


1 BAŞKANDAN
2 SOMA TAZİYE MESAJI
3 SOMA MADEN FACİASINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU
4 İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ TARAFINDAN YAPILAN 
 ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
5 SOMA'DA AVUKATLARA YAPILAN SALDIRININ HESABINI SORACAĞIZ 
6 AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA
7 AVUKATLAR HAFTASI AÇILIŞ KONUŞMASI
9 SEMPOZYUM: YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE SAVUNMA HAKKI  

10 PLAKET TÖRENİ VE KOKTEYL
11 GELENEKSEL AVUKATLAR BALOSU
12 İZMİR BAROSU TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KONSERİ
13 İZMİR BAROSU TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 10. YIL ÖZEL KONSERİ
14 KONFERANS: "YURTTAŞLAR, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 
 BAROLARIN DAVA EHLİYETİ VE MENFAAT KAVRAMI"
15 "HER YER HUKUKSUZLUK"
16 SAĞLIK HUKUKU SEMİNERLERİ-1 
20 CENNETTEN BİR KÖŞE: AYVALIK
22 KASTEN RİTİM
23 SATRANÇ TURNUVASI
24 DEĞİŞİK BİR KONSER
25 1 MAYIS'TA ALANLARDAYDIK
26 SEMPOZYUM: "İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZASINDAN DOĞAN 
 SORUMLULUK"
28 YAĞMA YOK !
29 VİLLA SANA CANIM FEDA
31 EGE VE MARMARA BÖLGELERİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 
 SONUÇ BİLDİRGESİ
32 RÖPORTAJ: AV. BETÜL CEMRE YILDIZ İLE SATRANÇ ÜZERİNE
34 BİZ BİR ÇALIŞTAY YAPTIK...
37 "İZMİR BAROSU'NA TEŞEKKÜRLER" 
38 TBB BAŞKANI’NA YÖNELİK SAYGISIZ VE TAHAMMÜLSÜZ TAVRI 
 KINIYORUZ
38 ZİYARET
39 ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU ATÖLYE ÇALIŞMASI
40 İZMİR BAROSU AV. M. TANER ÜNLÜ KÜTÜPHANESİ HİZMETE 
 AÇILIYOR
41 GÖZALTI YOKMUŞ (!)
43 PANEL: ÇOCUK GELİNLER "ONBEŞİNDE KIZ, YA ERDE GEREK YA 
 YERDE..."
45 SAVUNMA SUSTURULAMAZ
46 STAJYER AVUKATLAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE
47 "KE-SİT-LER" İZMİR BAROSU HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 11. 
 GÖSTERİSİ
50 İZMİR BAROSU BİLGİSAYAR KURSU EĞİTİM PROGRAMI
51 ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜNÜ SEÇEN STAJYER AVUKATLAR KURGUSAL 
 DURUŞMA MI YAPTI? EVET!
54 FARAZİ DE OLSA İLK DURUŞMA
55 CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ'NDE 54. DÖNEM TAMAMLANDI
56 IŞIKLAR İÇİNDE UYU NOYAN BAŞKAN
57 KOMİSYON GÜNLERİ
58 ARAMIZA YENİ KATILANLAR
60 KİTAP
61 BASINDA BARO
64 YİTİRDİKLERİMİZ

ISSN: 1305-7561
Yıl: 24 • Sayı: 193
Nisan Mayıs 2014

Üç ayda bir yayımlanır.

Sahibi:
İzmir Barosu Adına Başkan

Av. Ercan DEMİR

Yazı İşleri Müdürü:
Av. Anıl GÜLER

Yayın Kurulu:
Av. Anıl GÜLER

Av. Aydın SUNELCAN
Av. Dicle ACAR

Av. Fatih KARAMERCAN
Av. Hakan DİMDİK

Av. Hatice ASLAN ATABAY
Av. Gonca RONA

Av. M. Ertuğrul PERİM
Av. N. Cemal ERDEM

Av. Ozan BALIM
Av. Özkan YÜCEL

Av. Özlem ÖNGÖRÜ KARANLIK
Yard. Doç. Dr. Z. Özen İNCİ

Yönetim Yeri:
1456 Sokak No: 14

35220 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 463 00 14

Faks: 0232 463 66 74
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr

Basıma Hazırlık:
Ayna Reklam Yayıncılık
Org. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0232 464 25 29

info@aynareklam.com
www.aynareklam.com

Baskı:
Altındağ Matbaacılık
Ş. Necdet Altındağ

2839 Sk. No: 28 1. San. Sitesi
Mersinli İzmir

Tel: 0232 457 58 33

Basıldığı Tarih:
20.08.2014



BAŞKANDANBAŞKANDAN

İzmir Barosu Bülteni’nin bu sayısı özellikle “5 Nisan-Avukatlar 
Haftası” başta olmak üzere baromuzum, meslektaşlarımızın 
çalışmalarına ayrılmaktaydı.

Gerçekten de, meslektaşlarımızın kutlama etkinliklerine 
yoğun katılımı ve yine meslektaşlarımız tarafından binbir 
emek ile hazırlanan konser ve gösteriler ile çok güzel ve 
anlamlı bir Avukatlar Haftası yaşadık.

Ancak ülkemizin hukuksuzluklara dair onulmaz gündemi 
yine boş durmadı.

13 Mayıs 2014 günü, Soma’da yaşanan maden faciası-
cinayeti ile sarsıldık.

Başlangıçta farklı yansıtılmaya çalışılsa da 300’ü aşkın emekçi 
kardeşimizi bu faciada kaybettik.

Hükümet üyeleri kaza olarak nitelemişlerdi, ancak gerçek 
çok kısa sürede ortaya çıktı. Kaza değildi bu, bir cinayetti.

İktidarın “özelleştirme-taşeronlaşma” ve “kayırma” politikaları 
ile maden alanı peşkeş çekilmiş, azami kâr sağlanması için her 
türlü destek verilmiş ve 100 yıl öncesinin vahşi uygulamaları 
ile işçiler hunharca çalıştırılmıştı.

Madenci emekçinin canı, peşkeş çekilen yandaşın kârının 
yanında önemsiz bir ayrıntıydı.

Bu cinayete karşı tepkilerini dile getiren Soma’daki madenci 
yakınları dahil ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülen 
herkes iktidarın şiddetinden nasibini aldı.

İzmir’de de yapılan tamamen barışçı olan gösterilere 
acımasızca saldırıldı, onlarca insanımız yaralandı.

Gerçeğin ortaya çıkarılması için çabalayan avukatlar, Soma’da 
dövülerek ve elleri kelepçelenerek alıkonuldu.

Değerli meslektaşlarım;

İzmir Barosu ve İzmir Barosu üyeleri bu süreci yakından 
izlediler, hem dayanışma hem de hukuksuzluklara karşı 
mücadelede en etkin çabayı gösterdiler.

Kentimiz, İzmir Barosu’na ve İzmirli Avukatlara inanıyor ve 
güveniyor.

Elbette ve hep birlikte bu güveni boşa çıkarmayacağız.

Saygılarımla...
Av. Ercan Demir
İzmir Barosu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım;
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ANA GÜNDEMSOMA MADEN FACİASI

ACIMIZ BÜYÜK
13.05.2014 günü Manisa’nın Soma ilçesinde bir 

kömür ocağında meydana gelen patlama nedeniyle 
yaşanan faciada verilen resmi bilgilere göre 301 

emekçi yaşamını yitirmiştir.

Yaşanan bu faciada hayatını yitiren tüm maden 
emekçilerine Tanrı’dan rahmet, ailelerine, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır, yaralanan emekçilere acil şifalar 

diliyoruz.

Olay sonrası İzmir Barosu Başkanı Av. Ercan Demir, 
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Dilek Demir ve İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Anıl Güler Soma’ya 

giderek incelemelerde bulunmuşlardır.

Ölümün madencinin kaderi olmadığını, yaşanan 
faciaya ilişkin tüm hukuksal süreçlerin İzmir Barosu 

olarak ısrarlı takipçisi olacağımızı kamuoyuna 
saygıyla bildiririz.

İZMİR BAROSU
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SUÇ TARİHİ : 13 Mayıs 2014 ve öncesi
SUÇ : Kasten öldürme, kasten yaralama ve resen tespit edi-
lecek diğer suçlar

İŞLENEN SUÇU İŞ KAZASI OLMAKTAN ÇIKARTIP BİR 
CİNAYETE DÖNÜŞTÜREN SÜRECE VE SORUMLULARA 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Şüpheliler tarafından yasalarca öngörülen önlemler alın-
mayarak işçilerin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet ve-
rilmiştir. Suçun işlenmesinde tüzel kişilerin yanı sıra şirket 
yöneticisi ve sahiplerinin şahsi sorumluluğu bulunmaktadır. 

İşyerindeki facianın daha önce gerçekleşme ihtimali yüksek 
olduğu bilinmesine rağmen gerekli önlemler alınmayarak 
kamuoyunda da herkes tarafından bilinen ölüm ve ağır ya-
ralanmalar gerçekleşmiştir. 

İstatistiksel olarak tespit edildiği üzere kamu işletmelerin-
de gerçekleşen iş kazasına göre özel sektörde gerçekleşen 
iş kazasının 12 kat daha fazladır. Bunun nedeni ise maliyet 
unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri maliyetlerinden 
kaçınmak için gerekli önlemlerin alınmamasından kaynak-
lanmaktadır. 

İşveren Alp Gürkan tarafından yapılan açıklamada, madenin 
kamu işletmesi olduğu dönemde kömür üretiminde tonu-
nun 130-140 $’a mal olurken, şirketin TKİ’ye rödovans %15 
payı dahil 28,30 dolara çıkarma taahhüdünde bulunulduğu 
bilinmektedir.

2013 yılı iş kazası istatistiklerine göre; iş kazasının %10,4’ü 
maden ve taş ocaklarında gerçekleşmektedir. Bu kazaların 
bir kısmı davaya konu işyerinde gerçekleşmiştir. İşyerinde 
4 Eylül 2012 tarihinde çıkan yangında 3 işçinin yaralandığı 
1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 Ekim 2012’de çıkan yangında 
4’ü ağır 9 işçinin yaralandığı, 12 Kasım 2012 tarihinde çıkan 
yangında ise 2’si ağır 9 işçinin yaralandığı en son 20 Ekim 
2013 günü çıkan yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği 27 
işçinin de yaralandığı TBMM’ye sunulan 7/12590 esas numa-
ralı soru önergesi cevabından da anlaşılmaktadır.

Cevaba göre Bakanlık tarafından teftişlerin yapıldığı teftişler 
neticesinde eksikliklerin tespit edilerek idari para cezasının 
kesildiği belirtilmiştir. İşyerinde teftişler neticesinde gerekli 
iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmadığı tespit edilmiş ve 
uyarılmış olmasına rağmen işçi ölümlerinin devam ettiği,
işveren tarafından işçilerin tehlikelerden ve ölümlerden 
korunması için gerekli önlemlerin bilinçli olarak alınmadığı 
açıktır. 

Bütün bunlar şikayete konu olayın gerçekleşeceğinin bilinir 
olduğu halde aynı koşullarda işçilerin
çalıştırılmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. İşyerin-
de patlama sonrası işçilerin sağlıklı bir şekilde maden oca-
ğından çıkarılamaması tehlikenin gerçekleşmesi halinde 
tahliyeye ilişkin önlemlerin alınmadığını, gerekli güvenlik 
odalarının hazırlanmadığını, gerekli donanımın hazır bulun-
durulmadığını ve sağlanmadığını ortaya koymaktadır. Bu 
kapsamda alınması gereken ve uygulanmayan iş güvenliği 
tedbirleri değerlendirildiğinde işveren tarafından bir çok 
hukuk normunun ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Bu ihlale iliş-
kin değerlendirmeler aşağıda ayrıntısıyla sunulmuştur.  

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE 
İLİŞKİN TALEPLER:

Soruşturmanın sıhhatli bir şekilde yürütülebilmesi, sorumlu-
ların tespiti ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için önce-
likle bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Suç delillerine ulaşılması öncelikle işveren sıfatı bulunan 
holding ve şirketin kayıtları, işyeri ve işletmelerinde incele-
me yapmayı gerektirmektedir. Suç delillerinin korunmasını 
ve soruşturmaya etkilerini önlemek için şüpheli durumun-
daki holding ve şirket yöneticileri ile işveren vekili sıfatı ve 
denetici sıfatı bulunan kişilerin CMK 100 ve devamı madde-
leri gereğince tutuklanmalarına karar verilmesinin hakimlik-
ten talebi zorunludur. 

Talebimizin reddi halinde şüphelilerin kaçmasını önlemek 
amacı ile CMK 109. maddede sayılan adli kontrol hüküm-
lerinden özellikle yurtdışına çıkma yasağının uygulanması 
yönünde hakimlikten talepte bulunulması gerekmektedir.

Üretim maliyetlerini düşük tutmak adına gerekli önlemle-
ri almayarak işletme karını yükselten, sermaye birikimi bu 
şekilde sağlayan tüzel kişiliklerin de olaydaki sorumluluğu 
açıktır. Bu kapsamda; 

- TCK 55. madde kapsamında şüpheli durumundaki holding 
ve şirket yöneticilerinin KİŞİSEL MALVARLIKLARI ile 
- TCK 60/2. madde dikkate alınarak; EYLEMİN TÜZEL KİŞİLİ-
ĞİN YARARINA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINA-
RAK, Soma Holding A.Ş. ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nın 
gerek suç mahallindeki mal varlıklarına ve gerekse aynı hol-
dinge ait Zonguldak Kömür İşletmelerinde ve Mersin Krom 
İşletmelerindeki TÜM MAL VARLIKLARI ÜZERİNE üçüncü 
kişilere devrini engellemek amacıyla TEDBİR KONULMASI 
ve yargılama sonucunda MÜSADERE KARARI ALINMASINA 
KARAR VERİLMESİNİ talep ederiz.  

SOMA MADEN FACİASINA 
İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU 

ANA GÜNDEMSOMA MADEN FACİASI

3



İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ 
TARAFINDAN YAPILAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından (DİSK, 
TÜRK-İŞ, KESK TMMOB ve İzmir Barosu) İzmir İlinde 14 
-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Soma’da yaşanan faciayı pro-

testo eden yurttaşlarımıza yönelen ve çok sayıda yurttaşı-
mızın yaralanmasına neden olan polis şiddetine ve gözaltı 
uygulamalarına ilişkin basın toplantısı yapıldı. 

KAMUOYUNA 

Bilindiği gibi  13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da, özel sektör-
lere ait bir kömür madeni yüzlerce emekçiye mezar olmuş 
ve bu olay tüm toplumda infial uyandırmıştır. 

14 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Emek ve Demokrasi bileşenle-
ri olarak bu olayı protesto ekmek için Basmane meydanında 
toplanılmış Ve Konak meydanında istikamet yürüyüş yapıl-
mıştır. Yürüyüşün sonlanacağı Büyükşehir Belediyesi önüne 
yaklaşık 50 mt kala yürüyüş korteji polis barikatı ile kesilmiş 
ve yapılan görüşmelere rağmen ağır bir şiddet kullanılarak 
dağıtılmıştır. 

Yine 15 Mayıs 2014 tarihinde sabah saatlerinde kurumları-
mız tarafından alınan iş bırakma eylemi kapsamında Konak 
Meydanı’na yürüyüş yapılmış bu yürüyüşe de ağır bir polis 

şiddeti kullanılarak müdahale edilmiştir. Bu müdahale doğ-
rudan hedef gözetilerek kurum temsilcilerimize de yönelmiş 
ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da içinde bulunduğu 
kurum temsilcileri bu saldırıda yaralanmıştır. 

İzmir’de bu 2 gün içerisinde tamamı polis şiddetinden kay-
naklanan olaylarda toplam 123 yurttaşımız gözaltına alınmış 
ve onlarca yurttaşımız yaralanmıştır. 

İzmir 2 gün boyunca adeta sıkı yönetim yaşanmıştır. 

İzmir de yaşanan bu şiddetin sorumlusu İzmir Valisi ve İzmir 
Emniyet Müdürüdür. Yaşananlar güvenlik önleminin bir ge-
reği değil açıkça yurttaşların özgürlüğüne, haklarına yönelik 
fütursuz saldırıdır. 

İzmir emek ve demokrasi bileşenleri olarak ilimizdeki bu fü-
tursuz şiddeti protesto ediyoruz, İzmir Valisi ve İzmir Emni-
yet Müdürünü bu saldırılardan vazgeçmeye davet ediyoruz. 

DİSK
TÜRK-İŞ
KESK
TMMOB
İZMİR BAROSU

ANA GÜNDEMSOMA MADEN FACİASI
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Soma’da İzmir Barosu ve ÇHD 
üyesi bir kısım meslektaşımız 
gözaltına alınmıştır. İzmir Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Sefa Yılmaz, 
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. 
Dilek Demir, İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu üyeleri Av. Özkan Yücel, 
Av. Türkan Karakoç ve Av. Ayşegül 
Altınbaş Soma’ya gidip gözaltına 
alınan meslektaşlarımızın serbest 
bırakılmalarını sağlamışlardır. 
Ardından İzmir Barosu Yönetimi 
tarafından bir basın açıklaması 
yapılmıştır.

İzmir Barosu olarak belirtmek isteriz ki 
savunmaya yönelik saldırılara karşı hu-
kukun gereği olan en sert karşılık veri-
lecek, bu olayın sorumlularının hesap 
vermesi için sonuna kadar mücadele 
edilecektir.

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana ge-
len maden faciası sonrası Soma’ya gi-
derek yerinde incelemeler yapan ve 
olayın hukuki takip ve değerlendirmesi 
için çalışmalar yapan çeşitli Barolardan 
ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 
olan avukat meslektaşlarımıza, 17 Ma-
yıs 2014 günü Soma Eğitim-Sen binası 
önünde polis tarafından saldırılmış ve 
aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk 
Kozağaçlı’nın da bulunduğu 8 avukat 
darp edilerek gözaltına alınmıştır. 

SOMA’DA AVUKATLARA YAPILAN SALDIRININ 
HESABINI SORACAĞIZ 

Gözaltına alınan avukatlar Kapalı Spor 
Salonu’na götürülerek elleri ters kelep-
çelenmiş ve gözaltı uygulaması sırasın-
da tehdit küfür ve hakaretler eşliğinde 
işkence görmüşlerdir. 

Olayın duyulmasının hemen ardından 
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin 
yanı sıra İzmir Barosu’na kayıtlı yaklaşık 
100 avukat derhal Soma’ya gitmiş ve 
meslektaşlarımıza yapılan uygulama 
yerinde tespit edilmiştir. 

Herhangi bir suçlama dahi olmadan, 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avu-
katların korunması ve haklarına dair 
uluslararası belgeler hiçe sayılarak, 

yasaları uygulamakla görevli kolluk ve 
savcılık tarafından yasalar ihlal edilmiş, 
meslektaşlarımız ancak zorbalık dü-
zeninde karşılaşılabilecek uygulamaya 
maruz kalmışlardır. 

İzmir Barosu olarak belirtmek isteriz ki 
savunmaya yönelik saldırılara karşı hu-
kukun gereği olan en sert karşılık veri-
lecek, bu olayın sorumlularının hesap 
vermesi için sonuna kadar mücadele 
edilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

İzmir Barosu Başkanlığı

ANA GÜNDEMSOMA MADEN FACİASI
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BARODAN

Avukatlar Haftası, İzmir Barosu’nun düzenlediği birçok etkinlikle kutlandı.

YARGININ KURUCU UNSURU OLAN SAVUNMANIN 
ONURLU TEMSİLCİLERİ MESLEKTAŞLARIMIZIN

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ.

AVUKATLAR HAFTASI
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GÜNDEMBARODAN

Avukatlar Haftası nedeniyle 
07.04.2014 günü İzmir Adliye-
si Atatürk Anıtı’nda bir tören 

düzenlendi. Törene İzmir Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Bölge 
Adliye Mahkemeleri Başsavcısı Celal 
Kocabaş, Adalet Komisyonu Başkanı 
Akar Karasu, Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Osman Ermumcu ve meslek-
taşlarımız katıldı. Törende İzmir Barosu 
adına Baro Başkan yardımcısı Av. Sefa 
Yılmaz aşağıdaki konuşmayı gerçekleş-
tirdi:
 
Değerli Avukatlar, Değerli Hukukçular ;
 
5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle, yö-
netim kurulu üyesi arkadaşlarım ve İz-
mir Barosu adına hepinizi sevgi ve say-
gı ile selamlıyorum.
 
Değerli Hukukçular,
 
İzmir Barosu olarak bu yıl da,  Avukat-
lar Haftası’nın açılış töreninde, sevgili 
meslektaşlarımızla ve hukukçu dostla-
rımızla beraber olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.
 
5 Nisan tarihinin Avukatlar Günü olarak 
kutlanmaya başlamasında, İzmir Ba-

rosu’nun ve İzmirli avukatların katkısı, 
bizler için her zaman tarihsel bir değer 
taşımış ve İzmir Barosu için bir onur 
kaynağı olmuştur.
 
Değerli avukatlar,
 
Hukuk devleti kavramı, kamu gücünü 
temsil eden kurumlar karşısında bireyin 
haklarının en geniş biçimde sağlandı-
ğı ve savunulduğu bir devlet düzenini 
de vurgular. Adalet duygusu bir devleti 
hukuk devleti yapan en önemli ölçüt-
tür ve adalet duygusunun kaybolduğu 
yerde ne demokrasiden ne de özgür-
lüklerden söz edilebilir.
 
Biz avukatlar, hukuk devletinin adil 
yargılanma hakkı korunmadan var ola-
mayacağı gerçeğini bilerek, savunma 
hakkının sınırlandığı, savunmanın tem-
silcileri olan avukatların yok sayılmaya 
çalışıldığı bir süreçte her türlü zorluğa 
karşı adaletin gerçekleşmesi için görev 
yapıyoruz.
 
Avukatlar, adalet ve vicdan mücade-
lesinde sorumluluklarını yerine geti-
rirken, savunmanın kısıtlanmasına yö-
nelik hukuksal düzenlemeler, avukatın 
ve avukatlığın itibarsızlaştırılması yö-

nündeki söz ve eylemler, barolara karşı 
yürütülen soruşturmalar ve açılan da-
valar ile karşı karşıya kalmaktadır. Du-
ruşmalarda kendilerine söz verilmeyen, 
duruşma salonlarından yaka paça çıka-
rılan ve hatta kolluk güçlerince adliye 
binalarında darp edilen avukatlara yö-
nelik saldırılar gelinen noktada ve bazı 
meslektaşlarımızın özgürlüklerinden 
yoksun bırakılmasına kadar vardırılmış-
tır.  
 
Değerli meslektaşlar, Değerli hukukçu-
lar,
 
Baroları yalnızca bir meslek örgütü ola-
rak görmek, onları hayatın içerisinden 
ayırmak kabul edilemez bir yaklaşım-
dır. Meslektaşlarımıza yönelik saldırı-
lara karşı durmak yanında, hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını savun-
mak barolara görev olarak verilmiştir. 
Bu yalnızca avukatlık kanununun değil 
aynı zamanda uluslararası metinlerinde 
işaret ettiği bir durumdur.
 
Avrupa Barolar Birliği’nin Avukatların 
Sosyal Sorumlulukları Ortak Dekla-
rasyonu, Avukatların Rolüne Dair Ha-
vana Kurallarının 14 ve 23. maddeleri 
aynı ortak amaca ve sorumluluğa işa-
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ret ederler: “Avukatlar, müvekkillerinin 
haklarını korurken ve adaletin gerçek-
leşmesine çalışırken, ulusal ve ulusla-
rarası hukukun tanıdığı insan haklarını 
ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalış-
mak ve özellikle, hukukla, adalet siste-
miyle ve insan haklarının geliştirilmesi 
ve korunması ile ilgili konularda kamu-
sal tartışmalara katılmak” sorumlulu-
ğunu taşırlar.
 
