 2011/402 Esas ve 2012/65 Karar 
sayılı kararıyla şikayetli avukat hakkında “Uyarma ceza-
sı” tayin etmiştir. Karara şikayetli avukat tarafından itiraz 
edilmiştir.

Disiplin kovuşturmasının konu sorun, şikayetli avukatın 

şikayetçi avukat hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yap-
mış olduğu suç duyurusunun baroya bildirilmemiş ol-
masının Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 27/2. 
Maddesini ihlal niteliği taşıyıp taşımadığı ve bu eylemi 
nedeniyle şikayetli avukata disiplin cezası verilip verile-
meyeceğine ilişkindir.

Avukat, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 27/2. 
Maddesi uyarınca “bir başka avukata karşı asil ya da vekil 
sıfatı ile takip edeceği davayı kendi barosuna yazı ile bil-
dirmek” yükümlülüğündedir.

İtiraza konu olayda, Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan 
şikayet söz konusu olup, ortada henüz açılmış bir dava 
bulunmamaktadır. Meslek kuralının metninden, ancak 
açılacak davaların Baro Başkanlığı’na bildirilmesinin iste-
nildiği anlaşılmaktadır. Savcılığa yapılan şikayetin, dava 
olarak nitelendirilmesi mümkün olmayıp, bu husus An-
kara 16. İdare Mahkemesi’nin 2006/584 Esas, 2007/881 
Karar ve 13.09.2007 tarihli kararı ve ayrıca diğer kararıyla 
da “suç duyurusunun bir avukatın başka bir avukata karşı 
asil ya da vekil sıfatıyla takip edeceği baroya bildirim yü-
kümlülüğü öngörülen dava kapsamında düşünülemeye-
ceği, suç duyurusunun amaç ve nitelik olarak avukatların 
birbirine karşı takip edecekleri davalardan da farklı olma-
sı karşısında yasal bir hak olan şikayet hakkının kullanıl-
ması olduğu” belirtilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Belirtilen nedenlerle, İzmir Barosu Disiplin Kurulu’nca, şi-
kayetli avukatın eyleminin Türkiye Barolar Birliği Meslek 
Kuralları’nın 27/2. maddesine aykırı olduğunun tespiti ile 
şikayetli avukatın “Uyarma cezası ile cezalandırılmasına” 
ilişkin değerlendirmesinde hukuki isabet görülmemiş ka-
rarın kaldırılmasına karar vermek gerekmiş.

Sonuç olarak, şikayetli avukatın itirazının kabulüyle, İz-
mir Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma cezası verilme-
sine” ilişkin 06.04.2012 tarih, 2011/402 Esas ve 2012/65 
Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, şikayetli Avukat 
....................... hakkında DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE YER 
OLMADIĞINA, oybirliğiyle karar verildi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI
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Av. Ayla Selışık Tamar (1592) 
Doğum: 01.01.1936
Ölüm: 12.11.2013

Av. Osman Nuri İnal (403)
Doğum: 01.01.1926
Ölüm: 03.12.2013

Av. Yılmaz Özşener (1038)
Doğum: 03.08.1943
Ölüm: 26.12.2013

Av. Doğan Çınar (1358) 
Doğum: 10.04.1942
Ölüm: 26.12.2013

Av. Mehmet Sami 
Katırcıoğlu (434)
Doğum:
Ölüm: 03.12.2013

Av. Mustafa Özdemir (3361)
Doğum: 03.09.1939
Ölüm: 03.12.2013

Av. Yusuf Kutlu (5024) 
Doğum: 24.08.1966
Ölüm: 06.01.2014

Av. Melike Yenigün (9810) 
Doğum: 23.06.1981
Ölüm: 13.01.2014

Av. Kudret Efil (1804)
Doğum: 05.02.1950
Ölüm: 18.01.2014



İzmir Barosu Fotoğrafçılık Grubu Çalışmaları

Ali Rıza Kışın Deniz Gürbüz

Neşe AslanDilek Sertcan

Nuri Keserciİsmail Kavak

Ekinsu Agah Süleyman Karadağ