İzmir Barosu olarak, bu hak ve yüküm-
lülüklerin farkındalığı ile, mesleklerini 
ifa ederken, yargı mercileri ve ida-
ri kurumlar nezdinde sorun yaşayan 
meslektaşlarımızın her zaman yanında 
olduk. Sorunların ve mağduriyetlerin 
giderilmesi için gerekli girişimlerde bu-
lunduk, başvurularımızı yaptık. Özel-
likle, Avukat Hakları Merkezi’nde gö-
nüllü görev yapan meslektaşlarımızın 
çok değerli katkılarıyla yardımlaşmayı, 
mesleki dayanışmayı hayata geçirdik.
 
Yalnızca İzmir’de değil, ülkenin her ya-
nında baro yönetim kurullarının ya da 
meslektaşlarımızın toplu olarak yar-
gılandığı davalarda onlarla yanyana 
durduk, meslektaşlarımızın yargılama 
süreçlerinde aktif bir şekilde yer aldık 
ve duruşmalara katıldık.
 
Değerli Avukatlar, Değerli hukukçular,
 
Siyasal iktidar, yaşadığımız süreçte de-
mokrasiye ve hukuk devletine adeta 
savaş ilan ederek, hayatın her alanını 
kendi ideolojik - politik yönelimi doğ-

rultusunda düzenlemeyi ve denetle-
meyi amaçlayan uygulamalarına yeni 
adımlar eklemektedir. Bu kapsamda, 
yargı bağımsızlığını ve erkler ayrılığı 
ilkesini ortadan kaldıracak düzenle-
melerle yargıyı yürütmeye bağlamayı 
amaçlamaktadır. 
 
İzmir Barosu geçmişte olduğu gibi bu 
gün de tüm bu totaliter düzenlemele-
rin ve yürütmenin yargıya üstünlük ara-
yışının karşısında duracak, demokratik 
hukuk devletini, insan hakları ve özgür-
lükleri savunmaya devam edecektir.

Meslektaşlarımızla birlikte gerçekleştir-
diğimiz”Adalet Zinciri”eylemi bu yön-

deki kararlılığımızın güçlü bir ifadesi 
olmuştur.

Bağımsız yargının kurucu unsuru ve 
savunmanın onurlu temsilcileri olarak 
diyoruz ki,
 
Bağımsız yargı ve özgür savunma için,
 
Haklar ve özgürlükler için,
 
Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sa-
vunmak için,
 
Adalet ve vicdan için,
Susmadık, Susmayacağız.
Avukatlar Günümüz Kutlu Olsun!
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İzmir Barosu tarafından 11 Nisan 
2014 günü Ege Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde geçen yıl kay-

bettiğimiz önceki dönem başkanları-
mızdan Av. Noyan Özkan anısına “Yargı 
Bağımsızlığı ve Savunma Hakkı” sem-
pozyumu düzenlendi. 

Sempozyumun açış konuşmasını ya-
pan İzmir Barosu Başkanı Av. Ercan De-
mir, son yıllarda yargının, adaletin en 
çok tartışıldığı dönem olduğunu, ül-
kenin neredeyse bir bütün olarak yar-

SEMPOZYUM:
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE SAVUNMA HAKKI 

gı ve adalet sistemi üzerinden dizayn 
edilmek istendiğini söyledi. Türkiye’de 
karikatür olmayan gerçek hukukçular 
da olduğunu belirten Demir, bütün 
katılımcıların her birinin ayrı değerli ol-
duğunu ve her birinin bundan önce ol-
duğu gibi bundan sonra da hukuk dev-
leti ve özgürlükler mücadelesinde yan 
yana olacağımız insanlar ve kurumlar 
olduğunu dile getirdi. 

HSYK ve Yargı Bağımsızlığı başlığını ta-
şıyan ilk oturumun başkanlığını önceki 

dönem İzmir Barosu başkanlarından 
Av. Çetin Turan yaptı. Önceki Dönem 
İstanbul Barosu Başkanı Av.Turgut 
Kazan, Yargıç ve Yargıçlar Sendika-
sı Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 
Yargıç-YARSAV Başkanı Murat Arslan 
ile Yargıç ve Yargıçlar Sendikası Kuru-
cusu Nuh Hüseyin Köse ilk oturumun 
konuşmacılarıydı.

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı 
Av. Fikret İlkiz’in başkanlığını yaptığı 
Yargılanan Savunma Yargılıyor başlı-
ğını taşıyan ikinci oturumda ise Yedi-
tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr.Duygun Yarsuvat, İstanbul Barosu 
üyesi Av. Bahri Bayram Belen ve Çağ-
daş Hukukçular Derneği Genel Başkanı 
Av. Selçuk Kozağaçlı konuşmacı olarak 
yeraldılar.

GÜNDEMAVUKATLAR HAFTASI
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PLAKET TÖRENİ VE KOKTEYL
Avukatlık mesleğinde 25., 40. ve 50. 
yıllarını doldurarak plaket almaya hak 
kazanan değerli meslektaşlarımız, 4 
Nisan 2014 günü Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen törenle plaket-
lerini aldılar. Baro Başkan Yardımcımız 
Av. Sefa Yılmaz tarafından yapılan açılış 
konuşmasının ardından, meslektaşları-
mız sırayla isimleri okunarak sahneye 
davet edildiler. Eski baro başkanları ve 
kıdemli meslektaşların da aralarında ol-
duğu “ustalar” tarafından takdim edi-
len plaketleri büyük bir heyecan içinde 
alan sayın meslektaşlarımızı dostları ve 
yakınları da yalnız bırakmamıştı.

Törenin düzenlendiği Atatürk Kültür 
Merkezi’nin büyük salonu, sunulan her 
plaket sonrası alkışlarla inledi.

Tören sonrası, katılımcıları, baromuzca 
düzenlenen kokteyl bekliyordu. Mesle-
ğe başlama dönemlerinin anımsandığı, 
plaket alan meslektaşlarımızın aktar-
dığı hoş anekdotlarla nostaljik anların 
yaşandığı kokteylde bol bol da fotoğraf 
çektirildi. Üstadlar ile aramızdan ayrılan 
meslektaşların da anıldığı sohbetlerde, 
genç meslektaşlarımıza “darısı başını-
za” temennileri ile deneyimli meslek-
taşlarımıza “daha uzun ve keyifli yıllar” 
dilekleri birbirine karıştı. Biz de yayın 
kurulu olarak; mesleklerinde “demlen-
miş” , acı tatlı bir çok deneyimle “zen-
ginleşmiş” meslektaşlarımızı kutluyo-
ruz.

AVUKATLAR HAFTASI
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GELENEKSEL AVUKATLAR BALOSU

Bir adliyenin koridorlarını arşın-

lamak, yorulmadan yer aldığı 

tarafın haklarını savunarak, her-

gün dosyalarla, duruşmalarla, dilekçe-

lerle cebelleşmek, üstelik bunu 25 yıl, 

40 yıl, 50 yıl yani neredeyse bir ömür 

gerçekleştirmek,  kolay değil elbette.

Aslına bakarsanız; aynı sıralarda oku-

duğunuz arkadaşlarınızla zaman za-

man gerçekleştirdiğimiz sohbetler gü-

zel vakitler almasa çekilir de değil bu 
durum.

Bu nedenle; Avukatlar günü balosunun 
aynı masanın etrafında buluşan dö-
nemdaşları kahkahaya, mutluluğa, se-
vince sevketmesine şaşırmamak gerek.

Güzel bir müzik, güzel bir yemek, güzel 
sohbetler ve birlikte dansla perçinlenen 
gece, “Nice yıllara”, “yeniden buluşmak 

üzere” temennileriyle son buldu.
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İZMİR BAROSU TÜRK HALK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU KONSERİ

İzmir Barosu Türk Halk Müziği Top-
luluğu olarak değerli  şefimiz Sevim 
TAŞÇI yönetiminde halk müziği se-

verlerle buluşmaya devam ediyor ve 
yoğun stresten arınmak isteyen tüm 
meslektaşlarımızı haftada bir gün, iki 
saatliğine keyifli vakit geçirmeye davet 
ediyoruz. 

Bizi biz yapan her yaşanmışlığın izleri 
saklıdır türkülerimizde. Neşeye, kedere, 
emeğe, umuda, umutsuzluğa, hasrete, 
vuslata, kısacası her türlü duygu ve dü-
şüncesine ses veren halkımız, varlığı-
nı-yokluğunu, azlığını-çokluğunu türkü 
ederek “biz” olmayı başarmıştır bin yıl-
lar içinde. 

Karadenizimizin canıtez Egemizin ağır 
adım ritimleri de, Doğu ve Güneydo-
ğumuzun yeri gelip yakaran, yeri gelip 
çağlayan deyişleri de, Orta Anadolu-
muzun bazen keder yüklü, bazen mu-
zip ve Trakyamızın çoğunlukla güleç 
nağmeleri de yeni nesle “biz” olma 
duygusunu aktarmaya devam etmekte. 

İşte bu aktarım sürekliliğinde baromu-
zun Türk Halk Müziği’ni seven avukat-
ları olarak bizler de adalet için birlikte 
emek verdiğimiz adliye çalışanı arka-
daşlarımızla bir araya gelerek keyifle 
vakit geçiriyor ve “biz” olduğumuzu 
duyumsayarak maziye güzel anılar bı-
rakıyoruz. 

İcra ettiğimiz mesleğin zorlu ve aşırı 
stresli yapısında ruhumuzu her daim 
taze tutabilmemizin yegane yolu ho-
bilerdir. Birçok meslektaşımız işlerinin 
yoğunluğundan kendine fazla vakit 
ayıramamaktan şikayetçi. Bazı hobiler 
büyük zaman ve emek sarfını gerektir-
se de koro halinde müzik çalışması en 
az zaman sarfıyla çok keyifli anı ve de-
neyimler sunan etkili bir aktivite.  

Her hafta salı günleri baromuzun Sa-
lihağa İşhanı’ndaki Etkinlik Birimi’nde 
saat 18:00 ile 20:00 arası bilinen ve az 
bilinen türkülerle keyifli vakit geçirmek 
ve yaşam stresinden iki saatliğine de 
olsa uzaklaşarak “biz” olma duygusunu 
doyasıya hissetmek isteyen tüm mes-
lektaşlarımızı topluluğumuza davet 
ediyoruz.  

Çalışmalarda yaşadığımız keyfi, yıl için-
de iki kez sevdiklerimize sunarak mut-
luluğumuzu paylaşıyor ve çoğaltıyoruz. 

10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirdi-
ğimiz “Bir Ömürdür Türküler” konseri-
mizden kesitler içeren fotoğraflarda da 
görüldüğü üzere bilinen ve az bilinen 
türkü yelpazesinin yanı sıra yaşamın 
her alanından kesitler sunan mizansen-
ler, oyunlar ve şiir sunumları gibi çok 
çeşitli aktivitelerle de geriye güzel anı-
lar bırakıyoruz. 

Sizleri de bu türkü keyfini bizimle pay-
laşmaya, çoğalmaya ve çoğaltmaya 
bekliyoruz. 

Av. Nur Bilge CEVAHİR
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İzmir Barosu Türk Müziği Korosu, 
kuruluşunun 10. yıl dönümünü, 
Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsa-

mında 8 Nisan akşamı, Ege Üniversi-
tesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, Türk 
Müziği Ses Sanatçısı ve Eğitimcisi Koro 
Şefi Ümit BULUT’un yönetiminde unu-
tulmaz bir konserle kutladı. İzmir Ba-
rosu Türk Müziği Korosu 2004 yılından 
bu yana 18 konser çalışması ile yaklaşık 
400 eser seslendirmiştir. Türk müziği-
nin farklı renklerine yer veren bir re-
pertuvar anlayışı ile koro ve orkestra 
bütünlüğü anlamındaki müzikalitesi ile 
geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İzmir 
Barosu Türk Müziği korosu etkinlikleri 
her zaman farklı kalmaya devam et-
mekte ve her konserinde oluşturdu-
ğu bir temaya uygun kompozisyonla 
adeta ayrı bir duruş ve kişilik sergile-
mektedir. Bu farklı duruşun kompozi-
törü Şef Ümit Bulut’un aynı zamanda 
bir ses sanatçısı olmasının da etkisiyle 
koro çalışmalarında temel şan eğitimi 
alma fırsatı yakalayan yetenekli mes-
lektaşlarımız yeteneklerini işleyerek 
geliştirmekte ve kanımca bu husus her 
konserin bir öncekinden daha keyifli 
olmasını sağlamaktadır.

10. Yıl Özel Konseri’ne, Devlet Sanatçı-
sı İzmir Devlet Korosu Kurucu Şefi Dr. 
Teoman ÖNALDI, İzmir Devlet Korosu 
Kurucu Müdürü Güner ÖZKAN, şair–
bestekâr Kaya BEKÂT, şair Yalçın BEN-
LİCAN, şair-bestekar Dr. Ümit MUTLU, 
şair Onur ŞENLİ, TRT Sanatçısı Akif 
ÖZÜŞEN, şair-bestekar Mustafa TÖN-
GEMEN ve birçok değerli sanatçı da-
vetli katılmıştır.

İZMİR BAROSU TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 10. YIL ÖZEL KONSERİ
İzmir Barosu 10. Yıl Özel Konseri’nde 
belleklerimizde iz bırakan o kadar çok 
anı var ki… Bunlardan birkaç tanesini 
sıralamak gerekirse, sunucumuz Av. 
Müge BULUT’un kendi yazdığı şiirler-
le konser repertuvarına özel sunumu, 
uzun yıllardır ney icra eden Av. Alper 
TANER’in “Doğudan Batış” isimli ens-
trümantal eserinin orkestra ile icra 
edilmesi, Av. Nimet HAYTABAY’ın güf-
te ve bestesi kendine ait olan şarkısı 
“Unutmak İçin Sevilir mi?”yi Av. Selma 
ATALAY’ın seslendirmesi, Av. Harika 
KÜLÇÜR’ün söz ve müziği kendisine 
ait “Yeniden’’ isimli şarkısını seslendir-
mesi ve şarkı bitiminde Ümit BULUT’un 
tekrar isteğiyle tüm konukların hep bir 
ağızdan şarkının nakaratına eşlik et-
mesi, Gezi Parkı olaylarında yaşamını 
yitiren Berkin ELVAN, Ethem SARISÜ-
LÜK, Ali İsmail KORKMAZ, Abdullah 
CÖMERT ve diğer gençlerimizin bar-

kovizyondan yansıyan farklı görün-
tüleri eşliğinde koronun, sözleri Ülkü 
TAMER’e, bestesi  Zülfü LİVANELİ’ye ait 
“Memikoğlan” şarkısını seslendirmesi, 
Pir Sultan Abdal’ın bir insanlık öğretisi 
olan “Güzel Aşık, Cevrimizi Çekemezsin 
Demedim mi?” sözleriyle başlayan ta-
savvuf formundaki eseri icra edilirken 
iki semazenin sahnedeki gösterisi... 

Finalde de, dünyamızda ve Türkiye’de 
yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 
yaşamın kaynağının sevgi olduğuna 
dem vurup güzelliklere vesile olma 
duygumuzu perçinleyerek yaşama 
karşı olumlu enerjimizin, umudumu-
zun daim olmasına dair söylenebilecek 
en güzel şarkılardan “Hayat Bayram 
Olsa”nın coşkuyla hep birlikte söylen-
mesi ile konser tamamlanmıştır.

Av. İnci ALFAR
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İzmir Barosu tarafından 9 Nisan 

2014 günü Baro Konferans Salo-

nu’nda “Yurttaşlar, Sivil Toplum 

Kuruluşları ve Baroların Dava Ehliyeti 

ve Menfaat Kavramı” konulu bir konfe-

rans gerçekleştirildi.  

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. 

Ayşegül Altınbaş’ın moderatörlüğünü  

yaptığı konferansa Dokuz Eylül Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Muhlis Öğütçü ve İzmir Barosu üyesi 

Av. Cem Altıparmak konuşmacı olarak 

katıldılar.

KONFERANS:
“YURTTAŞLAR, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE BAROLARIN 
DAVA EHLİYETİ VE MENFAAT KAVRAMI”
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Aslında bu çalışmayı yapma fikri 
ibretlik bir öykünün ardından 
geldi. Hiçbir mevzuat değişikliği 

olmadığı halde yıllarca tartışma konu-
su dahi olmayan baroların dava ehliye-
ti, bir gece de yok sayıldı. 

Nasıl mı? 

2011 senesinde siyasal iktidarın İstan-
bul ve İzmir’i birbirine bağlayacak olan 
Gebze İzmir Otoyolu İle ilgili projesi ile 
ilgili olarak İzmir Barosu adına bakan-
lığa bir yazı yazdık. Yazıda; söz konusu 
otoyolun uzun bir güzergah boyunca 
tarım alanlarının, kuş yolları ile üreme 
sahalarının, su kaynakların yakınından 
geçeceğini, çevreye olumsuz etkileri-
nin kaçınılmaz olduğunu, bu proje ile 
ilgili çevresel etki değerlendirme sü-
reçlerinin başlatılıp başlatılmadığını 
sorduk. Bakanlık ÇED Yönetmeliği’nin 
geçici 3. maddesi uyarınca, bu projenin 
ÇED sürecinden muaf olduğuna ilişkin 
cevap verdi. Cevap geldikten kısa bir 
süre sonra, Danıştay tarafından ÇED 
Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesi iptal 
edildi ve bakanlıktan değişen durum 
açısından tekrar değerlendirme yapıl-
masını istedik. Önce gereğini yapa-
caklarına ilişkin verilen cevabın hemen 
akabinde ÇED Yönetmeliği’nin geçici 
3. maddesinin birkaç kelime ile değiş-
tirilmiş halini tekrar yönetmelik haline 
getirdiler. 

Bunun üzerine; geçici 3. maddenin ip-
tali ve ÇED sürecinin başlatılması için 
İzmir Barosu olarak dava açtık. Bu dava 
basında yer bulduğunda, bizzat bakan 
“Herkes kendi işine baksın.“ şeklinde 
açıklama yaptı. Bu açıklama, baroların 
dava ehliyetine ilişkin olarak idari yar-
gıya verilen talimatın ifadesi oldu. 

O zamanlar Danıştay Başkanı olan Ka-
rakullukçu, 2012’in Mayıs ayında “Ne 

“HER YER HUKUKSUZLUK”

varsa durduruyoruz. Yok, durdurma yok 
artık. İlerleme var. Ben espri yapıyorum, 
siz ciddiye alıp yazıyorsunuz. Devletin, 
milletin lehine ne varsa yapılacak. Bu-
nun lamı cimi yok. Öyle bir şey mi var? 
Onu durdur, bunu durdur. Durdurduk 
da ne oldu? Bir şey görelim, beğenmez-
sek..” diyerek oyunu belli etti.

Bu dava ile baroların dava ehliyetine 
sahip olmadığına ilişkin ilk kararı aldık. 
15.07.2011 tarihinde Danıştay 14. Dai-
resi davayı ehliyet yönünden reddetti. 

Red gerekçesinde;

Her ne kadar Anayasa’nın 56. mad-
desi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önle-
mek Devletin ve vatandaşların öde-
vidir.” dese de, 

Her ne kadar Çevre Kanunu’nun 3/a 
maddesinde bulunan “Başta idare, 
meslek odaları, birlikler ve sivil top-
lum kuruluşları olmak üzere herkes, 
çevrenin korunması ve kirliliğin ön-
lenmesi ile görevli olduğu” hükmü 
varsa da,

Her ne kadar Avukatlık Kanunu ile ba-
rolara “Hukukun üstünlüğünü ve in-
san haklarını savunma, koruma ve 
bu kavramlara işlerlik kazandırma” 
görevi yüklenmişse de,

“…Baroların hukukun üstünlüğünü 
savunma görevinin avukatlık mes-
leğinin geliştirilmesi çerçevesinde 
değerlendirilmesi…”nin gerektiği yer 
aldı. 

Bu karar, aynı yöndeki kararların ha-
bercisiydi. Peşi sıra da altın madenin-
den, yönetmelik iptallerine, taş ocakla-
rından, biber gazının yasaklanmasına, 

termik santrallerden, kamusal alanların 
özelleştirilmesine kadar türlü konular-
da değişik baroların açtığı davalar aynı 
standart gerekçelerle reddedilmeye 
başlandı.

Sadece barolarla sınırlı kalmadı, mimar 
ve mühendis odalarının, dernekler gibi 
demokratik kitle örgütlerinin de dava 
ehliyeti olmadığına dair kararlar geldi-
ği gibi yurttaşların davalarında men-
faat kavramı daraltıldı, sadece men-
faatten değil, şekil ve süre yönünden 
de davanın esasına girmeden davalar 
reddedildi, fahiş bilirkişi ücretleri takdir 
edildi. 

Yani, başta söylediğimiz yere geldik. 
Hiçbir mevzuat değişikliği olmadığı 
halde yıllarca tartışma konusu dahi 
olmayan baroların dava ehliyeti, bir 
gece de yok sayıldı. Hak arama özgür-
lüğünün önüne bir gecede çıkarılmış 
bu engelleri, yaptığımız bu etkinlikte 
konuştuk. Tarihe kara bir leke olarak 
düşen bu kararların olumsuz sonuç-
larını tekrar tekrar anlatmaktan vaz-
geçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz, dünya 
sadece bizim neslimizin hoyratça kul-
lanımına açık bir varlık değildir. Bizimle 
birlikte geçmiş ve gelecek kuşakların-
dır. Bu nedenle asla vazgeçmeden, her 
bir türün, her bir canlı ve cansız varlığın 
yaşama ve varolma hakkını sonuna ka-
dar savunacağız. 

Av. Ayşegül ALTINBAŞ
Kent ve Çevre Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

AVUKATLAR HAFTASI

15



GÜNDEM

SAĞLIK HUKUKU SEMİNERLERİ-1 

Sağlık Hukuku’na yönelik çalışma-
larda genellikle vurgu yapılan hu-
sus; alanın çok yeni ve dinamik ol-

duğudur. Bazı açılardan bunun doğru 
olduğu kabul edilebilir. Günümüz tıp 
ve hukuk değerlerine göre modern te-
melleri yakın dönemde atılmış ve yine 
tıp alanı ile sosyal alandaki hızlı deği-
şim ve gelişimler sonucu dinamizmini 
koruyan bir alan olsa da, “Sağlık Huku-
ku” ya da “Tıp Hukuku” olarak adlan-
dırılması yakın bir tarihe tekabül etse 
de; tıp biliminin uygulanma koşulları, 
hekimlik mesleğinin tanımı, kuralları, 
hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hu-
kuki niteliği, tedavi sonucunda hasta-
nın zarara uğraması halinde hekimin 
sorumluluklarının neler olacağı vb. 
konuların hekimlik faaliyetlerinin baş-
ladığı andan itibaren tarih boyunca 
pek çok değişik kültürde tartışıldığını, 
bu konulara ilişkin yasal düzenlemeler 
yapıldığını ve günümüz “Sağlık Huku-
ku” nosyonuna bu şekilde ulaşıldığını 
görmekteyiz. Bir kavramı tam olarak 
anlayabilmenin ilk yolunun onun tarihi 
hakkında bilgiye sahip olmaktan geçti-
ği açıktır. Sağlık Hukuku’nu sadece gü-
nümüz ya da yakın tarihimiz açısından 
incelemek ve değerlendirmek, temel-
lerinin anlaşılması, sorunların tespiti ve 
çözümlerin oluşturulması konusunda 
tatminkar sonuçlara ulaşılmanın önün-
de engel teşkil edecektir. Bu nedenle 
İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyo-

nu olarak sempozyum çalışmalarımızın 
ilki olarak planladığımız ve 10.04.2014 
tarihinde gerçekleştirilen çalışmaya; 
Sağlık Hukuku’nun tarihsel gelişimine 
yer verilmesinin olmazsa olmaz olduğu 
düşüncesi ile değerli hocalarımız  Prof. 
Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Merdan 
HEKİMOĞLU ve Prof. Dr. Ümit BİÇER ile 
Av. Mithat KARA’yı davet ettik. 

Tanrıçadan babaya, babadan işçiye...

Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ sunumuna, 
tarih boyunca en temel dürtü ve kay-
gılardan olan sağlık ve sağlıklı yaşamak 
isteği nedeniyle, insanın varlığından 
beri hekimlik mesleğinin var olduğuna 
vurgu yaparak başladı. Hekimlere ve 

hekimlik mesleğine yaklaşımın yüzyıl-
lar boyunca, farklı kültürlerde ve inanç 
sistemlerinde değişiklik gösterdiğini; ilk 
çağlarda hekimlik ve sağaltım(tedavi) 
çabalarının dişil olarak kabul edildiğini, 
sağlığa ilişkin ilahi varlıkların kaynak-
larda Tanrıça(lar) olarak gösterildiğini, 
zaman zaman bir tanrı(tanrıça), zaman 
zaman bir meslek erbabı olarak kabul 
edilen hekimlerin, bazı dönemlerde ise 
tanrının işine karıştıkları iddiası ile yar-
gılanarak ölüm cezasına varabilen ağır 
cezalar ile cezalandırıldıklarını görsel 
öğelerle renklendirerek aktardı. 

İlk başlarda hekimlerden kesin sağal-
tım beklenirken ve bunun gerçekleş-
tirilememesi halinde hekimin ellerinin 
kesilmesi gibi cezalar söz konusu iken 
süreç içerisinde tedavinin kesin ba-
şarısından ziyade temel bir özen yü-
kümünün yerine getirilmiş olmasının 
ve bu temel özen yükümünün yerine 
getirilmemesi halinde ekonomik taz-
min hükümlerinin getirilmiş olduğunu 
belirten Aktaş; belli bir süreden sonra 
hekimlik  etik kurallarının hukukta da 
yansımalarını bulduğunu, son dönem-
lere kadar hekim ile hastası arasındaki 
ilişkinin patriarkal bir ilişkilenme biçimi 
iken yani hekim tanrıdan babaya evril-
mişken son dönemde bu anlayışın da 
kırılarak hasta ile hekim arasındaki iliş-
kinin sözleşmesel bir ilişki olarak kabul 
edildiğini, insan hakları boyutuyla has-
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ta haklarının göstermiş olduğu geliş-
me sonucunda hastanın sözleşmenin 
tarafı olarak bazı hak ve yükümlülük-
lere sahip bir hukuk süjesi olarak kabul 
gördüğünü belirtti. 

Ekin hocamızın vurgu yaptığı temel 
nokta; günümüzde hekimliğin gelmiş 
olduğu yerdi: Teknolojik gelişmele-
rin etkisiyle tıp biliminin son yıllarda 
göstermiş olduğu ivme nedeniyle hiz-
metin sunumunda ekip çalışmasının 
kaçınılmaz hale gelmesi sonucunda, 
hekimin sağlık hizmeti sunan işçi sta-
tüsüne indirgenmiş olması. 

Gerek mesleğin tarihi gelişimi ve tanı-
mına, gerek mesleğin temel amacına 
ve etik ilkelerine gerekse mesleğin ni-
teliği ve yapılış biçimine bakıldığında, 
tıpkı icra etmeye çalıştığımız avukatlık 
mesleği gibi bir özerklik, kişisellik ta-
şıdığı ve güven esasına dayalı olduğu 
görülmektedir. Bunlar dikkate alındı-
ğında; devletin sağlık politikalarının 
da etkisi ile sağlık alanında özel sek-
törün desteklenmesi, bu konuda ihdas 
edilen yasal düzenlemeler sonucunda 
belli finansal güce sahip kişilerin sağ-
lık hizmeti yürütümünü hemen hemen 
ele geçirmiş olmaları, hekimlerin mes-
leğin nitelikleri bir kenara bırakılarak 
neredeyse sadece ekonomik kaygı-
larla mesleklerini icra etmeye yönelik 
bir ortama sürüklenmeleri, özel sağlık 
kuruluşlarında kâr elde etmenin aracı 
çalışanlar olarak görülmeleri ve “per-
formans sistemi” ile kamu sağlık kuru-
luşlarında bile hekimlere aynı yaklaşı-
mın sergilenmesi mesleğin gereğince 
ifası ve bunun doğal sonucu olarak da 
hizmetten gereğince faydalanmasının 
önünde bir engel ve belki de en temel 
sorunlardan biri olarak varlığını sür-
dürmektedir.

Dersimiz insan

Prof. Dr. Merdan HEKİMOĞLU hoca-
mız sunumuna metodolijiye vurgu 
yaparak başladı. Sunum, içeriğindeki 
hukuk tekniğine ilişkin değerli bilgiler 
ve somut vakıalar üzerinden yapılan 
derinlikli hukuki değerlendirme ve tar-
tışmalar ile sağlık hukuku alanının mul-
tidisipliner(birden fazla bilim dalının 

bir arada kullanılması) yapısına vurgu 
yapan bir ders niteliğindeydi. Sunum 
içeriğindeki, insan hakları hukukunda 
ilk başta “yaşam hakkı” olarak tanım-
lanan hakkın zamanla “yaşama hakkı” 
olarak tanımlanmaya başlanmış olma-
sı, “yaşama hakkı”nın sağlıklı bir or-
tamda yaşama ve sağlık hizmetlerine 
erişim hakkı ile tartışmasız bağı, insan 
haklarının özel bir kategorisi olan has-
ta hakları alanına ilişkin tartışmalar ilgi 
çekiciydi.

Anayasamız ve taraf olunmuş ulusla-
rarası sözleşmeler nedeni ile devletin 
yükümlülüğü, bu bağlamda hekimin 
hukuki ve cezai sorumluluklarına yak-
laşım, ötanazi ve kürtaj gibi farklı kül-
türler ve hukuk sistemlerinde farklı 
yorum ve çözümler getirilen konula-
rın evrensel hukuk değerleri ve insan 
hakları boyutuyla değerlendirilmesi 
ufuk açıcı oldu. Özetle tıp ve hukuk 
bilimlerinin özü birdi, konusu ortaktı. 
Her iki alan da benzer amaçlara hiz-
met etmekteydi: İnsan onuruna yakışır 
bir yaşam. Aslında her iki alanın başat 
(baskın, dominant) dersi aynıydı: İnsan 
Karmaşa denizinde bir gemi ve  “aynı 
geminin yolcuları”

Hukukçular olarak bizi belki de en fazla 
zorlayan şey; alanımızın teorik bilgileri 
ile uygulamaları arasındaki uyumsuz-
lukları aşabilmektir. Toplumsal geliş-
meler nedeni ile özellikle son dönem-
de mevzuatın sıklıkla değiştirilmesi, 
yasa yapıcının konunun ilgililerinden 
samimiyetle görüş sorup ya da yeterli 

araştırmayı yapıp bu değerlendirmeler 
sonucunda hukuki düzenleme ihdas 
etmekten ziyade sosyal gerçeklikler-
den uzak, ihtiyaçları karşılamakta ye-
tersiz hukuki düzenlemelerle yetinme-
si özellikle uygulayıcılar olarak bizleri 
zorlamaktadır.

İmkansız Puzzle

Tam olarak neden değiştiğini anlaya-
madığımız bir yasa hükmünü, usule 
yönelik bir değişikliği ya da hukuki 
uyuşmazlığın çözümüne yönelik bir 
düzenlemenin mevzuatımızda neden 
bulunmadığını müvekkillerimize açık-
lamak konusunda sıkıntı yaşadığımız 
anlar çok olmuştur. Bunun en fazla 
yaşandığı alanlardan birinin Sağlık Hu-
kuku Mevzuatı olduğunu söylemek 
de yanlış olmaz sanırım. Son yıllarda 
“Sağlıkta Dönüşüm Projesi” nedeniyle, 
neredeyse her gün uygulama ve huku-
ki düzenlemelerde meydana gelen de-
ğişiklikler bu alanı daha da karmaşaya 
sürüklemektedir. 

Bu nedenle sempozyumun sanırım 
en zorlu konularından birini İzmir Ta-
bip Odası vekili ve İzmir Barosu Sağ-
lık Hukuku Komisyonu üyesi Av. Mit-
hat KARA üstlenmişti. “Sağlık Hukuku 
Mevzuatı ve Uygulamaları” işin “abc”si 
gibi değerlendirilse bile ne yazık ki du-
rum pek de bu şekilde değildir. Sağlık 
Hukuku’nun;  Anayasa Hukuku,  İdare 
Hukuku, Medeni Hukuk ve Ceza Huku-
ku gibi pek çok alan ile ilişki içerisinde 
oluşu, temel hukuki düzenlemelerin 
dağınıklığı ve yetersizliği nedeni ile 
hükümlerin, hukuk ilkeleri ve genel hü-
kümler çerçevesinde yorumlanması ile 
çözüm üretilmeye çalışılmakta oluşu, 
alana özel alt hukuk normu niteliğin-
deki yönetmelik, tebliğ ve genelgelerin 
fazlalığı ve çelişik hükümler içermeleri  
gibi olumsuzluklar birleştiğinde, çoğu 
zaman bir ‘puzzle’ çözer gibi hareket 
edilmesi gerekmektedir. 

Böylesine temel bir alanda, münhasıran 
düzenlenmiş metinlerin mevcut olma-
ması ya da yetersizliği ciddi bir prob-
lemdir. Alanın en temel konularından 
biri olan hekim ile hastası arasındaki 
ilişkinin hukuki niteliği ve hekimin tıb-
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bi müdahaleden kaynaklanan hukuki 
sorumluluğu konusunda bile münha-
sıran düzenlenmiş bir sözleşme tipinin 
bile mevzuatımız içinde yer almama-
sı,  durumun vahametini gösteren en 
temel örneklerden biridir. Av. Mithat 
KARA sunumunda tüm bu problem-
lere vurgu yaparak “Sağlık Hukuku” 
alanında uygulamacılar olarak belki de 
en fazla etkin olabileceğimiz alana ışık 
tuttu; mevzuatın yekpareliğinin sağ-
lanmasına yönelik farkındalığı yaratma 
ve uygulama temellerinin netleşmesi 
konusunda bizlere düşen sorumluluğu 
hatırlattı. 

Dünyada ve ülkemizde defansif tıbba 
eğilim artmakta olduğuna vurgu yapan 

sayın KARA, bu durumun sağlık siste-
mi ve sağlık politikalarının yetersizli-
ği ve hasta ile hekim hakları arasında 
dengenin kurulamamasından kaynaklı 
olarak; hekim ile hastanın karşı karşıya 
getirilmesine, hekimlere yönelik şiddet 
olaylarına kadar varabilecek bir tablo 
ile karşılaşılmasına neden olduğunun 
altını çizdi. Tüm bu tabloda kamunun 
sorumluluğu es geçilerek sorunlar ne-
redeyse kişiselleştirilmektedir. 

Bunun doğal sonucu olarak da hekim-
ler artık hastalarına dokunmaktan çe-
kinmekte, tıbben gerekli görmese bile 
ileride bir sorunla karşılaşmamak için 
pek çok tetkikler ve testler istemekte, 
hata yapma korkusu ile tıbben gerekli 
olmasa bile konsültasyona ihtiyaç duy-
makta, bu durum da sağlık hizmetin-
den faydalanan kişinin gerek bedensel 
gerekse ekonomik olarak yıpranması-
na ve sağlık giderlerinin artmasına se-
bebiyet vermektedir. 

“Bireylerin sağlıklarından (sadece) he-
kimler sorumludur ve temel nedeni 
hasta haklarının göstermiş olduğu ge-
lişimdir.” düşünceleri pompalanarak; 
sağlık sisteminin ve sağlık politikaları-
nın hataları örtülmeye çalışılmaktadır. 
Kamu otoritesinin gereğince yerine 
getiremediği yükümlülüklerin faturası 
başta doğrudan hekimler olmak üzere 
dolaylı olarak da hastalara ödetilmeye 
çalışılmakta, sorun sadece hekim ile 

hasta arasındaki nispi hak ilişkisinden 
kaynaklanmaktaymış gibi gösterilerek 
tam da aynı amaca, yani hastalığın iyi-
leşmesi amacına sahip hasta ve hekim, 
düşman kılınmaktadır. 

Av. Mithat KARA sunumunda, has-
ta-hekim ilişkisini tam bir yerindelikle 
“Aslında hekim ile hasta aynı geminin 
yolcularıdır. Geminin daha iyi idare 
edilebilmesi için ortak çalışmalar yapıl-
malıdır.” şeklinde ifade etmiştir. Buna 
ek olarak geminin idaresinde en büyük 
yükümlülüğe sahip ya da kötü idare 
edilmesinde en fazla sorumluluğu bu-
lunan “kamu otoritesi” ve “hükümet 
politikaları”nın da işin içine katılması-
nın, değerlendirmeye alınmasının za-
manı gelmiş ve geçmektedir. 

“Yeminimiz var” 

Çetrefilli ve netameli gibi görülen 
“Sağlık Hukuku” alanında çalışmak 
bir o kadar da heyecan verici. “Sağlık 
Hukuku”, sadece teorik ve teknik bağ-
lantıları kurmak, bu anlamı ile multidi-
sipliner bir alan yaratmanın ötesinde, 
disiplinler arası bir geçiş alanı olarak iki 
disiplinin de varlık sebebi olan amaçla-
ra hizmet ediyor. Her iki alan da insan 
ve insanlığı temel alıyor. Biri yaşatmak, 
sağlıklı kılmak; diğeri adil, eşit ve onur-
lu bir yaşam hedefinde. 

Bunun da ötesinde, kaç mesleği icra-
ya başlayabilmek için bir yeminin şart 
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koşulduğunu bilmiyorum, ama sanırım 
en bilenleri Hipokrat yemini ve avukat-
lık yeminidir. Her iki yemin de mesleğe 
saygıya, dürüstlüğe, tarafsızlığa ve bel-
ki de en önemlisi  vicdana vurgu yap-
maktadır.

Prof. Dr. Ümit BİÇER hocamızın sunu-
mu da bu anlamıyla fark yarattı. Hoca-
mız samimiyetle tıpçılar olarak hukuk 
alanına ilişkin bazı kaide ve uygulama-
ları anlamakta zorlandıklarını belirte-
rek “Sağlık Hukuku”nun multidisipliner 
özelliğine yoğunlaşılarak ortak bir dil 
yaratmanın önemine vurgu yaptı. De-
ğerli hocamız sunumunda; “toplumsal 
olay” kavramının hukuksal tanımlama-
larına değindikten sonra, toplumsal 
olaylarda idarenin ve kolluk güçlerinin 

tutumları nedeniyle sağlık hizmetine 
erişim hakkının ciddi şekilde engel-
lendiğini, kolluk kuvvetlerinin orantısız 
güç kullanması nedeniyle yaşam(a) ve 
sağlık hakkının bizatihi idare tarafın-
dan ihlal edilmekte olduğu gerçeğini, 
“Gezi Direnişi” sırasında yaşanmış çar-
pıcı örnekler ile bir daha gözler önüne 
serdi.

Sempozyumdan birkaç gün sonra 
“Gezi Direnişi” sırasında yaralanan ve 
ciddi yaşamsal tehlike altında olan 
kişilere meslek onurları ve yeminleri 
gereği sağlık hizmeti sunan hekimle-
rin ve onlara destek olan meslek odası 
yöneticilerinin yargılanma süreçlerinin 
başlayacağını belirten sayın BİÇER, he-
kim refleksi ile hareket ettiklerini, sağ-
lık hizmetlerine ulaştırılmayan kişilere 
yardım edebilmek için kendi imkanları 
ile onlara ulaşmaya çalıştıklarını, ula-
şımlarının engellenmeye çalışıldığını, 
tıbbi müdahalede bulunurken revir 
olarak kullandıkları yerlere dahi gaz 
saldırısında bulunulduğunu anlatarak; 
mesleki yeminleri ve insanlara hizmet 
kaygıları ile her durumda aynı şekil-
de davranacaklarını, etik ve hekimlik 
değerlerinin yüzyıllar içerisinde oluş-
tuğunu, tarihin pek çok safhasında 
sınandığını, bu nedenle de her türlü 
kanun koyucu ve çıkarılan yasalardan 
üstün olduğunu, mesleki etik değerleri 
ve vicdanları açısından rahat oldukla-

rını ve bu tip yargılamalardan çekin-
meyeceklerini belirtti. Hocamız özetle 
‘vicdan’ vurgusu üzerinden “Bir yemin 
ettim ki dönemem” dedi.  

Yetki yasası ve tartışmalı kanun hük-
münde kararnameler ile başta sağlık 
olmak üzere, en temel alanlara müda-
hale edilmesine, hekim ile hastaların 
düşman kılınmasına ve toplumsal barı-
şın zarar görmesine, hekimlerin kazanç 
getiren uygulamacılar olarak görül-
mesine, her geçen gün “sosyal dev-
let” ilkesinden uzaklaşılması nedeniyle 
sağlık hizmetine erişimin zorlaşmasına, 
sağlığın özelleştirilmesi sonucu sağlık 
hizmetleri sunumunda taşeronlaşma-
ya, ‘toplumsal olaylara müdahale’ adı 
altında bizzat kamu otoritesi tarafın-
dan yaşam ve sağlık hakkının ihlaline, 
meslek onuruyla hareket eden hekim-
lerin yargılanmasına karşı mücadele-
mizde geri adım atmayacağız. Hukuku 
bir dayatma aracı olarak kullananlara 
ve bunun devamı arzusunda olanlara; 
hukukun ilkeleri ve savunmanın, tıpkı 
tıbbın etik değerleri gibi, yüzyıllar boyu 
sınanmış dirayeti ile “Hayır!” demekten 
çekinmeyeceğiz. Biz de aynı yerdeyiz; 
yeminimizin arkasındayız.

Av. Arzu Ayşe İŞSEVEN
Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesi
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12 Nisan 2014 tarihinde, İzmir Ba-
rosu’ndan meslektaşlarımızla cen-
netten bir köşeye; Ayvalık’a gittik.

Sabahın erken saatlerinde, güzel bir 
kahvaltıdan sonra ilk durağımızdı Ay-
valık. Balıkesir’e bağlı bir ilçe olan Ay-
valık, eski çağlarda “Kidonia” adı ile 
anılıyormuş. Araştırmacılar, bu kelime-
nin “ayva” anlamına gelebileceği bilgisi 
ile karşılaşmışlarsa da, bu ismin bugün-
kü Ayvalık’ın altında olan bir yerleşim 
yerinin ismi olduğu da söylenmekte. 
Ancak halen yaşamakta olan bir kent 
olduğu için bu konuda bilgi almanın 
günümüzde mümkün olmayacağı be-
lirtiliyor. Ayvalık’ın önünde, genel adı 
“Hekatonisa” yani Yunan gemicilerin 
deyimi ile “Yüz Adalar” olan 26 tane 
ada var. 19. ve 20. yüzyılın başlarında 
kentte Rumlar yaşamaktaymış, bu se-
beple Ayvalık’ta birçok tarihi yapının 
yanı sıra Rumlardan kalma evler ve ki-
liseler bulunuyor. Daha sonra Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki nüfus mü-
badelesi gereğince, Girit, Makedonya 
ve Midilli Türklerinin ilçeye yerleştiril-
mesi, Ayvalık’taki kan değişimi olmuş. 
Hala sevimli bir Türkçe ile konuşan 
yerli halkla karşılaşmanız mümkün bu 
sokaklarda…

CENNETTEN BİR KÖŞE: AYVALIK
Yaklaşık kırk kişilik bir grupla ilk olarak 
Ayvalık sokaklarında yürümeye baş-
ladık. Küçük, şirin ve dar sokaklardan 
oluşan renkli bir yer burası. Sokaklarda 
birbiri ardına sıralı, kendine özgü bir 
kültürü hala yaşatan ve rengarenk çi-
çekleri üzerine aksesuar yapmış evler 
var. Rehberimiz, gün boyu gördüğü-
müz her şeyin özelliklerini anlatarak bi-
zim sadece görmemizi değil, gördüğü-
müzü algılamamızı sağladı. Bu evlerde 
dikkat çeken en önemli şeylerden biri, 
genel olarak kapı girişlerinden başla-
yarak balkon demirlerinde dahi bulu-
nan işçilik. Evlerin “cumba” adı verilen, 
ikinci katlarında bulunan çıkıntılı yapı-
ları ve genellikle çok pencereli oluşları 
da yine dikkat çeken bir diğer özellik. 
Rehberimiz bu mimarinin, evlerin, so-
kağın bir parçası olarak görüldüğü an-
layışının etkisi ile oluştuğunu söylüyor.

İlk olarak Hayrettin Paşa Camisi’ni gez-
dik, diğer adı ile “Kato Panaya Kilisesi”. 
Göz alıcı sütunları ve tavandaki işleme-
leri ile oldukça görkemli görünüyordu. 
Ardından Çınarlı Camii olarak bilinen 
eski adı ile “Agios  Yorgios Kilisesi”ni 
gezdik. Bu kilisenin en büyük özelliği 
ise içerisinin gösterişli işlemelerle be-
zeli duvarla bölünmüş ve balkonlu ol-

ması. Ardından gördüğümüz “Ayayaz-
ma Kilisesi” ise üçgen olması ile özellik 
arz ediyordu. 

Ayvalık sokaklarındaki turumuzu, Ay-
valık’ın meşhur Güler Pastanesi’nin, 
nefis zeytinyağlı, sakızlı kurabiyele-
rinden tadarak tamamladık ve Cunda 
Adası’na doğru yola koyulduk. Cunda, 
çengel gibi, bir uçtan dolaşıp karaya 
bağlanıyor. Adanın nüfusunun çoğun-
luğu mübadele zamanında Girit ve Mi-
dilli adalarından göç eden Türklerden 
oluşmakta olduğundan adanın yaşlı 
nüfusunun çoğu Rumca(Yunanca) bil-
mekte. “Alibey” ismi ile de bilinen ada, 
Ayvalık çevresinde çok sayıda bulunan 
adalardan yerleşime açık olan tek ada-
dır. Ayrıca Türkiye’nin Ege Denizi’nde 
bulunan dördüncü büyük adasıdır. 
Adada ilk durağımız güzel bir balık 
restoranı oldu, burada adanın lezzet-
li balıklarından yedikten sonra Cunda 
Adası’nda gezimize başladık. 

Adada olmak, bir sahil kenarında ol-
maktan daha farklı hissettiriyor insana, 
denizi sınırsız olarak görmek çok hoş 
bir duygu. Yemeğin ardından rehberi-
mizin ada hakkındaki tarihi anlatımla-
rı eşliğinde yürüyüşe başladık. Zehra 
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Teyze’nin evi, adada görebileceğiniz 
en şirin evlerden biri, hemen yanında 
ise “Taksiyarhis Kilisesi(Aya Nikola)” 
bulunuyor. Bu kilise Cunda’nın sem-
bollerinden biri. Adadaki yürüyüşü-
müz “Aşıklar Tepesi”ne ulaştığımızda 
son buldu. Gördüğümüz manzarayı bu 
satırlarda tarif etmek gerçekten güç, 
yüksek bir tepe ve nereye bakarsanız 
bakın, mavi ve yeşil bir arada. Değir-
menin etrafında bir tur atmanız bile 
başınızın dönmesi için yeterli. Bir doğa 
harikasını izleyebileceğiniz bu güzel 
yer aynı zamanda “Sevim ve Necdet 
Kent Kitaplığı”nı da içerisinde barındır-
makta. Doyum olmayan bu manzarada 
çayımızı içtikten sonra yeni durağımız 
“Şeytan Sofrası”…

Şeytan Sofrası, tıpkı Aşıklar Tepesi gibi 
baktığınız her yerde mavinin tüm ton-
larını görebileceğiniz bir yer. Burası yu-
varlak bir sofrayı andırdığı ve üzerinde 
şeytanın ayak izi olduğuna inanılan bir 
şekil bulunması sebebi ile “Şeytan Sof-
rası” olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar 
buraya madeni para atarak ve bez par-
çaları bağlayarak dileklerinin gerçekle-
şeceğine inanıyorlar. Her ne kadar reh-
berimiz, lav birikintisinden oluşmuş bir 
tepe olduğu ancak hakkında efsaneler 
anlatıldığı bilgisini verse de şansımızı 
denemek adına madeni paralarımızı 
atıp, dilek dilemeyi de ihmal etmedik. 

Şeytan Sofrası’nın keyfini çıkarttıktan 
sonra yola çıktık ve akşam saatlerin-
de gezimizi tamamladık. İnanın adliye 
koridorları, duruşmalar, dilekçeler ve 
kitaplar derken unuttuğumuz, ertele-
diğimiz ya da acele yaşamaktan sıkıl-
dığımız yaşam neydi, güzellikler neydi, 
renkler neydi sorularının cevaplarını 
hatırladım ve kendi adıma yeniden an-
lamlandırdım. Tanımadığımız meslek-
taşlarımızla tanışmak, hoş sohbetleri 
paylaşmak ise apayrı bir keyifti.  Her 
gün benzer sorunlarla baş etmeye ça-
lışan, benzer çalışma şartlarına sahip 
kişiler olarak, nefes aldık, güldük, eğ-
lendik, huzur bulduk, enerji depoladık, 
eminim ki o gün birlikte olduğumuz 
herkese iyi geldi bu küçük kaçamak… 
Baromuza, tüm meslektaşlarım adına, 
böylesine güzel bir günü yaşamamıza 
vesile olduğu için çok teşekkür ediyo-
rum. 

Sezen Aksu’nun, klibini bu güzel yer-
de çektiği eserini, hangi saik ile kaleme 
aldığı bilinmez ama böylesine güzel 
bir coğrafyada, bir kez nefes almanın 
kalbinizin Ege’de kalması için yeterli 
olduğu muhakkak. Bambaşka güzel-
likleri paylaşmak için yeniden bir araya 
gelmek dileğiyle…

Av. İldeniz EROĞLU
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İzmir Barosu’nun “Ritim Grubu” ku-
rulmuş dediler. Evet, “Grup Değişik 
İş konserinde, arada kısa bir göste-

rilerini izlemiştim, çok güzeldi.” dedim. 
“Haydi biz de katılalım.” dediler. Böyle 
başladı ritim serüvenimiz. Zaman yok-
luğundan, bir arkadaş aldı darbukamı 
ve ilk çalışmaya yorgun argın, kafamda 
bir sürü iş ve telaş içinde gittim. Kısa 
bir süre sonra ‘Ben ne yaptım da bura-
ya geldim?’ demeye başladım. Herkes 
darbukalarına vuruyor, davul gümbür 
gümbür çalıyor, insanlar o gürültüde 
bir yandan sohbet etmeye çalışıyor, 
çay içenler, ortalıkta gezinenler, tam 
bir curcuna... Çok büyük hata yaptığı-
mı, üstelik de darbukayı da satın almış 
olduğumu düşündüm. Zaten kafam 
bulanık ve yorgun, “Ne işim var bura-
da?” diye kendi kendimi sorgulamaya 
devam ettim. Sonra “Teo” dedikleri bir 
hoca geldi. Yerinde duramıyor, zıp zıp 
zıplıyor, gözleri her an pırıl pırıl, sürekli 
hareket halinde, yeni deyimle hiperak-
tif görüntüsü veren biri. Önce bizi sus-
turdu ve çalışma başladı. 

Herkes, Teo ne derse, nasıl işaret eder-
se öyle çalıyordu ve güm güm vuruyor-
duk darbukalara, davullara, bongoya. 
Bir ayin gibi, hep birlikte, aynı tonda, 
aynı anda, bir sonraki vuruşu hatır-
lamaya çalışarak, bizden öncekilerin 
ellerine bakarak vuruyorduk. Ellerimiz 
kızarıyor, ama devam ediyorduk. O ak-
şam çaldık, çaldık, çaldık...

Eve gittim. Kendimi hiç bu kadar din-
lenmiş hatırlamıyorum. Sanki, sadece 

KASTEN RİTİM
vücudum değil ruhum da dinlenmişti. 
İlk anda gördüğüm o gürültülü, kaos 
halinin beni bu noktaya getireceğini 
tahmin etmemiştim. Dinginlik içinde 
günü tamamlamıştım.

Biz, salı grubuyduk, yeni başlayanlar. 
Çarşamba grubu ise geçen yıl başla-
yanlar,  yani deneyimli gruptu. Bir za-
man sonra gruplarımız birleşti. Biraz 
kıskançlık, biraz hayranlıkla birlikte 
çalışmaya başladık. Vurdukça vuruyor, 
gittikçe daha çok zevk alır hale geli-
yorduk. Çalışmaları çoğaltıp haftada 
iki gün gelmeye başladık ve inanılmaz 
güzel dostluklar kurduk. Herkes birbi-
rine yardım ediyor, eksiklerini tamam-
lamaya çalışıyordu. Vuruşlarımız kısa 
sürede düzeldi. Gerçekten güzel bir 
bütün olduk. 

İşte bu ritim grubu 14 Nisan 2014 de İs-
met İnönü Kültür Merkezi’nde bir kon-
ser verdi. Sadece seyirciler eğlenmedi. 
Biz de çok eğlendik. İlk konserimizdi ve 
Türkiye’de ritim grubu olan tek baro 
olan İzmir Barosu’nun üyeleriydik. Gu-
rurlandık, elimizden geleni yapmaya 
çalıştık. Hatalar da yaptık elbette, ama 
bu bizi küstürmedi, bilakis bir sonraki 
konserimiz için motive etti. Edinimleri-
mizi aramızda paylaştık. “Daha iyisi na-
sıl olur?” diye kendimizi sorguladık. Bir 
sonraki konserimiz eminim çok daha 
güzel, kendini aşmış bir konser olacak.

2015’te yeniden görüşmek üzere, sev-
giler, saygılar… 

Av. Figen KOÇ 
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S T A Ç TURNUVASI
İzmir Barosu tarafından düzenlenen  
satranç turnuvası sona erdi. İzmir Baro-
su Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit Gör-
gülü koordinatörlüğünde düzenlenen 
turnuvanın hakemliğini Engin Deniz 
Alev yaptı.
 
Turnuvada, birinci Av. Betül Cemre Yıl-
dız, ikinci Av. Bülent Korkut, üçüncü  Stj 
Av. Mahmut Özşahin ve dördüncü Av.
Hürriyet Aygün oldu. Dereceye giren 
meslektaşlarımıza kupaları ve turnuva-
ya katılan tüm meslektaşlarımıza da ka-
tılım madalyaları İzmir Barosu Başkanı 
Av. Ercan Demir tarafından verildi.
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Şekilsiz bir gidişti bizimkisi. Etrafını 
aydınlatmaktan yorgun düşmüş 
sokak lambaları, kısalığını İzmir’le 

bütünleştirmiş; tarihin bütün dokunuş-
ların unutmuşcasına gururla dolaşan 
etekler, evi güneş görmeyen ve söyle-
nenlerin aksine bir türlü tabibi de evine 
uğramayan yoksul insanlar, çırılçıplak 
bir gerçeğe dönüşüp bu şehre uğra-
yanın, üzerinden öpücüğünü, hayalle-
rini, bozkır türkülerini eksik etmediği 
ve adının coğrafya kitaplarında Türki-
ye’nin, dünya üzerindeki ve hatta dün-
yalar üzerindeki önemini belirtir kutsal 
ve kurallı tümcelerin içerisinde geçtiği 
denizi ve biz… Dedim ya, şekilsiz bir 
gidişti bizimkisi. Niceliğin değil de ni-
teliğin mühim olduğu zamanlardaki bu 
sokak, nasıl da ayaklarımızın altından 
akıp gidiyordu. İşte böyle başladı, “Ben 
de Ege’deyim.” dedirten gece.

Baksanıza notalar nasıl da güzel dola-
şıyor değil mi? Kimileri çapkın fazlası 

İzmir Barosu üyelerinden meslek-
taşımız Av. Alper Taner tarafından 
kurulan Türkiye’nin ilk Avukatlar Or-

kestrası Grup Değişik İş dördüncü kon-
serini 29 Mayıs 2014 tarihinde Hayal 
Kahvesi Performans’ta verdi. 8 kişiden 
oluşan grubun solistliğini Can Özarpa-
cı ile Esin İrgün yaparken Alper Taner 
ney, Emre Öktem  gitar, Kerem Dikmen 
saksafon, Kamil Yıldırım davul, Soner 
Özarpacı bas  gitar, Hakan Sarı klavye-
de görev alarak, rock ve pop, İngilizce, 

Türkçe şarkılardan oluşan repertuar-
ları ile tüm izleyicileri coşturdu. Eğer 
henüz Değişik İş Grubu’nun konserini 
izlemeyen meslektaşlarımız varsa çok 
şey kaçırmışlar derim. Tavsiyem bun-
dan sonraki konseri mutlaka izlemele-
ridir. Zira profesyonel anlamda müzikle 
uğraşanlara taş çıkartacak bir sahne 
performansı sergileyen grup, yüksek 
enerjilerini dinleyenlere yansıtmayı çok 
iyi başarıyorlar. Yaklaşık iki saat süren 
konserde izleyiciler dans ederek, şar-
kılara katılarak, günün stresini bir yana 
bıraktılar. Bu grubu bir kez dinleyince 
diğer konserlerini takip eder hale ge-
liyorsunuz. Grup Değişik İş’i, daha nice 
konserlerde izlemek, dinlemek dileğiy-
le.

Av. Bedriye KURTULUŞ TÜRK

DeğİŞik Bir Konser
ile, kimileri tam İzmir’in Kordon’una 
yakışır bir genç kız edası ile, kimisi ke-
derli, kimisi gözlerinin altındaki kırışık-
lığa aldırmayarak kahkahalara boğula-
cak kadar neşeli… Böyleydi işte bizim 
hikayemiz. O notalar gibiydik. O gece, 
cübbelerimiz aklımızdan çıkmamıştı, 
ama içeriye de almamıştık onları. Şar-
kılar söylendikçe, boğazlarda bir acı-
ma oluştukça, işlerini iyi yapmasının 
gerekliliği endişesi ile, bir ileri bir geri 
gidip gelen garsonlar çarptıkça, neşe 
daha bir artıyordu. Geceydi, ama gü-
neş orda bir yerde nasıl da dokunu-
yordu tenimize, nasıl da kaynatıyordu 
kanımızı. 

Melodiler bize yazılmıştı sanki. Divan 
şiiri misali...

Teşekkürler İzmir Barosu ve Grup 
Değişik İş...

Stj. Av. Ayfer KAPLAN
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İzmir Barosu 3. İş Hukuku Günleri 
kapsamında düzenlenen “İş 
Güvenliği ve İş Kazasından Doğan 
Sorumluk” konulu sempozyum 18-
19 Nisan 2014 tarihlerinde Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İzmir Barosu 3. İş Hukuku Günleri kap-
samında düzenlenen “İş Güvenliği ve İş 
Kazasından Doğan Sorumluk” konulu 
sempozyum 18-19 Nisan 2014 tarihle-
rinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılış konuşmasını ya-
pan İzmir Barosu Başkanı Av. Ercan 
Demir, sempozyuma gösterilen ilgiyle 
bu organizasyon sadece İzmir’de değil, 
Türkiye’de ilgi gören çok sayıda başka 
illerdeki meslektaşlarımızın da katıl-
mak istediği önemli bir çalışma halini 
aldığını söyledi. Sempozyumun düzen-
lenmesinde önemli emeği olan Yöne-
tim Kurulu üyeleri Av. Meriç Kaptan ve 
Av. Anıl Güler ile birlikte 60’ı aşkın İzmir 
Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Komisyonu üyesi avukat ve öğretim 
üyesi meslektaşımıza ve sempozyu-
ma katılan öğretim üyeleri ve özellikle 
Yargıtay daire başkanları  ve üyelerine 
gösterdikleri katılım ve katkıdan do-
layı teşekkür eden Demir, ülke olarak 
yaşadığımız süreçte,  İzmir Barosu’nun 
yargının da tartışıldığı toplantılar ve 
sempozyumlar düzenlediğini söyleye-
rek yargının değil hukukun tartışıldığı 

SEMPOZYUM:
“İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK”

gelecek güzel günlerde tekrar birarada 
olmak dileğiyle sözlerini bitirdi.

Sempozyumun 18.04.2014 tarihinde 
gerçekleşen birinci oturumunun baş-
kanlığını Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Baş-
kanı Ümran SAYIŞ yaptı. İlk oturumda 
İmece Ev İşçileri Sendikası Kurucusu, 
İMECE  Kadın Dayanışma Der. Üyesi 
Serpil KEMALBAY “Buzdağının Görü-

nen Yüzü”,Pamukkale Üniversitesi İİBF 
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Oğuz KARADE-
NİZ “İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve 
Sosyal Koruma Kapsamı”ve Marmara  
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
ÜyesiProf. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 
“İş Kazası Kavramı ve İşverenin Hukuki 
Sorumluluğunun Dayanakları” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdiler.
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Aynı gün gerçekleşen sempozyumun 
ikinci oturumunun başkanlığını İzmir 
6. İş Mahkemesi Hakimi Ayşe Yeşim 
AKÇELİK yaptı. Dokuz Eylül Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. 
Doç. Dr. Erhan BİRBEN’nin “İş Sağlığı   
ve Güvenliği Yasasının Değerlendirme-
si”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi - Sosyal Güvenlik Kurumu 
Eski Baş Müfettişi  Yrd. Doç. Dr.  Özgür 
Hakan  ÇAVUŞ’un  “Sosyal Güvenlik 
Uygulamaları  Bakımından  İş Kazaları”  
ve İzmir  Ekonomi  Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali 
Timur DEMİRBAŞ’ın “İş Kazalarında İş-
verenin Cezai Sorumluluğunun Daya-
nakları”sunumları ile sempozyumun ilk 
günü sona erdi.

Sempozyumun ikinci günü olan 
19.04.2014 tarihinde gerçekleşen bi-
rinci oturumunun başkanlığını Yargıtay 
21.Hukuk Dairesi Başkanı Mesut BALCI 
yaptı. Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Tetkik 
Hakimi  Bülent Mustafa ŞİMŞEK’in “İş 
Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan 
Tazminat Davaları” ve İstanbul Barosu 
Üyesi Av. Çelik Ahmet ÇELİK’in “Taz-
minat Davalarına ilişkin Yargıtay Ka-
rarlarının Gözden Geçirilmesi” başlıklı 
sunumları gerçekleştirdiler.

Aynı gün gerçekleşen ikinci  oturumu-
nun başkanlığını Yargıtay 10.Hukuk 
Dairesi Başkanı Süleyman CANER yap-
tı. İzmir 1. İş Mahkemesi Hakimi Ercan 
TURAN ‘nın “Rücuan Tazminat Davala-
rına Hakim Olan İlkeler” ve İzmir Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyesi  Av. Meriç 
KAPTAN’nın “Tazminat  Hesaplama Öl-
çütleri ve Uygulama Sorunları” başlıklı 
sunumlarıyla sempozyum sona erdi.
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İzmir Barosu tarafından, 27 
Nisan 2014 tarihinde, davacısı 
olduğumuz, Başbakan’a ait 
olduğu basında yer alan vilların 
bulunduğu Urla-Zeytineli Hacılar 
Koyu mevkiinde; koyu çevreleyen 
vadinin tümüyle kamuya 
kapatılarak Kıyı Kanunu’na aykırı 
olarak yapılan müdahaleyi ve 
koruma altındaki kıyıda yapılan 
yasadışı yapılaşmayı yerinde 
görmek için inceleme gezisi yapan 
TBB Çevre ve Kent Komisyonu 
üyesi meslektaşlarımızın 
alıkonulması ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı.

Bilindiği üzere, iktidar partisi mensubu 
bir kısım politikacılar, kamu bürokrat-
ları ve iş adamlarının karıştığı yolsuzluk 
operasyonları kapsamında gündeme 
gelen, İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli 
Köyü, Hacılar Koyu’ndaki kaçak yapıları 
yıkımdan kurtarmak amacıyla, taşın-
mazların bulunduğu parseller, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı İzmir 1 No’lu Ta-
biat Varlıklarını Koruma Bölge Komis-
yonu’nun 28.11.2013 tarih ve 200 sayılı 
kararı ile 1. derece Sit Alanı olmaktan 
çıkartılarak, “sürdürülebilir koruma ve 
kontrollü kullanım alanı” olarak tescil 
edilmiştir. 

Söz konusu tescil kararının iptali için, 
İzmir Barosu Başkanlığı ve içinde İzmir 
Barosu’na kayıtlı avukatların da yer al-
dığı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukat-
ları tarafından davalar açılmıştır. Türki-
ye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku 
Komisyonu da 26-27 Nisan 2014 tari-
hinde Seferihisar’da yapmış olduğu 
toplantısında, iptal davasına konu edi-
len Hacılar Koyu’nda tespit ve inceleme 
yapılmasını gündemine almıştır. Bu ka-
rar üzerine İzmir Barosu Yönetim Kuru-
lu üyesi Av. Ayşegül ALTINBAŞ, Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Ali ARABACI ve açılan tescil iptali dava-
larının vekillerinin de içlerinde olduğu 
20 kişilik avukat heyeti, 27.04.2014 tari-
hinde dava konusu koyda incelemeler-
de bulunmak için yola çıkmışlardır.  

Heyettekiler, Hacılar Koyu’na inen ka-
dastral yolun, kıyıya ulaşmadan birkaç 
kilometre önce, otomatik açılır kapanır 

bir demir kapı ile kesildiğini, kapının 
üzerine “Özel arazidir, girmek yasak-
tır” ve “Dikkat köpek var” tabelalarının 
monte edildiğini, kapının kenarlarına 
duvar çekildiğini ve üzerine kamera-
lar yerleştirildiğini ve demir kapıdan 
itibaren kilometrelerce uzunlukta tel 
örgü çekilerek arazinin herhangi bir 
yerinden kıyıya erişimin tamamıyla en-
gellendiğini görmüşler, hakkında yıkım 
kararı olan binalara ve sahile erişimle-
ri mümkün olamadan geriye dönmek 
zorunda kalmışlardır. 

Heyet; dönüş yolunda bazı sivil şahıs-
ların sözlü hakaret ve saldırısına maruz 
kalmış, heyetteki bir araç taşlanmıştır. 
Bu olayın hemen sonrasında, heyet, 
Zeytineli Köyü yolunda Urla İlçe Jan-
darma ekipleri tarafından, “konut do-
kunulmazlığını ihlal” ettikleri gerekçesi 
ile durdurulmuş, avukatların kimlikleri-
ne el konulmak istenmiş ve avukatlar 
ilçe jandarma karakoluna götürülmeye 
çalışılmıştır. Heyetteki avukatlar, takip 
ettikleri bir dava nedeniyle inceleme 
yapmak amacıyla burada bulundukla-
rını, alıkonulmalarının keyfi ve hukuk-
suz olduğunu, kendilerini gözaltına al-
mak istiyorlarsa kanunen Urla Nöbetçi 
Savcısı’nın buraya gelmek zorunda ol-
duğunu, bunun haricinde hiçbir gerek-
çeyle karakola gitmeyeceklerini ifade 
etmişlerdir. 

Heyetteki avukatların, yaklaşık üç saat 
boyunca bulundukları yerden ayrılma-
larına izin verilmemiş, seyahat özgür-
lükleri engellenmiş ve keyfi bir şekilde 
alıkonulmuşlardır. Bu esnada İzmir Ba-
rosu Başkanı Avukat Ercan Demir olay 
yerine gelmiş, gözaltı emrini veren Urla 
Savcılığı ve diğer adli-idari makamlarla 
görüşmüş, üç saatin sonunda yoluna 
devam etmesine izin verilen heyet bu 
kez de birkaç kilometre sonra trafik 
kontrolü adı altında kimlik tespiti yap-
mak amacıyla jandarma trafik ekipleri 
tarafından tekrar durdurulmuş ve araç-
lardaki kişilerin kimlikleri toplanmak 
istenmiştir. Jandarma’nın bu ikinci hu-
kuksuz girişimine de karşı durulmuş, 
trafik kontrolünün amacına uygun ola-
rak sadece araç şoförlerinin ehliyetleri 
ibraz edilmiş, yolcuların kimliklerinin 
istenilmesi heyetçe kabul edilmemiştir. 

Olayın meydana geliş şekli ve yaşanan-
lardan da anlaşılacağı üzere, inceleme 
yapmak amacıyla alanda bulunan avu-
katların durdurulması, alıkonulması ve 
haklarında gözaltı işlemi uygulanmak 
istenmesi son derece keyfi olup, huku-
ka ve uluslararası sözleşmelerle koru-
ma altına alınmış insan hak ve özgür-
lüklerine açıkça aykırıdır. 

Avukatlık Kanunu’nun 76/1. maddesi 
gereğince “İnsan Haklarını ve hukukun 
üstünlüğünü savunmak ve korumak” 
baroların amaçları arasındadır. Aynı 
kanunun 76/2. maddesine göre ise 
barolar amaçları doğrultusunda faali-
yette bulunurlar. Kanunlarca barolara 
verilmiş görevlerin doğal sonucu ola-
rak, toplumun genel çıkarlarını, insan 
haklarını ve hukukun üstünlüğünü sa-
vunma niteliğine sahip bu tür davalar 
sebebiyle, araştırma ve gözlemlerde 
bulunmak ve yerinde incelemeler yap-
mak, inceleme sonuçlarını paylaşmak, 
toplantılar düzenlemek, avukatlık 
mesleğinin ifası anlamına gelen çalış-
malardır. Bu tür çalışmalarda bulunan 
avukatların mesleki faaliyeti; Avukatlık 
Kanunu’nun 1. maddesinde tanımla-
nan avukatlık mesleğinin kamusal ta-
rafını oluşturmaktadır. 

Olay günü görevli olan Urla Cumhuri-
yet Savcısı Galip Yılmaz ÖZKURŞUN’a, 
meslektaşlarımızın görev gereği arazi-
de oldukları ve inceleme yapmak ama-
cıyla orada bulundukları bizzat İzmir 
Barosu Başkanı  tarafından bildirilme-
sine ve Avukatlık Kanunu’nun 58. mad-
desinde yer alan açık hükme rağmen, 
savcının, heyetteki avukatları jandarma 
vasıtasıyla gözaltına almak istemesi, 
hukuka aykırı olarak 3 saat boyunca 
özgürlüklerinden yoksun bırakarak 
alıkoyması, avukatların nezdinde tüm 
kamuoyuna  gözdağı vermekten başka 
bir anlama gelmemektedir. 

İzmir Barosu olarak; hakkında kesinleş-
miş yıkım kararı olan binaları yıkmak 
ve kamuya ait olan koyu, hukuksuz bir 
şekilde  halkın erişimine kapatanlar ve 
bunları teşvik edenler ile göz yuman-
lar hakkında yasal işlem yapmak yeri-
ne, bu hukuksuzlukla mücadele eden 
meslektaşlarımızı gözaltında altına al-
maya kalkışarak, adeta bu tür saldırıları 
teşvik eden Urla Savcılığı ve jandarma 
görevlileri ile kaçak yapılarla ilgili ola-
rak yaşanan hukuksuzluğun müseb-
bibi olan her bir politikacı, bürokrat, 
gerçek ya da tüzel kişiler hakkında suç 
duyurusunda bulunacağımızı,  hukuka 
aykırı bir şekilde halkın erişimine ka-
patılan kıyıların yeniden halka açılması 
için yürütülecek hukuki sürecin sonuna 
kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna 
bildiririz. 

Saygılarımızla 

30 Nisan 2014

İzmı̇r Barosu Başkanlığı

YAĞMA YOK !
BARODANBASIN AÇIKLAMASI
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Hikayeyi “meraklısı” bilir; doğa harikası bir koy. Turkuaz 
rengi suları, altın sarısı kumlarıyla cennetten bir köşe. I. 
Derece Doğal Sit Alanı Kararı ile korunuyor(du), yakın 

bir zamana kadar. Ya da biz “korunduğunu” zannediyorduk.

Sonra gittik gördük ki, koy asında bizden korunuyormuş; 
orada olmak, kıyısında dolaşmak, sularında yüzmek konu-
sunda tartışmasız ve devredilemez Anayasal haklara sahip 
olan yurttaşlardan korunuyormuş.

Hem de kilometrelerce uzunlukta dikenli tellerle; hem de 
Jandarma güçlerince; hem de “sivil” güvenlikçi edalı tipler-
ce...

Anlamışsınızdır nereden bahsettiğimizi; basında “Başba-
kan’ın Villaları” diye anılan, vermiş oldukları “sürdürülebilir 
koruma ve kontrollü kullanım alanı” kararıyla “koy”un doğal 
koruma  derecesini değiştiren bilirkişi heyetine, “vatana ha-
yırlı” bu hizmetleri karşılığında verilecek rüşvet görüşmele-
rinin, bazı hükümet üyelerine yönelik yolsuzluk operasyonu 
esnasında, yasal dinlemelere takıldığına dair haberler, med-
yada çarşaf çarşaf yayınlanan(bkz. http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/turkiye/44357/Urla_villalari_icin_130_bin_TL_
rusvet.html, http://www.haberartiturk.com/urla-villalari-fil-
mi-full-versiyon-768yy.htm) imara aykırı olarak yapılan vil-
lalar hakkında çıkan yıkım kararlarını yerine getirecek tek bir 
“Allah’ın kulu” kamu görevlisi bulunamayan, Urla, Zeytineli 
Köyü, Hacılar Koyu’ndan bahsediyoruz.

“Koy”un koruma derecesinin bu tarz yöntemlerle değiştiri-
lerek, yağmaya yasal kılıf bulma  çalışmaları, çevre koruma 
mücadelesine duyarlı yaklaşan, bu konuda sorumluluk al-
maktan çekinmeyen kimi örgütler ve yurttaşlar tarafından 
yargıya taşındı. Bunların başında İzmir Barosu ve sözkonusu 
davalarda bireysel davacı olarak yer alan yurttaşlara gönül-
lü hukuki destek sunan Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları 
(ÇEHAV) geliyor. 

VİLLA SANA CANIM FEDA
Gerek Urla villalarına karşı,  gerekse Çeşme-Karaburun Ya-
rımadası’nın hesapsızca enerji yatırımlarına, plansız imara 
açılmasına karşı, yine Yarımada halkı tarafından yürütülen    
hukuki mücadele, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hu-
kuku Komisyonu’nun da gündemine girdi ve yarımadada 
dava konusu edilen alanlarda inceleme yapmak ve rapor 
hazırlamak amacıyla, komisyonun olağan toplantısının 27-
28 Nisan’da Seferihisar’da yapılmasına karar verildi. 

Toplantı gündemine uygun olarak,  içinde İzmir Barosu ve 
TBB’nin Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu, bir kısmı İz-
mir Barosu’na kayıtlı olan, aynı zamanda TBB Komisyonu ve 
ÇEHAV üyesi olan ve açılan tescil iptali davalarının gönüllü 
vekilliğini üstlenen 16 kişilik Avukat Heyeti ve bazı davacılar, 
27.04.2014 tarihinde dava edilen Hacılar Koyu’nda incele-
melerde bulunmak amacıyla yola çıktılar. 

Heyettekiler, Hacılar Koyu’na inen kadastral yolun, kıyıya 
ulaşmadan birkaç kilometre önce, otomatik açılır kapanır 
bir demir kapı ile kesildiğini, kapının üzerine “özel arazidir 
girmek yasaktır” ve “dikkat köpek var” tabelalarının monte 
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edildiğini, kapının kenarlarına duvar çekildiğini ve üzerine 
kameralar yerleştirildiğini, ve demir kapıdan itibaren kilo-
metrelerce uzunlukta tel örgü çekilerek arazinin herhangi 
bir yerinden kıyıya erişimin tamamıyla engellendiğini gör-
düler. Hakkında yıkım kararı olan binalara ve sahile erişimleri 
mümkün olamadan, geriye dönmek zorunda kaldılar. 

Heyet; dönüş yolunda bazı sivil şahısların sözlü hakaret ve 
saldırısına maruz kaldı. Heyetteki bir araç taşlandı. Bu ola-
yın hemen sonrasında, heyet, Zeytineli Köyü yolunda Urla 
İlçe Jandarma ekipleri tarafından, konut dokunulmazlığı-
nı ihlal ettikleri gerekçesi ile durduruldu. Heyette yer alan 
avukatların kimliklerine el konulmak istendi ve avukatlar ilçe 
jandarma karakoluna götürülmeye çalışıldı. Avukatlar, ta-
kip ettikleri bir dava nedeniyle inceleme yapmak amacıyla 
burada bulunduklarını, alıkonulmalarının keyfi ve hukuksuz 
olduğunu, kendilerini gözaltına almak istiyorlarsa kanunen 
Urla Nöbetçi Savcısı’nın bu işlemi yapması gerektiğini, bu-
nun haricinde hiçbir gerekçeyle karakola gitmeyeceklerini 
ifade ettiler. 

Heyetteki avukatların, yaklaşık üç saat boyunca bulunduk-
ları yerden ayrılmalarına izin verilmeyerek, keyfi bir şekilde 
seyahat özgürlükleri engellendi ve alıkonuldular. Bu esnada 
İzmir Barosu Başkanı Avukat Ercan Demir olay yerine geldi. 
Gözaltı emrini veren Urla Savcılığı ve diğer adli-idari ma-
kamlarla yapılan görüşmelerin ardından ve en nihayetinde 
üç saatin sonunda, heyet yoluna devam edebildi.

Ancak avukatlar bu kez de birkaç kilometre sonra, trafik 
kontrolü adı altında kimlik tespiti yapmak amacıyla, jandar-

ma trafik ekipleri tarafından tekrar durduruldu ve araçlar-
daki kişilerin kimlikleri toplanmak istendi. Urla İlçe Jandar-
ma’nın bu ikinci hukuksuz girişimi de karşılıksız kaldı. Trafik 
kontrolünün amacına uygun olarak sadece araç şoförlerinin 
ehliyetleri ibraz edildi, yolcuların kimliklerinin istenilmesi 
avukatlarca kabul edilmedi.

Kapısından içeriye adım bile atmanın mümkün olamadığı bir 
alan için, konut dokunulmazlığını ihlal gibi saçma bir suç-
lama ile hak savunucularının saatlerce alıkonulmasına yol 
açan bu müdahalenin asıl amacının, bu gibi davalarla “uğra-
şanlara” göz dağı vermek olduğu, çok açık. 

Hele ki bu şikayetin, söz konusu koyu Anayasa ve yasalara 
aykırı olarak, halkın erişime kapatanlarca, imara aykırı ola-
rak diktikleri villalar hakkında yıkım kararı verilen işgalcilerce 
yapılmış olması ve telefonla yapılan şikayetin hemen aka-
binde, dakikalar içinde, birden çok jandarma aracının “olay 
yerine” intikal edebilme “hız ve kabiliyeti”, İdare’nin “kamu 
yararından”  ne anladığını ve o “kamu”nun İdare’ce nasıl ko-
runduğunu, traji-komik bir şekilde ortaya serdi. 

Bu durumu en güzel anlatan şey, başlıkta sunduğumuz ve 
ulusal bir mizah dergisinde yayınlanan “Villa Sana Canım 
Feda” isimli karikatürdür herhalde.

Şüphesiz ki; bu hukuk tanımaz davranışların hesabını sor-
mak adına, İzmir Barosu Başkanlığı tarafından, gerçeğe 
aykırı şikayette bulunan kişiler ve kendilerine defaatle izah 
edimesine karşın, bu şikayeti ciddiye alıp, avukatları saat-
lerce yol kenarında alıkoyan Jandarma timi ve alıkonulma 
emrini veren, olay günü nöbetçi olan Urla Savcısı hakkında 
suç duyurusunda bulunuldu.   

Ne var ki; ismi rüşvet iddialarına karışan bilirkişi heyeti hak-
kında ya da kaçak villaların yıkımından birinci derecede so-
rumlu olan ve bu sorumluluğunu yerine getirmeyen Urla 
Kaymakamı hakkında, bırakın tek bir soruşturma açılmasını, 
kendisinin son kararname ile Valilik göreviyle “taltif ediliği” 
dikkate alındığında, bu soruşturmadan bir sonuç çıkmaya-
cağı da gün gibi ortada.     

İyi de bu bizi durduracak mı? Şüphesiz ki hayır!

Ekolojik barbarlığın mağdurlarıyla dün de dayanışma için-
deydik, bugün de dayanışma içindeyiz ve yarın da olmaya 
devam edeceğiz. Onların yürüttüğü mücadeleye gönüllü 
hukuki destek sunmaktan, hak arama hürriyetinin etkinleş-
tirilmesi, tüketim kültürüne karşı paylaşımcı ve dayanışmacı 
bir hukukun yeniden yaratılması uğruna risk almaktan, zerre 
korkumuz yok. 

Söze karikatürle başladık, şiirle bitirelim o zaman:

“Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek / yeryüzü aşkın 
yüzü oluncaya dek” (A.Yücel)

Sevgi selam ve muhabbetlerimizle! 

Av. Cem ALTIPARMAK
İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu
TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları 

GÜNCELGÜNCEL
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EGE VE MARMARA BÖLGELERİ BARO 
BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

24 Mayıs 2014 tarihinde Kırklareli 
Barosu’nun ev sahipliğinde 
İğneada’da toplanan ve aşağıda 
belirtilen Ege Marmara Bölgeleri 
Baro Başkanları şu hususların 
kamuoyuna aktarılmasında yarar 
görmüşlerdir:

1) Bilindiği üzere avukatlık sadece ka-
zanç amacı güden ticari bir meslek ol-
madığı gibi, barolar da yalnızca mes-
leki sorunlarla sınırlı olarak faaliyet 
gösteren meslek kuruluşları değiller-
dir. Avukatlık mesleğinin yapısında ve 
özünde, hak arama özgürlüğünün ve 
savunma hakkının korunması ile etkin 
kullanımının temini, hukukun üstün-
lüğünün, insan haklarının, yurttaşların 
hak ve hukukunun korunması vardır. 
Bu sebeple avukatlar tüccar ya da işa-
damı değil, öncelikle hak arayıcısı ve 
savunucusudurlar ve asıl iştigal alan-
ları adaletin gerçekleşmesidir. Mevcut 
Avukatlık Kanununun özellikle 76 ve 
95.maddeleri, Baroların bu sosyal ve 
toplumsal işlevlerinin normatif daya-
nağı, yurttaşların da hak ve özgürlük-
lerinin güvencelerinden birisidir. 

2) Dolayısıyla, avukatlık kanunu ile ilgi-
li her türlü değişiklik ve düzenlemede   
avukatlık mesleğinin varlık nedenini, 
felsefi, toplumsal ve tarihsel temeli-
ni, ruhunu ifade eden bu öz öncelikle 
gözetilmelidir. Bu temele ve öze aykı-
rı hiçbir düzenleme kabul edilemez. 
Mesleğimizin varlık sebebine aykırı bir 
düzenleme hiçbir şekilde bir kazanım 
olarak görülemez. Üstelik bu temele 
aykırı düzenlemeler öncelikle yurttaş-
larımıza, onların hak arama özgürlük-
leri ve savunma haklarına zarar vere-
cektir. 

3) Bu çerçevede Avukatlık Kanunu ile 
ilgili herhangi bir düzenlemede dayat-
mayı, ticarileşmeyi, avukatlık mesleği-
nin ruhunu yok ederek onu salt ticari 

bir faaliyete indirgeyen, baroların yu-
karıda belirtilen sosyal ve toplumsal 
işlevlerinin sınırlanarak sadece mes-
leki bir faaliyet alanına hapsedilmesi-
ni, vesayetin hiçbir türünü, avukatla-
rın bağımsızlığını zedeleyecek, haksız 
rekabete ve kastlaşmaya yol açacak, 
yabancı hukuk bürolarının işgal ve ta-
hakkümüne imkan sağlayacak, temsil-
de adalet ilkesini zedeleyecek hiçbir 
düzenlemeyi kabul etmediğimizi ve 
etmeyeceğimizi açıkça belirtmekteyiz.

Bu açıdan şu aşamada önceliğimiz, 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararıy-
la doğan boşluğu giderecek ve anılan 
kararın gerekçeleri doğrultusunda ya-
pılacak sınav ve staj düzenlemesinden 
ibarettir.

Nihayet avukatların ve baroların, avu-
katlık mesleğinin geleceği söz konusu 
olduğunda, siyasi görüş ayrılıklarını bir 
yana bırakılarak birlik ve bütünlük içe-
risinde hareket edeceğinden kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır. 

4) Soma faciasında hayatını yitiren 
yurttaşlarımızın acısı halen içimizi ya-
karken ölenlere rahmet, ailelere ve ulu-
sumuza başsağlığı dilemekte, etkin bir 
yargısal sürece bağlı olarak konum ve 
sıfatlarına bakılmaksızın, teknik hukuk 
çerçevesinde sorumluların saptanarak 
gerekli yaptırımların uygulanmasını, 
bir daha benzer acıların yaşanmaması 
için gerekli her türlü çalışmaların ya-
pılmasını ve önlemlerin gecikmeksizin 
alınmasını, buna yol açan özelleştir-
me, taşeronlaştırma, köleleştirme po-
litikalarının yeniden sorgulanmasını, 
diğer madenlerde de ivedilikle önlem 
alınmasını talep etmekteyiz. Bunun ta-
kipçisi olacağımızı, mağdur yurttaşları-
mızın hukuken ve manen yanında ola-
cağımızı kamuoyuna açıklamaktayız. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

AFYON BAROSU BAŞKANI
AV. TURGAY ŞAHİN                                                             

AYDIN BAROSU BAŞKANI
AV. SÜMER GERMEN 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI 
AV. YAŞAR MEYVACI                           

BİLECİK BAROSU BAŞKANI
AV.HALİME AYNUR 

BURSA BAROSU BAŞKAN  
AV. EKREM DEMİRÖZ

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI
AV. MÜJDAT İLHAN 

EDİRNE BAROSU BAŞKANI 
AV. ÖZGÜR YILDIRIM  

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
AV. ÜMİT KOCASAKAL 

İZMİR BAROSU BAŞKANI
AV. ERCAN DEMİR 

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI
AV. HARUN SAYGILI 

KOCAELİ BAROSU BAŞKAN YARD. 
AV. MEHMET AKGÜL  

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI 
AV. SABİT ÖZDOĞLAR 

MUĞLA BAROSU GENEL SEKRETERİ  
AV. İRFAN BALKAYA     

SAKARYA BAROSU BAŞKANI  
AV. RECEP HACIEYÜPOĞLU   

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI   
AV. NEVZAT TEKER 

UŞAK BAROSU
AV.BAKİ KANTAR 

YALOVA BAROSU BAŞKANI
AV. CEVDET BEKLER 



İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

Bu yıl Avukatlar Haftası etkinlikle-
ri çerçevesinde İzmir Barosu da 
bir satranç turnuvası düzenledi 

ve bu turnuvaya erkek avukatlar daha 
çok ilgi gösterirken şampiyon, bir ka-
dın meslektaşımız oldu. Gerçi o zaten 
şampiyonluklara alışıktı. Bu sebeple 
bültenimizin bu sayısında “İçimizdeki 
Yetenekler”den Av. Betül Cemre Yıldız 
ile bir söyleşi gerçekleştirdik.  

Betül hanım yanılmıyorsam satran-
ça erkeklerin ilgisi kadınlara göre 
daha yüksek. Peki sizin satrança il-
giniz nasıl başladı nasıl gelişti? Size 
bu ilgiyi kazandıran biri oldu mu?

Doğru, satrança erkeklerin ilgisi daha 
fazla. Çok nadiren kızların ilgisini çeki-
yor satranç.

Benim iki tane ağabeyim var. Ailem 
kendi arasında amatörce satranç oynu-
yordu. Özellikle ağabeylerim ilgililerdi. 
Onlar oynarken hep onları izlerdim. İz-
lerken taşların hareketlerini öğrenmiş-
tim. Onlarla oynamak istediğimde hem 
küçük hem de kız olduğum için hiçbir 
zaman benimle oynamak istemediler(-
Şimdiyse onlar benimle oynamak isti-
yorlar.). Ben de bunun üstüne okulda 
açılan kurslardan satrança yazıldım. Ai-
leme bu konuda haber vermemiştim. 
Daha sonra öğrendiler. Bir ay kadar 
sonra “İzmir 10 Yaş Kızlar Şampiyonası” 
yapıldı. Rahmetli satranç öğretmenim 
Abdullah İlhan –İzmir’deki bütün şam-
piyonlar onun elinden geçmiştir- bu 

RÖPORTAJ:
AV. BETÜL CEMRE YILDIZ İLE
S T A Ç ÜZERİNE
turnuvaya katılmamı çok istemişti. An-
cak ailem özellikle de babam, daha çok 
yeni olduğum için kaybedip satrançtan 
soğuyacağımı düşünüp turnuvaya ka-
tılmamı istemedi. Hatta ilk gün babam 
izlemeye gelmemişti, üzüldüğümü 
görmemek için. Ama ilk turnuvamda 7 
maçın 7’sini de alıp “İzmir 10 Yaş Kızlar 
Şampiyonu” oldum. Bir sonraki sene 
de “10 Yaş Kızlar Türkiye Şampiyonu” 
olup dünya şampiyonası yaş grupları-
na katılmaya hak kazandım.

Bize biraz kendinizden bahseder misi-
niz? Satrança olan ilginiz hayatınıza ve 
özellikle meslek hayatınıza nasıl yansı-
yor, satrançın ne gibi katkıları oluyor 
onu merak ediyorum…..

Satranç şu anda benim için hobiden 
çok meslek diyebilirim. Küçük yaştan 
beri bu spordan para kazanıyorum. 
Avukatlık da istediğim meslekti. Hu-
kukla satranç birbirine çok benzeyen 
uğraşlar. Avukatlar arasında satranç 
sporu çok yaygın. Mesela dünya şam-
piyonlarından Alekhine de başarılı bir 
avukattı. Tabi ikisini bir arada yürüt-
mek çok kolay olmuyor. Satranç çok 
zaman alan bir spor. Profesyonel spor-
cular günde 7-8 saat satranç çalışıyor. 
Ben de şu anda satrança daha çok 
vakit ayırsam da avukatlıkta da kendi-
mi geliştirmek istediğim için bu sene 
mesleğimi yapmaya karar verdim. An-
cak satrançtan dolayı devamlı yurtdı-
şındayım. O yüzden şimdilik avukatlığa 
çok fazla zaman ayıramıyorum.

Ben biraz araştırma yaptım internet 
ortamı üzerinden; bir çok yarışmaya 
katılmışsınız ve ödülleriniz var. Bize 
biraz bu ödüllerden ve katıldığınız 
yarışmalardan bahseder misiniz?

9 yaşından beri satranç oynuyorum. 10 
yaşımdayken Yaş Gruplarında Türkiye 
Şampiyonu oldum ve küçüklerde milli 
takıma seçildim. 11 yaşımda da Türkiye 
Kadınlar Şampiyonası’nda 2. Olarak en 
küçük milli sporcu seçildim ve ilk olim-
piyatıma katıldım. İlk Türkiye Şampi-
yonluğu’nu 13 yaşındayken kazandım. 
Bu sene 10. kez Türkiye Kadınlar Şam-
piyonu oldum. 

Uluslararası alandaki en önemli başa-
rılarım; 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şam-
piyonası’nda bronz madalya, Dünya 
Gençler Şampiyonası’nda şampiyonlu-
ğu paylaşarak averajla bronz madalya 
kazandım. En büyük başarılarımdan 
biri ise 2012 Olimpiyatları’nda 2. masa-
da bronz madalya kazanarak ülkemizi 
temsil ettim.

Benim kızım ve eşim satranç oynu-
yorlar onları bazen izliyorum çok 
eğleniyorlar. Ama satranç bana her 
zaman çok soğuk ve heyecanı az 
yansıtan bir oyunmuş gibi gelmiştir. 
Siz neler hissediyorsunuz, oynarken 
içinizden mi heyecanlanıyorsunuz 
yoksa her zaman soğukkanlı mı ol-
mak gerekiyor? Soğukkanlı durmak 
oyunun yazılı olmayan bir kuralı mı? 

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER
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Soğukkanlılık önemli tabi. Sadece satrançta değil yaşamın 
birçok yerinde önemlidir. Sonuçta satranç bir savaş oyunu, 
psikolojik bir savaş yapıyorsunuz. Yeri geliyor tuzaklar kuru-
yorsunuz, ama rakibiniz bir türlü hata yapmıyor. Bu arada siz 
de hata yapmamalısınız tabi. Bazen saatlerce oynuyorsunuz 
-ki bu ortalama 4-5 saat oluyor- oyun dengede giderken 
tek bir hamleyle oyunu kaybedebiliyorsunuz. Maçı kazanın-
ca sorun olmuyor, ama kaybedince bütün gece o maçı kafa-
nızda analiz ediyorsunuz.

Benim genelde soğukkanlı olduğumu söylerler. Yani öyle 
görünürüm, ama maç içinde belli etmesem de çok heye-
canlanırım. Sadece heyecanımı kontrol etmeyi öğrendim, 
diyebilirim.

Sanırım satranç turnuvaları da genelde kadın-erkek ayrımı 
yapılarak düzenleniyor? Bunun nedeni nedir? Kadınlar ve 
erkekler arasında beynin işleyişinde mi fark var tam olarak 
anlayamadım, bu yüzden merak ettim.

Kadın erkek ayrımı belli başlı turnuvalarda var. Bizim yarış-
tığımız bazı turnuvalarda -açık turnuva diye adlandırılıyor- 
kadın-erkek karışık oluyor. 

Satranç her ne kadar zihinsel bir spor olsa da maçlarımız 
uzun sürdüğü için kondisyonumuzun güçlü olması gere-
kiyor. Turnuvalarımız ortalama 10-12 gün sürüyor ve ciddi 
bir yorgunluk ve kilo kaybı olabiliyor. Bu yüzden kamplarda 
spora önem veriyoruz. Kadın-erkek ayrımındaki tek fark bu 
olabilir. Bir de belki erkeklerin kadınlara kaybetmekten çe-
kinmesi de olabilir.

Sizin genelde kadınlar şampiyonalarında ödülleriniz var 
ama siz İzmir Barosu’nun Avukatlar Haftası çerçeve-
sinde düzenlediği ve genelde erkek meslektaşlarımızın 
daha çok ilgi gösterdiği turnuvada birinci oldunuz? Si-
zin için nasıl bir deneyimdi, bu sizi zorladı mı ? Bir farkı 
oldu mu?

Genel kategorilerde de başarılarım var. Ama elbette kadın 
turnuvalarına göre daha az. Benim için çok güzel bir tur-
nuvaydı. Ben satrançta profesyonel sayılırım, maçlarda çok 
zorlanmadım. Ancak kendi meslektaşlarımla böyle güzel bir 
ortamda yarışmak benim için çok değişik bir deneyim oldu.

İzmir Barosu’nun düzenlediği turnuvaya katılma fikri 
sizde nasıl gelişti ve turnuva nasıldı, keyif aldınız mı? 
Son olarak İzmir Barosu’nun bu turnuvayı geleneksel 
olarak düzenlemesini ister misiniz? Belki bu işte siz de 
görev alırsınız sizce nasıl olur? 

Turnuvadan, bir gün önce haberim oldu. Turnuvada tanıştı-
ğım ancak aslında yıllar önce çocukken aynı turnuvada yarış-
tığımızı sonradan öğrendiğim Mahmut Orhun Özşahin beni 
aradı. Turnuvadan bahsetti. Aslında çok şaşırmıştım, çünkü 
gerek üniversitede gerekse mezun olduktan sonra baromu-
zun böyle bir organizasyonundan haberim olmamıştı. Bu 
sene düzenlenmesi ilk adımdı. Bundan sonraki organizas-
yonlarda ben de elimden geldiğince yardım etmek isterim.

Röportaj: Av. Hatice ASLAN ATABAY
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İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu olarak 17-18 
Mayıs 2014 tarihlerinde bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu ça-
lıştayda Haziran ayında yasalaşması beklenen yeni Avu-

katlık Kanunu’na ilişkin, -özellikle staja ilişkin hükümler- biz 
stajyer avukatlar olarak görüşlerimizi belirtmeye çalıştık ve 
alternatif oluşturabildiğimiz hususlarda da bu alternatifler-
den bahsettik.

Amacımız, yeni yasada her ne kadar staja ilişkin hükümler 
biz stajyerlere sorulmamış olsa da, yasa çıkmadan fikirleri-
mizi belirtmek ve tartışmak istedik. Bu Çalıştay’ın amacına 
ulaşıp ulaşmaması ya da yetkili mercilerce dikkate alınıp 
alınmaması, yine yetkili mercilerin sorunu (veya dikkate ala-
cağı bir husus). Biz üzerimize düşeni yaptık ve onbeş baro-
dan gelen stajyer avukatlarla bu çalışmayı gerçekleştirdik. 
İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde geçen bu etkinlikte yeni 
stajyer avukat arkadaşlarla tanışma ve değişik baroların sta-
ja bakış açısını keşfetme olanağı bulduk. 

Çalıştay’ımız iki gün sürdü. İlk gün, İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’ndan Av. Özkan YÜCEL, ve ardından İzmir Barosu 
Stajyer Avukatlar Temsilcisi sıfatıyla benim açılış konuşma-
sını yapmamla başladı. Ardından iki arkadaşımız, İhsancan 
AKMARUL ve Onurcan ERGÜN diğer ülkelerdeki avukatlık 
stajına ve de Türkiye’deki stajyer avukatların sorunlarına iliş-
kin sunumlarını bizlerle paylaştılar. 

Fikirlerimizi ortak metin haline getirebilmek amacıyla birinci 
günümüzde atölye çalışmaları yaptık:

• Staj Eğitim Atölyesi (Stajyerin staj eğitiminin niteliği ve 
nasıl daha iyi bir dönem geçirilebileceğine ilişkin) ve

• Staj Kredisi (Stajyerlerin ekonomik hakları ve TBB’nin 
sağladığı krediye ilişkin) iki farklı atölye oluşturuldu ve 

Biz Bir ÇALIŞTAY Yaptık...
her atölyede katılan barolardan en az bir kişinin yer al-
ması sağlandı. Böylece katılım gösteren tüm baroların 
iki atölyede de temsili sağlanmış oldu.

İkinci gün ise avukatlık sınavının gelmesine ilişkin gösteri 
mahiyetinde bir münazara maçı sergilendi. Bunu organize 
eden Ahmed ATILGAN münazaraya ilişkin bilgiler verdikten 
sonra, DEU Münazara Kulübü’nden gelen dört arkadaşımız 
ve yazıyı kaleme alan benimle Manisa Barosu’ndan Musa 
Yıldırım KAYA’nın yer aldığı münazara maçı gerçekleştirildi. 
İzleyicilerden de gelen tepkilere göre -ki bir münazara ma-
çını ilk defa izleyenler de vardı- oldukça keyifli bir gösteri 
maçı gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise basın bildirisi metni 
hazırlandı ve İzmir Barosu’ndan Stajyer Avukatlar Temsilcisi 
Emel DİRİL basın bildirisi metnini okudu. Bu bildiriden sonra 
düzenlediğimiz bu Çalıştay’a emek veren, katılım gösteren 
arkadaşlara teşekkürlerimizi bildirdik ve ileride tekrar bir 
araya gelme sözüyle vedalaştık.
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Atölyeler: Staj Kredisi ve Staj Eğitim Atölyesi

Atölyelerde alınan kararlardan kısaca söz etmek gerekirse: 
Staj kredisi atölyesinde TBB’nin baro pulu çıkarma amacı-
nın stajyerlere mali haklar sağlamak olduğu gerçeği de göz 
önüne alınarak stajyere kredi değil, geri ödemesi olmayan 
bir burs verilmesi gerektiği kararını aldık. Staj Eğitim Atölye-
si’nde ise staj süresinin bir yıldan iki yıla çıkarılmasının hiçbir 
anlamının olmayacağını, amacın süreyi uzatmak yerine ni-
teliği artırmak olması gerektiğini ifade ettik. Bu ortak me-
tinlerde detayları belirtilmek suretiyle 10 sayfalık bir ortak 
karar metni oluşturuldu. Bültende yer sorunu yaratmamak 
amacıyla ortak karar metninden oldukça özet bir bölümü 
sizlere aktarmak isterim. 

Ortak karar metninde özet olarak neler var?

Ortak karar metnimiz, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan tas-
lağın, “avukatlık sınavına ilişkin” 13., 14. ve 15. maddele-
rinin eleştirisi ve bizlerin bu maddelere yönelik önerileriyle 
başlıyor. Önerimiz şöyle: “(…) Mevcut hukuk fakülteleri ve 
öğrenci mevcudu değerlendirildiğinde ülkemizde hukukçu 
ihtiyacını karşılamaya yetecek sayının da üzerinde hukuk fa-
kültesi öğrencisi bulunduğu anlaşılacaktır. Bu sebeple de ar-
tık yeterli öğretim üyesi dahi olmayan üniversitelerde hukuk 
fakülteleri açılmamalı, mevcut koşulları itibariyle ihtiyacı zar 
zor karşılayabilen hukuk fakültelerinin kontenjanları daha 
fazla arttırılmamalı, hukuk eğitiminin kalitesi daha fazla dü-
şürülmemelidir. Şayet avukatlık sınavı ile ilgili düzenlemeler 
bu haliyle kabul edilecek olsa dahi bu kapsamda yapılacak 
sınavların yargı bağımsızlığının güvencesinin sağlanması ba-
kımından Adalet Bakanlığı bünyesinde değil, Türkiye Barolar 
Birliği nezdinde yapılmasının kabulü uygun olacaktır.”

“Avukatlık staj süresine” ilişkin 16/4 için geliştirdiğimiz 
önerimiz ise şöyle: “(…) Staj eğitiminin niteliğini arttırma-
ya yönelik olarak mevcut kanuna ek herhangi bir düzenle-
me getirilmeyip adliye stajının süresi de muhafaza edilerek 
avukat yanındaki staj süresinin arttırılması staj eğitiminin 
verimliliğine hiçbir katkı sağlayamayacaktır. Çoğu avukatın 
stajyerini icra takipçisi olarak gördüğü, ayak işlerinde kul-
landığı düşünüldüğünde avukat yanında geçirilen staj süre-
sinin arttırılması stajyerin kendini bu alanlarda geliştirmesi 
(yani hiç geliştirememesi) demek olacağından, mali kaygılar 
da dikkate alınarak, staj süresi adliye stajı ve avukat yanında 
staj bakımından bir yıl olarak muhafaza edilmelidir. Ayrıca 
hükümdeki staj yapılacak yerler bakımından getirilen ‘…ge-
rekli görülen kurum ve kuruluşlar…’ ibaresi açıklığa kavuştu-
rularak bu konudaki belirsizlik de giderilmelidir.”

“Avukat yanında staj görecek stajyer sayısı hakkında” 
düzenleme yapan 16/5 maddesine yönelik önerimiz: “Bah-
sedilen sakıncaların önüne geçilebilmesi bakımından bir avu-
kat yanında staj yapacak avukat sayısı ikiye indirilmelidir.”

“Stajyer avukatlara ek iş yapma olanağı tanınması 
hakkında” ki 16/6 maddesine ilişkin önerimiz: “(…) Staj-
yer avukatların mali güvenceleri staj süresince başka bir işte 
çalışmaya ihtiyaç duymayacakları şekilde sağlanmalıdır. Bu 
Anayasa’nın 65. maddesi ile sosyal devlet olduğu iddiasında 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin görevidir. Ayrıca bu 
mali güvence sağlandıktan sonra, halihazırda hem çalışıp 
hem de staj yapan kişilerin ücretsiz izin almalarına imkan 
tanıyacak düzenlemelerin yapılması suretiyle bu kişilerin staj-
larını gerektiği gibi yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Staj sü-
releri dışında mesai yapılması mümkün işler bakımından ise 
ayrıca düzenleme yapılarak staj süresince stajyer avukatların 
bu işlerde sigortalı olarak çalışma imkânları sağlanmalıdır.”

“Staj süresinden sayılacak hususlar hakkında” kural ge-
tiren 16/7 maddesine ilişkin geliştirdiğimiz önerimiz: “(…) 
yurt dışındaki mesleki eğitim kuruluşlarında geçirilen süre-
lerin staj süresinden sayılması yönündeki düzenlemeye pa-
ralel olarak ayrı bir hükümle staj süresinin uygun görülecek 
bir kısmının yurt içinde üniversiteler nezdinde geçirilmesi ve 
bu sürenin de staj süresinden sayılması sağlanmalıdır. Yani 
staj eğitimi iki aşamalı olarak planlanmalı, ilk aşamada staj-
yer avukatlar üniversitelere bağlı olarak pratik eğitim gör-
meli daha sonra baroya bağlı staj eğitimine başlamalıdır. Bu 
durum stajyer avukatların öğrenci statüsünde de yer almak 
suretiyle, onların yararlandıkları indirimli ulaşım imkânı da-
hil olmak üzere pek çok imkandan yararlanmasının önünü 
açacaktır.”

“Stajyer avukatların hak ve ödevleri hakkında” düzenle-
me yapan 19/1 maddesi için şöyle bir öneri geliştirdik: “Ön-
celikle, stajyer avukatların, avukatlarla ‘’duruşmalara beraber 
girme’’ hakkının daha açıklayıcı biçimde  ‘avukatla beraber 
temsil görevini yürütmek’ şeklinde düzenlenmesi gerekir.(…) 
Stajyer avukatların kalemlerde dosya inceleme, dosyadan ör-
nek alma gibi hususlar bakımından yaşadıkları sıkıntılar der-
hal ortadan kaldırılmalıdır. Staj başlangıcında stajyere verilen 
kimlik kartları onların hangi avukat nezdinde staj yaptıkla-
rını göstermektedir. Bu kartların ibrazı ile stajyer avukatlar 
dosyadan örnek alabilmelidir. Yine ilgili avukatın kendisinden 
istemesi halinde gerekçeli karar tebliği de kalemde stajyer 
avukata yapılabilmelidir. (…)
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Ayrıca staj eğitiminde baroların farklı uygulamalara gitme-
lerinin engellenmesi ve her stajyerin asgari düzeyde eşit bir 
eğitim almasının sağlanması, aynı zamanda barolar arası 
mesleki dayanışmanın arttırılması için Türkiye Barolar Bir-
liği’ne bağlı Staj Eğitim Akademisi oluşturulmalıdır. Burada 
belli eğitim çalışmaları yapılmak ve sosyal bazı etkinlikler dü-
zenlenmek suretiyle ülkenin farklı yerlerinde staj yapan staj-
yerlerin bir araya gelerek birbirlerini tanımaları, birbirlerinin 
sorunlarından haberdar olmaları, sosyalleşmeleri ve böylece 
mesleki dayanışma bilinçlerinin daha staj aşamasında oluş-
maya başlaması sağlanmalıdır. Son olarak CMK eğitimlerinin 
de staj süresi içinde alınmasının önü açılarak avukatlık ruhsa-
tı alındığı anda bu görevin zaman kaybı olmaksızın avukat-
larca üstlenilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.”

“Stajyer avukatların sigortalılığı” konusunu düzenleyen 
taslağın 19/3 maddesine ilişkin önerimiz ise şöyle: “Stajyer 
avukatların yalnızca genel sağlık sigortası bakımından değil, 
tümüyle sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi yönünde 
düzenlemeler yapılmalıdır. Stajyer avukatların staj süresi bo-
yunca hayat sigortalarının da yapılarak bu konuda yaşaya-
cakları riskler bakımından da güvenceler getirilmelidir.”

“Staj kredisi”nden dem vuran 19/4, 23. ve 24. maddeler 
üzerinde çok tartıştığımız ve fikir yürüttüğümüz madde-
ler oldu. Önerimizi ise şu şekilde kaleme aldık: “(…) 2013 
yılı itibariyle baro pullarından elde edilen gelir 21.090.271, 
31.-TL’dir. Bu gelirin bir kısmı stajyer avukatlara kredi olarak 
dağıtılmakta; ancak staj bitiminden kısa bir sure sonra geri 
ödemesi sağlanarak elde edilen gelir stajyer avukatlara yar-
dım için kullanılıyormuş gibi gösterilmektedir. Süresi içinde 
ödenmeyen kredilere faiz işletildiği de düşünüldüğünde baro 
pullarından elde edilen yüklü miktardaki gelir stajyerlere har-
canmadığı gibi, işletilen faizler sayesinde stajyer avukatlar 
üzerinden ayrıca gelir elde edilmektedir. Bu sebeple stajyer 
avukatlara geri ödemesiz burs imkânı sağlanmalı, böylece 
stajyer avukatla yanında staj yaptığı avukat arasındaki üc-
ret ilişkisi kesilerek, stajyerler, avukatların verdiği ücretlere 
mahkûm edilmemelidir.

(…)

Yargıtay’ın yerleşik kararları uyarınca: ‘Sosyal devlet; ferdin 
huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi 
ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkile-
rini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 
sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, 
işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağıl-
masını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni ku-
ran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka 
bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygula-
yan devlet’ demektir.”

“Staj raporları hakkında” başlıklı 20. madde içinse şöyle 
bir öneri kaleme aldık: “Maddeye 5. bir fıkra eklenerek staj-
yer avukatların da yanında staj yaptıkları avukatlara ilişkin 
olarak rapor düzenleyebilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda 
avukat yanında staj bakımından barolar etkin bir şekilde de-
netim yapabilmeli, bu konuda ayrıca her baro nezdinde bir 
komisyon kurulması sağlanmalıdır. Stajyeri bulunan avukat-
lar bakımından yapılacak olumsuz geri bildirimler bu komis-
yon nezdinde değerlendirilmeli, gerekli görülen hallerde belli 
bir sure söz konusu avukatın stajyer alamamasının sağlan-
ması gibi etkin yaptırımlarla avukatların, stajyerlerine yaptık-
ları kötü muamelelerin önüne geçilmelidir.” 

“Stajyer avukatın yapabileceği işler hakkında” düzen-
leme getiren 22/1 madde için geliştirdiğimiz önerimiz: 
“Öncelikle stajyer avukatların girecekleri duruşmalarda avu-
katlarınkinden farklı olmak kaydıyla cübbe giymelerinin önü 
açılmalıdır. Bu husus hem stajyer avukatların duruşmalarda 
kendilerine olan güvenini sağlamlaştırmak hem de stajyerle-
rin cübbe giymemelerin yarattığı birtakım karışıkların önü-
ne geçmek bakımından son derece önemlidir. Ayrıca stajyer 
avukatların 22. madde hükmü kapsamında muvafakatname 
ile yapacakları işlemler bakımından harç ve baro pulundan 
muafiyet kanun hükmü ile sağlanmalıdır. Zira bu konudaki 
genelgeler uygulamada çoğu zaman dikkate alınmamakta, 
stajyerlerden muvafakatnamelerini harçlandırmaları ve mu-
vafakatnamelerine baro pulu yapıştırmaları istenmektedir. 
Ayrıca muvafakatname ile stajyer avukatlara tanınan yetkiler 
kamu idarelerini de kapsamalı böylece örneğin tapu daire-
lerinde işlem yapabilmek başta olmak üzere pek çok işlemi 
kamu idarelerinde stajyer avukatların da yapabilmeleri sağ-
lanmalıdır.”

Stj. Av. Can EKEN
İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Temsilcisi

“Stajyer Avukatlar Çalıştayı Ortak Basın Bildirisi”’ne aşağıda-
ki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.izmirbarosu.org.tr/
haberler/diğer-haberler/stjavsonuçbildirgesi.aspx
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17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde, İzmir’de bir çok ilden ge-
len Stajyer Avukatlar ile toplandık. Kahvaltıdan sonra 
tanışma faslı başladı. Şunu da belirtmek isterim ki, o 

gün tanıştığım stajyerlerin birçoğu ile hala iletişim halinde-
yim.

İki günlük toplantının ilk gününün gündüz kısmında Staj-
yer Avukatları ilgilendiren konular hakkında sunumlar ya-
pıldı. Bu sunumlarda stajyer avukatların statüsü ve sorunları 
masaya yatırıldı. Örneğin stajyerlerin kazanç durumunun 
olmaması ya da hukuk bürosunda cüzzi bir rakama avukat 
gibi değil de sekreter gibi çalıştırılmaları hepimizin bildiği 
sorunlardır. 

İlk günün öğleden sonraki kısmında gruplara ayrıldık ve 
sorunlarımızı diğer barolardan gelen arkadaşlarla beraber 
tartıştık. Şu anki Avukatlık Kanunu’ndaki ve tasarı halinde 
bulunan Avukatlık Kanunu’ndaki stajyer avukatlar ile ilgili 
olan maddeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İkinci gün İzmir Barosu Stajyer Avukatları’nın hazırlamış ol-

duğu kahvaltıdan sonra, bir önceki gün tartıştığımız sorun-
larımız ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi tekrardan 
gözden geçirip ortak bir bildiri haline getirdik. 

Öğle yemeğinden sonra İzmir Barosu’nun hazırlamış olduğu 
münazara ile toplantımızı sonlandırmış bulunduk. 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu ve İzmir Barosu Stajyer Avukat-
ları’na kendi sorunlarımızı dile getirebilmemiz açısından bize 
sundukları bu imkândan dolayı ve İzmir’deki ihtiyaçlarımızın 
koordineli bir şekilde karşılanmasından ötürü kendi adıma 
ve diğer katılan stajyerler adına teşekkürü borç bilirim.

Saygı ve sevgilerimle.
Stj. Av. Canadar Arslan (LL.MKiel)

Manisa Barosu

“İZMİR BAROSU’NA TEŞEKKÜRLER” 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na Yönelik Saygısız ve 
Tahammülsüz Tavrı Kınıyoruz

İzmir Barosu Başkanlığı

Kamuoyuna, 

10.05 2014 tarihinde Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde yargının 
kurucu unsuru bağımsız savunmanın temsilcisi olarak konuşma yapan 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanı tarafından tahammül edilememiş, edep ve 

saygı sınırlarını aşan bir tepki gösterilmiştir.  

Belirtmek isteriz ki, TBB Başkanı’na yapılan saygısızlık tüm savunma 
makamına, Barolara ve tüm avukatlara yapılmıştır.  

Barolar ve avukatlar kendilerine yönelen saldırılara bugüne kadar 
nasıl sessiz kalmamış ise bugün de bizzat Başbakan eliyle sergilenen 
“mahalle kabadayılığına” sessiz kalmayacak, boyun eğmeyecektir. 

Başbakan’ın hukuka saygılı olacağı günlerin geleceğini ümit ediyor, TBB 
Başkanına yönelik bu saygısız ve tahammülsüz tavrı kınıyoruz. 

Aydın Barosu Başkanı Av. Sümer Germen, Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan 
ve Muğla Barosu Başkan Yardımcısı Av. Leyla Bişen Baromuzu ziyaret ettiler
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ETKİNLİKLER

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU
ATÖLYE ÇALIŞMASI

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen 4. ve 5. grup 
‘Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Sistemi’ 

başlıklı atölye çalışmaları 17 Nisan 2014 ve 22 Mayıs 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu 

üyesi Av. Serkan Cengiz’in eğitmenliğinde gerçekleşen iki ayrı çalışma 
sonunda İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Anıl Güler tarafından katılımcı 

meslektaşlarımıza sertifikaları sunuldu.
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İzmir Barosu Av.Taner Ünlü Kütüpha-
nesi on bir aylık yoğun bir çalışma-
dan sonra meslektaşlarımızın hiz-

metine açılıyor.

İzmir Barosu’nun eski kütüphanesinde 
bulunan ve baromuzun en eski üyeleri 
tarafından bağışlanmış olan eski yazı 
kitaplar hukuk tarihimizin en önem-
li halkalarından birini oluşturuyorken 
artık ne yazık ki yok. Bu kitaplar gerek 
geçmiş dönemdeki avukatlık ve baro 
uygulamasına gerekse hukuktaki bü-
yük dönüşümlere tanıklık eden önemli 
kaynaklardı. Örneğin bu kitaplardan 
biri kapitülasyonlar üzerineydi. Para 
kazandırmayan kitap , baskısı eski olan 
kitap, değerli değildir mantığı , önceki 
kütüphanenin kağıt hamuru olmasına 
neden olmuş;  bu gün bulunamayacak 
, baskısı kırk yılda bir yapılacak kitap-
lara baro kütüphanesinden ulaşılması 
olanağını ortadan kaldırmıştır. Tarihin 
yargısı herhalde hukuk tarihimizin bu 
çok önemli halkasını koparanlar hak-
kındaki hükmünü günü gelince vere-
cektir.

İZMİR BAROSU AV. M. TANER ÜNLÜ 
KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILIYOR

Bir hukuk kurumu olarak İzmir Baro-
su’nun yeterli düzeyde bir kütüpha-
neye gereksinimi olduğu düşüncesin-
den hareketle; İzmir Barosu’nun, İnsan 
Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, Kadın 
Hakları Danışma ve Hukuk Araştırma-
ları Merkezi ve Adliye’deki Baro Birimi 
gibi farklı birimlerdeki tüm kitaplar, 
dergiler bir araya getirilmiş merkezi bir 
kütüphane oluşturulmuştur.

Göreve başladığımızda;  mesleği bıra-
kan veya vefat eden meslektaşlarımı-
zın baroya bağışlanmış kitapları ; bazı 
hukuk kuruluşları , baro ve fakültelerin 
gönderdikleri dergi ve kitaplar; baro 
tarafından satın alınmış olan kitaplar; 
İzmir Barosu’na gönderilen hukuk dışı 
gazete , dergi , broşür , kitap vs. atıl 
bir yığın halinde olduğundan öncelik-
le, kullanılamayacak durumda olan üç 
kamyonet dolusu  kitap, dergi, gazete, 
broşür vs. diğer kitap , dergi ve bro-
şürlerden ayrılarak kütüphane dışına 
çıkarılmıştır. 

Kitaplar seçilirken kitabın baskı tarihi-
nin eski veya yeni olması değil , hukuk 

teorisi, hukuk tarihi, hukuk sosyolojisi 
vs. açısından önemi değerlendirilmiş, 
eski kitapların bugün uygulamada bir 
değeri olmasa bile  belirtilen kriterler-
de bir önemi varsa muhafaza edilmiş-
tir. Bağışlanmış olan kitaplar sayesin-
de, sahaflarda bile bulunması zor olan, 
Prof. Dr. Ali Himmet Berki’nin Hukuk 
Mantığı ve Tefsir, Prof. Dr. Orhan Mü-
nir Çağıl’ın Hukuk Metodolojisi, Ord.    
Prof. Dr. E.Hirsch’in Pratik Hukukta 
Metot gibi kitaplar kütüphanemize ka-
zandırılmıştır.

Kitaplar, konularına göre ayrılmış, bir 
yazarın kitabının farklı baskıları varsa 
onlar korunarak, fazla olanlar kütüpha-
ne dışına çıkarılmıştır. Fazla olan kitap-
ların bir kısmı Adliye binasındaki baro 
odasına gönderilmiş, bir kısmı D.E. Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Kütüphane-
si’nin fazla kitaplarıyla değiştirilmiştir. 
Bu konuda yardımlarını esirgemeyen 
sayın Prof. Dr. Münevver Aktaş, D.E.Ü. 
Hukuk Fakültesi yayınlarının mevcut 
olanlarından baromuz kütüphanesine 
gönderilmesini sağlamıştır.
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Kütüphanemizde, kitapların yanında 
Yüksek Yargı Organları’nın dergileri, 
Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, 
Ankara Barosu vd. baroların dergileri, 
A.Ü. Hukuk Fakültesi, D.E.Ü. Hukuk Fa-
kültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi gibi fakültelerin dergileri, Ka-
zancı, Legal gibi bazı hukuk dergileri 
de meslektaşlarımızın yararlanmasına 
sunulmuştur.

Kütüphaneye, özellikle yakın zaman-
larda değişmiş temel kanunlar dikkate 
alınarak yeni kitaplar alınmış, kütüpha-
ne zenginleştirilmiştir.

Tasnif sistemi olarak daha önceki kü-
tüphanede kullanılmış olan Demirbaş 
Sistemi basitliğine rağmen okuyucuyu 
kataloğa bağımlı kılması nedeniyle ter-
cih edilmemiş; Demirbaş Sistemi yerine 
Onlu Dewey Sistemi, hukuk sistemimiz 
ve kütüphanemizin ihtiyaçları dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmiştir. Böy-
lece aynı konudaki kitapların bir arada 
olması ve okuyucuya, kataloğa bağımlı 
kalmadan aradığı kitabı aynı konudaki 
kitaplar arasından görerek seçme ola-
nağı sağlanmıştır.

Kütüphane için bir bilgisayar programı 
yaptırılarak teknolojinin olanakların-
dan yararlanılmıştır. Okuyucu, arama 
motoru sayesinde aradığı kitabı, kitap 
adı, yazar adı, konu, yayınevi veya mat-
baa, sınıflandırma numarası gibi pek 
çok yolla bulabilecek. İnternet aracı-
lığıyla meslektaşlarımız aradıkları bir 
kitabın kütüphanede olup olmadığını 
veya herhangi bir konu ile ilgili kü-
tüphanede bulunan kaynakların neler 
olduğunu kütüphaneye gelmeden de 
görebilecekler.

Kitapların kapakları tarayıcı ile tara-
narak kataloğa yüklenmiş, böylece 
meslektaşlarımızın kapaktaki bilgiler-
le kitabın içeriği hakkında daha fazla 
bilgiye sahip olabilmeleri sağlanmıştır. 
Baromuz personeli Semih Kuru ve İs-
tem Bakoğlu tarama işlemini büyük bir 
özveri ile gerçekleştirmişlerdir.

Meslektaşlarımız, kütüphaneye İzmir 
Barosu İnternet Sitesi üzerinden  ula-
şabilecekleri gibi kutuphane.izmirba-
rosu.org.tr  adresinden de ulaşabilirler.

İzmir Barosu’nun eski kütüphanesine, 
Baro Yönetim Kurulu Üyesi iken ha-
yatını bir trafik kazasında kaybeden 
meslektaşımız Av. Taner Ünlü’nün adı 
verilmişti. Av. Taner Ünlü yönetim ku-
rulu üyesi iken baro dergisinin de yazı 
işleri müdürlüğü görevini yürütüyor-
du. Dergiye, yayın kurulu çalışmaları-
na çok önemli yenilikler getirmiş, baro 
çalışmalarında da yeni ufuklar açmıştı. 
Baro Kütüphanesi adliyedeki binaya 
taşınınca kütüphanenin ismi korunmuş 
ancak zamanla kütüphanedeki kitaplar 
başkanlık odasına taşınınca içinde ki-
tap olmayan bir kütüphaneye dönüş-
müştü. Kütüphanenin yeniden oluştu-
rulmasıyla Av. Taner Ünlü’ye olan vefa 
borcumuz gecikerek de olsa giderilmiş 
oldu. Bu vesileyle Av. Taner Ünlü’yü bir 
kez daha saygıyla anıyoruz.

BARODAN
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13.05.2014 tarihinde Soma’da 
meydana gelen facia nedeniyle 
İzmir’de yapılan gösteri ve 
yürüyüşlerde güvenlik güçleri 
tarafından gözaltına alınan çocuk 
A.K. ile ilgili olarak çocuğun 
yakalanması ve sonrasında 
yaşanan hak ihlalleri nedeniyle 
İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir 
İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 
küçük A.K.’yi şiddet kullanarak 
gözaltına alan ve diğer işlemleri 
uygulayan kolluk kuvvetleri 
hakkında 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu 76 ve 95. maddelerinde 
Barolara verilen görevler gereği, 
İzmir Barosu Başkanlığı’nca suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da mey-
dana gelen facia nedeniyle İzmir’de ya-
pılan gösteri ve yürüyüşlerde güvenlik 
güçleri tarafından gözaltına alınan ço-
cuk A.K. ile ilgili olarak basında yer alan 
haber ve görsellerle ilgili İzmir Valiliği 
tarafından basın açıklaması yapılmıştır. 

Yapılan açıklamanın ekinde A.K. ile ilgi-
li fotoğraf ve video kayıtları, çocuğun 

kimliği açıkça tespit edilecek şekilde 
gizlenmeden basın ve kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. Bu paylaşım daha sonra 
İzmir Valiliği’nin web sitesinden kaldı-
rılmıştır. 

Ayrıca yapılan açıklamanın içeriğin-
de, çocukla ilgili paylaşılan bilgiler ve 
söylemler nedeniyle masumiyet kari-
nesi, soruşturmanın gizliliği, çocuğun 
korunmasına ilişkin düzenlemeler ihlal 
edilmiştir. 

İzmir Valiliği tarafından yapılan bu açık-
lama ve eklerindeki görseller, çocuğun 
yakalanması ve sonrasında yaşanan hak 
ihlalleri nedeniyle İzmir Valisi Mustafa 

GÖZALTI YOKMUŞ(!)
Toprak, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal 
Uzunkaya, küçük A.K.’yi şiddet kulla-
narak gözaltına alan ve diğer işlemleri 
uygulayan kolluk kuvvetleri hakkında 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76 ve 95. 
maddelerinde Barolara verilen görevler 
gereği, İzmir Barosu Başkanlığı’nca suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

Suç duyurusu metninin tamamına 
http://www.izmirbarosu.org.tr/haber-
ler/basın-açıklamaları/22052014.aspx 
adresinden ulaşabilirsiniz.

22 Mayıs 2014

İzmir Barosu Başkanlığı
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GÜNCELBARODAN KOMİSYONLARDAN

Kız çocuklarının evlendirilmesini 
meşrulaştırmak için kullanılan dil 
ve ifadelere baktığımızda  küçük  

yaşta evlendirme yönündeki sosyal 
baskının ve ataerkil anlayışın dilimize 
ne kadar hakim olduğunu ve bu yolla  
cinsiyet eşitsizliğini nasıl körüklediğini 
görmekteyiz. Örneğin  “Onbeşinde kız, 
ya erde gerek ya yerde” ve “Kız beşikte, 
çeyizi sandıkta” gibi deyişler, kız çocuk-
larının erken yaşta evlendirilmesinin 
kaçınılmazlığının dile nasıl yansıdığını 
gözler önüne sermektedir.

Bu deyimler bölgelere göre farklılık-
lar gösterse de özünde çocuk yaştaki 
evliliklere toplumsal meşruiyet sağla-
makta, hatta özendirmektedir. “Demir 
tavında, dilber çağında”, “Erken evlenen 
döl alır, erken kalkan yol alır.” deyişleri 
ile büyütülen kız çocukları çoğu zaman 
okul törenlerinde ve düğünlerde dahi  
piyasalarda satılan rengarenk gelin 
giysileri ile allanır pullanırlar.

Bir çok kız çocuğuna ‘Büyünce ne ola-
caksın?” diye sorulduğunda, “Gelin 
olacağım.” cevabını verdiklerini gö-
rürüz. Bir  çoğumuz  bu cevaba  gü-
lümseriz. Oysa, verilen cevaptaki me-
saj çok önemlidir. Toplumsal rollerin  
kabullenişinin, özellikle kız çocukların 
beyinlerine nasıl işlendiğinin bir yan-
sımasıdır bu cevap. Büyünce “Damat 
olacağım.” diyen erkek çocuğuna ben 
bugüne kadar hiç rastlamadım.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk  Araştırmaları Merkezi olarak, 
erken yaşta evliliklere ve çocuk istisma-
rına dikkat çekmek amacıyla yapmayı 
planladığımız çalıştay hazırlıklarında , 
aslında bu konunun iki güne sığdırıla-
mayacak kadar kapsamlı ve derin ince-
lemeler yapılması gereken çok önemli  
bir toplumsal olgu olduğunu daha net 
gördük. 

Yıllardır, kadına yönelik şiddet ve ay-
rımcılıkla mücadele ettiğimiz halde er-
ken yaşta  evlendirilen çocukların  trajik 
hikayelerinin hep sonuçlarıyla ilgilen-
miştik. Başvuru yapan çoğu kadının 
geçmiş öyküsünü aldığımızda, karşı-
mıza bir çoğunun çocuk denecek yaşta 
evlendirilmiş olduğu gerçeği çıkıyordu. 
Ya da bazı başvurularda, annelerinin 
14-15 yaşında evlendiğini gözlemledik. 
Sonra, yakın çevremizdeki evlilik hika-
yelerine yöneldik. Öyle çoktu ki erken 
yaşta evlenen çocuk kadınlar. Daha 
sonra yaklaşık on yıldır bu alanda çok 
değerli çalışmalar yapan Uçan Süpür-
ge’nin “Çocuk Gelinler Kampanyası” 
araştırma ve sonuçlarını taradık. Çeki-
len film ve belgeseller, yabancı ülkeler-
deki çocuk evlilikleri örnekleri ve daha 
bir çok araştırma ve istatistikler...

26-27 Nisan 2014 tarihinde konunun 
uzmanı olan değerli hocalarımız ve il-
gili tüm sivil toplum örgütleri ile kadın 

örgütleri temsilcilerinin ve meslektaş-
larımızın katılımıyla gerçekleştirmiş ol-
duğumuz  çalıştayın ilk gününde  Uçan 
Süpürge’nin 2007 yılından beri yürüt-
tüğü ‘Çocuk Gelinler’ projesi kapsa-
mında üretilen kısa filmlerden “Nefes 
Al, Alma, Nefes Al”ın gösterimi yapıldı, 
ardından gerçekleştirilen panelde ise 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kadın 
Hakları Araştırma Merkezi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit; çocuk evlilik-
lerinin toplumsal ve sosyolojik boyutu 
hakkında, Ege Üniversitesi  Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda 
Şeyda Aksel; bu evliliklerin çocukların 
bedensel ve ruhsal sağlığı üzerindeki 
etkileri ve yapılması gerekenlerle ilgili 
açıklamalarda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Savcısı (Çocuk İzlem 
Merkezi Savcısı) Nihal Fındık, erken 
yaşta evliliklerin hukuki ve cezai bo-
yutunu, yasalardaki cinsel istismarla 
olan  ilişkisini ve uygulamada yaşanan 
sıkıntıları anlattı. Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Akça Toprak’ın kolaylaştırıcı olarak 
katkı sunduğu panelin ardından, oluş-
turulan atölyelerde çocuk evliliklerinin 
tüm boyutları ele alınmaya çalışıldı. 
Kısa bir süre sonra çalıştayın kitapçığı-
nı hazırlayarak sizlerle paylaşacağız.  

PANEL:
ÇOCUK GELİNLER
“ONBEŞİNDE KIZ, YA ERDE GEREK YA YERDE...”
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Çocuk Evlilikleri Çalıştayı’nda ikinci 
gün, yapılan atölye çalışmalarından 
sonra genel olarak aşağıda belir-
tilen tespitlerde bulunulmuş olup 
çözüm önerilerimiz ise özetle şöyle 
sıralanmıştır:

• Çocuk Koruma Kanunu, Türk Me-
deni Kanunu, Türk Ceza Kanunu’n-
daki birbirine aykırı hükümler ye-
niden düzenlenerek 18 yaş kıstas 
alınmalıdır. Ebeveyn rızası ile yaş 
büyütme ve mahkeme kararıyla 
evlendirme yapılması engellenme-
lidir.

• Eşitlik ve insan haklarına daya-
lı toplumsal bir sistemin yeniden 
inşası ile bu ataerkil zihniyet algısı 
ve bu algıların beslediği gelenek, 
görenek ve törelerin işlevsizleş-
tirilerek ortadan kaldırılması için 
kadının sosyo-ekonomik yönden 
güçlendirilmesine yönelik politika-
lar hayata geçirilmelidir.

• Devletin imza  atmış olduğu ulus-
larası belgelerdeki taahhütleri 
çerçevesinde sosyal ve ekonomik 
olarak planlama yapmak ve bütçe 
ayırmak suretiyle  çocuk evlilikle-
rinin önlenmesine  yönelik  etkin  
önlemleri acilen alması gerekmek-
tedir. 

• Türkiye İstatistik Kurumu ve Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür-
lüğü tarafından toplanan veriler, 
çocuk yaşta evliliklerin gerçek sa-
yısını vermediğinden 18 yaşından 
küçük bireylerin yaptığı evliliklerin 
istatistik sayısını bulmak için alter-
natif bir araştırmaya ihtiyaç vardır. 
Bu nedenle çocuk evliliklerine iliş-
kin veri toplama,  kadın örgütleri, 
STK’lar ve devlet kurumları ile iş-
birliği içinde gerçekçi olarak yapıl-
malıdır.

• Ayrıca, il ve ilçelerdeki İnsan Hak-
ları Kurulları, resmi olmayan evlilik-
leri gerekli mercilere bildirmek ko-
nusunda aktif rol almalı, bu amaçla 
muhtarlardan veya yerel yetkililer-
den bilgi toplamak gibi alternatif 
yöntemlere başvurmalıdırlar.

• Sağlık kurumları, tespit eder etmez 
erken evlilikleri kaydedip gerekli 
mercilere bildirmelidir. 

• Çocuk yaşta evliliklerle ilgili olarak, 
tüm ülke çapında ulusal gündem 
oluşturulmalı, yerel yetkililer ve 
hükümet temsilcileri bu gündemi 
uygulamak için yerel paydaşlarla 
işbirliği içinde çalışmalıdır. Çocuk 
hakları konusunda illerde koor-
dinasyon kurulları oluşturulmalı, 
istenmeyen gebelikler olduğunda 
kürtaj konusunda çocuk destek-
lenmeli ve kürtaja olanak sağlayan 
kurumsal yapılar ve yasal işlemler 
koordineli çalışmalı, bu hizmetler 
çocuklara ücretsiz olarak sağlan-
malıdır.  Ayrıca uygulamaları de-
netlemek için Bağımsız Kurullar 
oluşturulmalı, bu kurullarda her 
toplumsal kesimden temsilcilere  
katılım hakkı verilmelidir.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği eği-
timlerine kreş ve anaokullarından 
başlanmalı, ilkokul, ortaokul, lise 
ve üniversitede kadın hakları ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konula-
rında dersler konulmalı; tüm ders 
müfredatları cinsiyetçi ögelerden 
arındırılmalı, eşitlikçi yaklaşım gös-
teren bilimsel programlar oluştu-
rulmalı, eğitim kurumlarında öğ-
retmenlerle ve okul idarecileriyle 
yapılacak özel eğitimler yoluyla 
farkındalık arttırılmalıdır. 

• Aile planlaması ve üreme sağlığı 
konuları ise okul müfredatında yer 
almalıdır. Ergenlerin üreme sağlığı 
ile ilgili farkındalıklarını arttırmak, 
erken yaşta yapılan evliliklere karşı 
alınabilecek önleyici tedbirlerden 
biridir. Ergenler daha nitelikli cin-
sel sağlık ve üreme sağlığı hizmet-
lerine erişebilmelidir. Bu amaçla, 
kısa süre önce Türkiye’de “Gençlik 
Danışma ve Sağlık Hizmetleri Mer-
kezleri” açılmıştır, ancak çok yeter-
sizdir. Gençlik merkezlerinin sayısı 
arttırılmalıdır.

• Yerel yönetim, halkeğitim, STK’lar 
ve kadın örgütleri, işbirliği ile kadın 
ve erkek yetişkinlerin “toplumsal 
cinsiyet eşitliği” eğitimleri sürdü-
rülmelidir. 

• Yerel yönetimler ve kamu yönetim 
birimlerinde personelin hizmet içi 
eğitim kapsamında kadının insan 
hakları ve toplumsal cinsiyet eşit-
liği eğitimleri kesintisiz sürdürül-
melidir.

• Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan, çocuk yaşta evlilik konusunda 
bir strateji geliştirilmeli ve tüm dini 
yetkililere duyurulmalıdır.

• Medyada cinsiyet ayrımcılığı ko-
nusunda izleme yapılarak, med-
yada cinsiyet ayrımcılığına yönelik 
yayınlara karşı gerekli yaptırımların 
uygulanması gereklidir. 

• Zorunlu eğitimin en az 12 yıl olma-
sına ve ortöğrenimdeki evliliklerin 
yasaklanmasına çaba sarfedilmeli-
dir.  

• Edebiyat, sinema, tiyatro ve diğer 
sanat dallarındaki sanatçıların ve 
toplumun model olarak alabileceği 
kişilerin de çocuk evlilikler ve cinsi-
yet ayrımcılığına ilişkin kampanya-
lara destek vermelerinin toplumsal 
değişim ve dönüşüme katkı sağla-
yacağı düşünülmektedir. 

Av. Şenay TAVUZ
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İzmir Barosu tarafından, Adli 
yıl açılışında tutuklu avukatlar 
için yapılan eylem nedeniyle 
haklarında dava açılan 
meslektaşlarımız için 29.04.2014 
Salı günü İzmir Adliyesi’nde basın 
açıklaması yapıldı. 

Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli basın mensupları, 

Bildiğiniz üzere yakın zamana kadar 
çok sayıda avukat arkadaşımız mesleki 
faaliyetleri ve avukat müvekkil ilişkile-
ri nedeniyle tutukluydu. Adli yıl açılış 
törenleri sırasında”tutuklu avukatlara 
özgürlük”diyerek, yaşanan hukuk dışı 
soruşturma ve kovuşturmalara, bu ko-
vuşturmalarda özgürlüklerinden yok-
sun bırakılarak susturulmak istenen 
avukatlara dikkat çekmek isteyen 18 
meslektaşımız hakkında soruşturma 
yapılmış ve dava açılmıştır. Suçlama 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu-
na muhalefet olarak gösterilmiştir. 

Yargılanan meslektaşlarımızın bu eyle-
mi, Anayasa, yasalar ve Anayasa’nın 90. 
maddesi uyarınca onaylanıp iç hukuk 
normu haline gelen Uluslararası sözleş-
meler ve belgelerde vücut bulan ifade 
özgürlüğü kapsamındadır. Düşünceyi 
ifade etme özgürlüğü, düşünce özgür-
lüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. 

İfade özgürlüğünü kullanan avukatların 
görev yerleri olan Adliye sınırları içinde 
gerçekleştirdikleri bu eylem nedeniyle 
sanık durumuna düşürülmeleri sonu-
cunda açılan davanın ilk duruşması bu-
gün saat 14:00’de İzmir 13. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülecektir. 

Bilinmesi gerektiği üzere avukatlar”u-
lusal ve uluslararası hukukun tanıdığı 
insan haklarını ve temel özgürlükleri 
yüceltmeye”çalışmakla yükümlüdür. 

Bu bağlamda uluslararası belgeler 
ile”özellikle, hukukla, adalet sistemiy-
le ve insan haklarının geliştirilmesi ve 
korunması ile ilgili konularda kamusal 
tartışmalara katılma hakkına”sahip olan 
avukatlar bu hak ve sorumluluğun ge-
reğini yerine getirdikleri için yargılan-
maktadırlar.   

Biz biliyoruz ki; 

Bu dava, avukatları hak ve özgürlükler 
mücadelesinden uzak tutma çabasıdır. 

Bu dava, avukatlık mesleğini, duruşma 
salonlarına, icra dairelerine sıkıştırma, 
hayattan koparma isteğinin gösterge-
sidir.  

Bu dava, çevre ve doğa katliamlarına, 
kadına yönelik şiddete, rant ve serma-
ye düzenine, totaliter devlet anlayışına 
karşı mücadele eden, insan haklarının 
korunması ve savunulması, yargılama 
faaliyetinin demokratikleştirilmesi ve 
adil yargılanma hakkının kullanılması 
için özveriyle ve dirençle çalışan avu-
katların adalet ve vicdan arayışlarını 
engelleme amacının vücut bulmuş ha-
lidir. 

Bu dava, benzerleri gibi, avukatları dil-
siz kılmak, muhalefetlerini engellemek 
üzere gerçekleştirilen saldırılara ekle-
nen yeni bir halkadır. 

Bu dava, savcılık makamının muhalif 
olanlara, farklı söz söyleyenlere, farklı 
taleplerde bulunanlara karşı taham-
mülsüzlüğünün göstergesidir. 

Bu dava, Başsavcılığın da adli yıl açılı-
şını adliye içerisinde yaptığını görmez-
den gelip tutuklu avukatlara özgürlük 
arayanların peşine düşen soruşturma 
mekanizmasının nasıl da yanlı çalıştığı-
nın bir kanıtıdır. 

Bu dava muhalif söylemler söz konu-
su olduğunda Anayasa’nın, kanunların 
ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca 
onaylanıp iç hukuk normu haline gelen 
Uluslararası sözleşmelerin nasıl da yok 
sayıldığının ve uygulanan çifte standar-
dın bir göstergesidir. 

Bu dava ifade özgürlüğünün ihlalidir. 

Bu dava bir hukuk ayıbıdır. 

Bu soruşturmayı yürütenler, bu davayı 
açanlar, avukatlara yönelik bu savaşı 
yürütenler bilmelidir ki; 

Savunmayı savunmanın, savunmaya 
karşı saldırılara direnmenin, avukatlar 
için yalnız yasal değil aynı zamanda 
etik bir sorumluluk olduğunun bilinciy-
le; her koşulda hukukun üstünlüğünü, 
adil yargılanma hakkını, bunların ol-
mazsa olmazı savunma hakkını ve sa-
vunma hakkının neferlerini savunmaya 
devam edeceğiz. 

Çünkü bizler; hukuka, ahlaka, mesleğin 
onuruna ve kurallarına uygun davrana-
cağımıza yemin ederek mesleğe başlar; 
vicdan ve adaleti esas alarak mesleği-
mizi yaparız. Dolayısıyla meslektaşla-
rımıza yönelik hukuksuzlukları her or-
tamda dile getirmek; hukukun, ahlakın 
ve vicdanın gereğidir. 

İzmir Barosu olarak,Bizden istenen 
susmamız ve alışmamız ise,  bunun 
mümkün olmadığı bilinmelidir.Bu güne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
meslektaşlarımızı hukuka aykırı saldı-
rılara karşı yalnız bırakmayacağımızı, 
meslektaşlarımızla dayanışma içeri-
sinde insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi, adil yargılanma hakkının 
sağlanması mücadelesinde görev ve 
sorumluluklarımızı yerine getirmeye 
devam edeceğimizi bir kez daha tekrar 
ediyoruz. 

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sa-
vunmak için,
Bağımsız yargı ve özgür savunma için,
Haklar ve özgürlükler için,
Adalet ve vicdan için
Mücadelede Susmadık, Susmayacağız. 

SAVUNMA SUSTURULAMAZ 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

29 Nisan 2014

İzmı̇r Barosu Başkanlığı

SAVUNMA SUSTURULAMAZ
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HABERLERETKİNLİKLER

Çağlayan sesleri ile gönül oyalayıp renklerine, resimle-
rine  doyamadığımız bu şeyin adına “tabiat” diyoruz. 
Burada tabiatın her türlüsü var; göz alıcılığı ve görkemi 

ile akıllara durgunluk veren, keşfedilmeyi bekleyen bir sev-
gili adeta...   

İzmir’in sayısız güzelliklerinden birisi Dikili...

İzmir Barosu’nun düzenlemiş olduğu doğa yürüyüşü için bir 
araya geldik. Doğan güneşin sırtımızı hafifçe sıvazlaması, 
güzel bir gün geçireceğimizin habercisiydi. Akşam saatleri-
nin esmerliği uzaktaydı.

Yola koyulduk. İki saatlik bir yolculuğun ardından yeşilin  ku-
cağında bulduk kendimizi. Doğanın ellerinden çıkmış bunca 
ayrıntılı danteli ilk defa görüyordum. Yaklaşık 50 kişilik bir 
kafile ile yürüyüşe başladık. Kuş cıvıltıları eşliğinde yürür-
ken dağların doruklarından akıp sert kayaları ehlileştirerek 
ihtişamını ortaya koyan bir şelale ile karşılaştık. Şehrin baş 
döndürücü kalabalığı, yanıp sönen neon ışıklı tabelalar, me-
sai saati bitiminde işten eve dönerken günün rutinliğinden 
bezmiş, bir sonraki otobüsün yarım saat sonra geleceğini 
öğrenince 2 dakikayla otobüsü kaçırdığı için kendini suçla-
yan insan yüzleri kısa bir süreliğine de olsa bu manzara kar-
şısında akıllardan siliniyordu.

Kısa bir moladan sonra, her iki yanını ağaçların çerçevelediği 
dere yatağından yürümeye koyulduk. Güzelliğini ve doğal-
lığını hiç bir kalemin ve hiç bir hayal gücünün izah edeme-
yeceği yerlerdi buralar. O kadar güzel ve o kadar masumdu 
ki, “muhteşem”, “ihtişam” ve “harika” kelimelerinin anlamları 
onun görsel güzelliği karşısında anlamsız, ruhumuzun de-
rinliklerine verdiği huzur duygusunun yanında yetersiz kalır 
diye düşünmeden edemiyordu insan..

STAJYER AVUKATLAR
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE

Uzunca bir süre yürdükten sonra vardığımız yer; bunca yolu 
çekmemize değer nitelikteydi. Sırt çantalarının ağırlığı al-
tında ezilmiş arkadaşlarımızın dinlenmesi için ideal bir yer.. 
Saat 2’ye geliyordu ve bu uzun yürüyüşten, havanın da bir 
hayli sıcak olması nedeniyle terden sırtımıza yapışan tişört-
leri bir kenara atarak suyun keyfini çıkarmaya başladık. Bu-
rası yaklaşık 4 metre derinlikte, ağaçların doğallığını muha-
faza etmek istercesine sakındığı, dağların bağrından kopup 
toprağın kızıllığı ile bütünleşen ve yeşilin her tonunun bulu-
nabileceği daha nice güzelliklerden biriydi. Saatler geçiyor, 
güneşin acımasız sıcaklığına inat akıyordu su...

Gitme vaktinin yaklaştığını, güneşin, dağların ardına saklan-
masından anlıyorduk ve yavaş yavaş hazırlanmaya koyulduk. 
Günün tatlı yorgunluğu arkadaşlarımın yüzlerinde hissedili-
yordu. 

Günün sonunda, Macera Kulübü’nün katkılarıyla İzmir Baro-
su tarafından düzenlenen bu anlamlı geziden, akıllarda çok 
şey kalacaktı.         

Ancak maalesef ki, günümüz dünyasında medeniyet denen 
canavarının en güçlü silahı olan teknoloji, bu evrensel güzel-
liği bizim farketmediğimiz bir hızla öldürmekte... Aklımızın 
ve fikrimizin erişemeyeceği incelikteki doğal nimetleri, bili-
min bile var oluşuna açık ve net bir teori getiremediği yer-
yüzü denen cenneti, insanlar türlü çıkar çatışmaları uğruna 
elbirliği ile yok etmeye kararlı. 

Yaşam hakkı kutsaldır; bizim ne kadar yaşama hakkımız var-
sa doğanın da en az o kadar yaşamaya hakkı var, hatta daha 
fazla..

O nefesi, nelere borçlu olduğumuzu unutmayalım...
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İzmir Barosu Halk Oyunları Toplulu-
ğu (İBHOT) olarak, güzel bir çalışma 
yılını daha geride bırakarak 11. gös-

terimizi 30.05.2014 tarihinde Atatürk 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. 
Ama bu gösteriye emek verenler ola-
rak nasıl bir araya geldik biraz ondan 
söz etmek isterim...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, eski arka-
daşlarımızın yanında, aramıza katılan 
yeni arkadaşlarımız da oldu. Onlarla 
Eylül ayında tanıştık. Ardından bü-
yük bir azimle hep birlikte çalışmalara 
başladık. Halkapınar Spor Kompleksi 
Aynalı Salonda önceleri, Pazartesi ve 
Çarşamba günleri saat 18.30-21.31 sa-
atleri arasında olmak üzere haftanın 
iki günü çalıştık. Pazartesi günleri Ha-
lay, Zeybek ve Roman çalışmalarımız 
olurken Çarşamba günleri Silifke ve 
Karadeniz yöresi çalışmalarımız vardı. 
Pazartesi günü çalışmalarımızı sevgili 
eğitmenimiz Burcu ZENGİNOBUZ eşli-
ğinde yaptık. Çarşamba günü çalışma-
larımızı ise çok sevgili meslektaşımız, 
eğitmenimiz Av. Ayşın Şenoğlu KURUÇ 

ile onun efsane olan sopası (!)  ıslıkları 
ve cezaları (yapamayanlar ve çalışma-
lara geç kalanların bir sonraki çalışma-
ya börek, baklava, meyva vb. getiril-
mek üzere görevlendirilmesi) eşliğinde 
gerçekleştirdik.

Çalışmalar ilerledikçe çeşitli nedenlerle 
aramızdan ayrılanlar da oldu. (Ancak 
onlar kapımızın onlara her zaman açık 
olduğunu da biliyorlar.) Biz kalan arka-
daşlarımızla  daha çok kaynaştık. Ama  
sadece çalışmak olmaz biraz da sos-
yal faaliyet gerekliydi. Bu nedenle hep 
birlikte İBHOT’un geleneksel yılbaşı 
partisini gerçekleştirdik. Bu da yetme-
di  birlikte Karaoke Partisi düzenleyip 
içimizdeki cevherleri keşfettik! Ailece 
Pazar kahvaltıları yaptık. Giderek kay-
naştık ve büyük bir aile olduk.  

Yağmur, çamur, hastalık, sakatlık de-
meden çalıştık. Ama çalışmak için de 
enerji gerekliydi. Hele kış aylarının so-
ğuğunda sevgili arkadaşımız Devran 
Atlı’nın getirdiği tahin-pekmezin, Sa-
nat Yönetmeni’miz (ki bu ünvanı dişiyle 

tırnağıyla uzun mücadelelerle elde et-
miştir.) Av. Bekir Tatar’ın sıcacık ekmek-
lerinin, sevgili meslektaşımız Av. Nezih 
Tınkış’ın krem peynir-ekmek ikilisinin 
ve salon görevlimiz Ahmet Mercan’ın 
yorgunluğumuzu alan tavşan kanı çay-
larının tadını anlatmak imkansızdı…

Zaman ilerledikçe çalışmalar da yo-
ğunlaştı. Bu arada Zeybek eğitmenimiz 
sevgili meslektaşımız Av. Ali Efe SAYIN 
da askerlik görevini bitirip aramıza ka-
tılmıştı. Eğitmenimiz  Burcu ile elele ve-
rip Zeybek ekibini oluşturdular.

Gösteri tarihi yaklaştıkça başta haf-
tanın iki günü olan çalışmaların önce 
saatleri uzadı, sonra ek çalışma gün-
leri eklenmeye başladı. Hafta içi, hafta 
sonu, sabah, öğle, akşam çalıştık, ça-
lıştık... Amaç hep daha iyisine ulaşabil-
mek, çıtayı hep yükseltebilmekti. (Bu 
amaçla son hafta çalışırken sakatla-
narak bütün bir yıl çalışmalara gelmiş 
olmasına rağmen gösteriye çıkamayan 
sevgili üyemiz Esra KARADAVUT’a bu-
radan sevgilerimizi iletiyoruz)

“KE-SİT-LER” 
İZMİR BAROSU HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 11. GÖSTERİSİ
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Gösteri öncesi son haftamızda çok 
önemli bir iş daha vardı: Kostümleri-
miz! Yıllardır tüm gösterilerimizdeki 
kostümlerimizi hazırladığı gibi bu ge-
cemizi renklendirecek kostümlerin ha-
zırlanmasında da desteğini esirgeme-
yen (bundan sonra da esirgemeyecek 
olan !) sevgili  Atilla Özkan’ı ve  Özkan 
Kostüm çalışanlarını da burada sevgiy-
le anıyoruz.

Sonunda gösteri günü geldi çattı. Sa-
bah saat 09.30‘da Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde buluştuk. Dekorlar yerleşti-
rilmeye başlandı. Gösteride kullanılan 
manzara dekorunun çok kısa bir süre-
de oluşumunu sağlayan sevgili Fikret 
Güneş’e buradan sevgilerimizi iletiyo-
ruz. Ses ve ışık düzeni ayarlandı. Diğer 
dekorlar yerleştirildi. Acaba bunları 
yapan kimdi ? Tabii ki sevgili Sanat Yö-
netmenimiz(!), meslektaşımız Av. Bekir 
TATAR. Tüm yıl boyunca  yöre müzik-
lerimizi yaptığı, bu müzikleri oyunların 
süresine göre uzatıp kısalttığı, bilgi-
sayar başında uğraştığı, çalışmaların 
fotoğraf-videolarını çektiği, barkoviz-
yon gösterimini hazırladığı yetmezmiş 
gibi bir de dekorlarımızın bir kısmının 
yapımında bizzat emek verdi. Salo-
nun teknik görevlileri ile birlikte ses 
ve ışık düzenini, hazırlanan senaryo 
ve mizansenlere göre ayarladı. Onun 
bu çalışması sırasında Reji odasındaki 
desteğiyle  sayın Ali Acar‘ı da anmadan 
geçmemiz haksızlık olur.

30.05.2014 günü saatler 20.30 ‘u gös-
terdiğinde bir yıl boyunca emek ver-
diğimiz gösterimiz KE-SİT-LER, barko-
vizyon gösterimi ile ama biraz buruk 
biçimde başladı. Çünkü biz çalışmala-
rımızı yaparken, 13.05.2014 günü Ma-
nisa’nın Soma İlçesinde gerçekleşen 
maden faciasında 301 işçimizi kaybet-
miştik. Bunun için, İBHOT olarak  ne 
yapabileceğimizi düşünürken İBHOT 
Yürütme Kurulu olarak kalıcı bir şeyler 

yapabilmek adına 11. gösterimizi So-
ma‘ya ve şimdiye kadar madenlerde 
ölen tüm işçilerimize ithaf etmeye ve 
bunu barkovizyon gösteriminde açık-
lamaya karar verdik.

KE-SİT-LER, Mardin Yöresi oyunları ile 
başladı. Anadolu’nun farklı kültürlerini 
barındırdığı için  de bu yöreye ait mü-
zikler ve sergilenen oyunumuz misafir-
leri farklı diyarlara götürdü. Ardından, 
Hz. Hızır ve Hz. İlyas’ın kavuştuğu Hı-
dırellez’i anlatan  mizansen ve Roman 
oyunları ile gösterimiz hareketlenerek 
devam etti. Roman oyunları sonrası ise 
Tiyatral dans gösterisi olarak Korkuluk 
oyunu ile  sevgili meslektaşımız Av. Ya-
kup GÜL ile eğitmenimiz Burcu ZENGİ-
NOBUZ sahne aldılar. Onların bu ke-
yifli hikayesinin ardından Silifke yöresi 
oyunları ile İBHOT tekrar sahnedeydi.

Gösterinin ikinci bölümü, Ege’nin ve 
İBHOT’un vazgeçilmezi Zeybek oyun-
ları ile başladı. “Haydi Efeler”, nidası 
bütün görkemi ve asaletiyle kulakları 
doldurdu. Ardından, tulum müziği eş-
liğinde misafirlerimizi  kuzeye, Rize’ye 
götürdük ve yöre insanının yaşamına 
dokunduk. Horon kurma ve Kolbastı 
ile neşelendik derken, gösterimizin so-
nuna gelmiştik bile. Karadeniz fırtınası 
ile KE-SİT-LER, misafirlerimizin alkışları 
eşliğinde sona erdi. 

Tüm İBHOT, sahnedeydi. Av. Ayşın Şe-
noğlu KURUÇ, Av. Ali Efe SAYIN, Ayben 
KURUÇ, Av. Ahmet Yüksel BARTAN, 
Atakan TOPUZLAR, Ayden DEPER, Av. 
Bekir TATAR, Av. Bilal KORALAY, Av. 
Ceng DÜZGÜNER, Av. Çiğdem DEMİR, 
Av. Çiğdem ULUTAŞ, Av. Çiçek Özkale 
ARACI, Devran ATLI, Didem ORHON, 
Av. Dilber Cansu KOĞ, Av. Elce TUTAR, 
Emre ŞENER, Ergin TATAR, Esra KARA-
DAVUT, Ezgi DÖKMETEPE, Av. Fadime 
ERSİN, Gökbörü AKKAYA, Göksel KOSİF, 
Av. Gönül ÇELEBİ, Av. Gülçin AKTUNÇ, 
Av. Günseli AYDIN, Av. Gürsel ÖZSOY, 
Hacer ERENOĞLU, Hatice LOKMAOĞ-
LU, Av. Hatice MAVİLİ, Hülya YILMAZ, 
İbrahim SARIGEDİK, Kadir YILMAZ, 
Levent AKILLI, Av. Maksut BOZACI, Av. 
Mehmet ERDEK, Av. Merve DURNA, 
Murat ACAR, Av. Nejla ORAL, Av. Nezih 
TINKIŞ, Av. Nursen AKSU, Ozan ÖZER, 
Av. Özge GÜVEN, Av. Özlem GÜN-
DOĞDU, Av. Özlem Zeyrek AÇIKEL, Öz-
lem Özer TUĞAN, Pelin ÖZTAŞ, Av. Pe-
lin YÜCEL, Pınar KAYA, Serap DOĞAN, 
Av. Sevda ENGİN, Sevgi BALA, Sinem 
COŞKUN, Şafak TANRIVERDİ, Şebnem 
AKYOL, Şennur SAVAŞ, Tülin ARULAT, 
Av. Yakup GÜL, Av. Yıldız IŞIKTAŞ, Yu-
suf GÜLMEZ, Av. Zeynep DÜŞÜNMEZ 
ile Roman mizanseninde ilk kez sahne 
tozu yutan çocuklarımız  Arda ARACI, 
Emir ARACI, Derin AÇIKEL, Nilsu KAYA  
ve Bilge ERENOĞLU...

Hepimizde tatlı bir yorgunluk vardı. 
Ama, bizi şimdiye kadar hiç yalnız bı-
rakmayan seyircimizin alkışları o yor-
gunluğu her zamanki gibi unutturdu. 
Bir sonraki gösteride buluşmak üzere...

     
Av. Özlem ZEYREK AÇIKEL
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Bu yıl yapacağımız gösterimizi “soma faciasında” yaşa-
mını yitirenler ve geride bıraktıkları yakınlarının acılarının 
taze olduğu bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

“Akıl ve mantık dünyası”na uzak “facialar”ın “normalleş-
tiği”, “kader”leştiği güzel ülkemizde, insan yaşamına, in-
sanın kaliteli yaşamasına öncelik verildiği uygulamaların 
hayata geçirilmesi bu türden acı olayların önünü kesebi-
lecektir.

İnsanımızın binlerce yıllık geçmişinden damıtarak bugün-
lere ulaştırdığı “kültür” adını verdiğimiz üretimini, bunun 
bir parçası olan “halk oyunları”nı yaşamak ve yaşatmak, 
kimliğini bilen, onu benimsemiş, kabul etmiş, çağını ve 
“kendisinin” ne olduğunu, nerede olduğunu bilen insanın 
önceliklerinden olmalıdır.

Bu gerçeğin farkında olarak bizler İHBOT olarak insanları-
mızın acısını paylaşıyoruz. Ama hüznü yaşama dönüştür-

memek, yaşamın yüzünü umut ve sevince dönüştürmek, 
hiç olmazsa bunun için çaba göstermek gerektiğine ina-
nıyoruz.

Bir kültür için özünü kaybetmesi, içinin boşalması, insan 
için yaşamın sona ermesiyle eşdeğerdir. Kültürel değer-
lerimizi korumak, onu yaşatmak bizim elimizde, bizim so-
rumluluğumuzda.

Bu gerçeğe sırt çevirmeden çağımızın her türlü acı ve 
sevinçlerinin etkisinde olarak kültürümüzün yaşaması ve 
yaşatılması adına Soma’da yaşamlarını yitiren insanlarımı-
zı rahnetle anıyor, yakınları ve acıyı içinde hisseden tüm 
yurttaşlarımızın başı sağ oldun diyor, bu yıl 11.’sini ya-
pacağımız ve “Ke-sit-ler” adını verdiğimiz gösterimizi bu 
güne kadar yaşamını bu yolda yitirmiş tüm maden işçile-
rine ithaf ediyoruz.

İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu

....“Ke-sit-ler” adını verdiğimiz gösterimizi bu güne kadar yaşamını bu yolda yitirmiş tüm 
maden işçilerine ithaf ediyoruz....
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12 Mayıs 2014 tarihinde Global Kariyer Merkezi’nde başlayan İzmir Barosu Bilgisayar Kursu 
Eğitim Programı kapsamında;

-Temel bilgisayar donanım eğitimi,
-Windows işletim sistemi

-Microsoft Office uygulamaları
-İnternette arama motorlarının etkin kullanımı,

-E-imza ve UYAP eğitimleri verilmektedir.

İZMİR BAROSU BİLGİSAYAR KURSU EĞİTİM PROGRAMI

ETKİNLİKLER
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2014 yılının ilk altı ayındayız. İzmir Barosuna kayıtlı yaklaşık 
480 stajyer avukat meslektaşımız bulunuyor. Şubat ayında 
Staj Eğitim Merkezi (SEM) Yürütme Kurulu üyeliği için yapı-
lan seçimlerde aday olmayı düşünürken bu sayıdan haberim 
yoktu. Aday olmaktaki amacım, resmi tanımı ‘Bireysel Ça-
lışma Raporu’ olan staj tezinin artık başka bir biçime evril-
mesi, tez inceleyen avukatların önüne kes/kopyala/yapıştır 
tadındaki metinlerin gelmemesini sağlamak için çalışmaktı. 
Ya da hem Adalet Bakanlığı hem de TBB tarafından hazırlan-
dığı duyduğumuz Avukatlık Yasası tasarılarında staja ilişkin 
bölümde olumlu değişiklikler yapılmasını sağlayabilmekti. 
Şubat ayından bu yana bu her iki konuda da henüz bir adım 
atamadık. Çünkü SEM Ceza Hukuku –Seçimlik Ders bölümü 
neredeyse on yıldır, aktif bir yöntem kullanıyor ve teorik an-
latım yerine sonunda “farazi duruşma” yaptıkları bir çalışma-
yı yürütüyorlardı. Özel hukuk bölümündeki seçimlik dersler 
ise bilinen yöntem içinde yürütülüyor, uygun olan derslerde 
eğitmen avukatların kendi inisiyatifiyle aktif çalışmalar yapı-
labiliyordu. Nisan ayında uzun bir zamandır değişim istenen 
özel hukuk seçmeli derslerde tam bir aktif yöntemin kulla-
nıldığı kurgusal dava çalışması yapılmasına karar verildi.
Tabi ki, sadece bir teorik öğrenmeyi vermek değildi ama-
cımız, ‘avukatlık yapma şekli/avukatlık nosyonu’ konusunda 
da bir model/modeller sunabilmekti, bunun da altını çizmek 
isterim. 

Kurgusal dava çalışmasının ara başlıkları nelerdi?

Hedefi büyük tutmak, adım adım gitmeyi tercih etmemek 
biz Türkiye’lilerin sevdiği bir durum. Hiçbir şey eksik kalma-
sın isteğiyle bütün başlıklar olsun istiyoruz ama “zaman” he-
pimizi bağlayan en önemli kavram. Bu nedenle HMK temelli 
bir kurgusal dava yürütmeyi esas aldığımız için doğal olarak, 
‘basit yargılama’ ve ‘yazılı yargılama’ üzerinden yol almayı 
seçtik. Ara başlıklarda bu temele göre belirlendi:

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜNÜ SEÇEN STAJYER 
AVUKATLAR KURGUSAL DURUŞMA MI YAPTI? 
EVET!

• Sulh hukuk yargılaması
• İş hukuku yargılaması
• Aile hukuku yargılaması
• Asliye hukuk/asliye ticaret yargılaması

Bu dört başlık kurgusal duruşma yapan başlıklarımızdı. Du-
ruşma yapmayan başlıklarımız ise şöyleydi:

• İcra ve İflas Hukuku
• İdare Hukuku

Sizlere uzun uzun çalışmaları nasıl yürüttüğümüz anlatmak 
hem hakikaten uzun olur, hem de sıkıcı olabilir. 64 stajyer 
avukatın katılımıyla başladığımız çalışma 1 ay sürdü, kur-
gusal duruşmalar bir cumartesi günü İzmir Adliyesi 12. Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmanın hemen ardından 
değerlendirme toplantısı ve İcra İflas Hukukuna dair (ilamlı 
icra takibi temelinde) çalışma da yapıldı. Ayrıca İş hukuku 
yargılamasını yürüten İzmir Barosu İş Hukuku Komisyonu, 
iş davalarının temelini oluşturan, önemli bir değerlendirme-
yi hak eden bilirkişi raporları üzerine iki saatlik bir çalışma 
daha yaptı.

Eğitmen avukatlar nasıldı?

Elbette, bunu Bülten’de açıktan ve eleştirel bir şekilde yap-
mam hem olanaklı değil, hem bu gönüllü görevin pir’i olma-
dığım için haddim değil, hem de bütün çalışmalarda görev 
yürüten eğitmenleri takip etmediğim için doğru bir yakla-
şım sergilemem mümkün değil. Ama hakikaten çok gönüllü 
bir çalışma yürütüldüğünü, haftada iki gün, toplam üç-altı 
saat zamanını ayırmak, aktif çalışan herhangi bir avukat için 
oldukça zahmetli. Hem kendi adıma, hem de SEM Yürütme 
Kurulu adına uzun zamandan beri eğitmen olarak görev ya-
pan ya da ricamız üzerine bir ay zamanını ayırıp, katkısını 

ETKİNLİKLER
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sunan bütün eğitmen/danışman meslektaşlarıma gönülden 
teşekkür ediyorum. Yazının sonunda bütün eğitmen avukat-
ların adının yer aldığı bir listeyi sizlere sunacağım.

Böylesi çalışmalar, adınızın önünde ‘eğitmen/danışman avu-
kat’ sıfatı olsa dahi, sizinde hem genel bir çalışma yapma-
nızı, hem de her çalışma öncesi son bir kontrol yapmanızı 
gerektiriyor ki, ben buna  “avukatlık antremanı” diyorum. 
Burada, kendimden yola çıkarak eleştiri yapabilirim: Sakin 
olmalısınız ve mümkünse gönüllülüğünüz neye dairse o du-
rumu net görebilmelisiniz. Yoksa -eğer üstüne bir de- mü-
kemmeliyetçi yapınız varsa bu hem sizi, hem grubunuzdaki 
diğer eğitmen arkadaşlarınızı, hem de hedef kitlenizi, yani 
genç stajyer avukatları yorabilir. Bu bağlamda ben bir kez 
daha nasıl bir ekip çalışması yapmam ya da yapmamam ge-
rektiğini gördüm/anladım. Tam da burada, sulh hukuk yar-
gılamasını beraber yürüttüğümüz avukatlar: Arif İnönü, Gül-
süm Kabak, Meltem Uygur’a ve -her ihtiyaç duyduğumda 
kendisi de bir program yürütmesine rağmen hemen yardı-
mıma koşan- Afhan Topel’e özellikle teşekkür etmek isterim.

Sonuçta bence gençlerle çalışmak her daim güzel, öğretici 
ve geliştirici. Kişisel olarak keyif almasam ve kendimi yeni-
lemek için fırsat olarak görmesem, zahmetli olan bu eğitim 
çalışmalarına katılmaz ve yürütemezdim.

Stajyer avukatlar nasıldı?

Bültende, bu yazıyla birlikte aynı konuda, stajyer avukat Ay-
dil Akay’ın da bir yazısı olacak, en azından ben bu yazıyı 
yazarken öyle biliyordum. Eğer, Aydil Akay bu konuda bir 
değerlendirme yaptıysa beraber okumanızı rica ediyorum.
Eğitmen/danışman olarak çalışma yürütme deneyiminiz var-
sa, çalışmanın yapıldığı mekâna girdikten sonra yaklaşık 10 
dakika içinde kimlerin meraklı/istekli/dikkatli (ve haliyle sa-
kin) olduğunu ya da olabileceğini çözersiniz. E, tabi böyle bir 
grupla çalışmayı, yürütücü olarak kim tercih etmez? Başka 
bir grup ise, aslında yaratıcı fikirleri olan, farklı soru sorabil-
me kapasitesine sahip ve fakat çalışmayı anlamsız bulan bir 
gruptur. Üçüncü grup, ‘Yahu yorgunum, ofise gitsem iyiydi. 
Bitmedi mi bu öğrencilik be!’ diye düşünen ve bu da yüzün-
den okunan bir gruptur. Sayıca en az olan grup ise, bütün 
bu işleri anlamsız, eğitmen/danışman avukatı yetersiz (ya 
da eksiği/gediği hemen yüzüne vurulacak kişi olarak) gö-
ren ve kendince ilgisiz takılan gruptur. Grup sayılamayacak 
bölümde kalanlar ise içinde bulunduğu çalışmadan –kendisi 
bu yargılama şeklini çok çok iyi bildiği için- olağanüstü sıkı-
lanlardır. Eğer sahne arzunuz, alkış ve ilgi olmadan çalışma 
yürütemeyen bir yapınız varsa işiniz zordur ama bir o kadar 
keyiflidir.

Bütün çalışmalarda bana eksiklik gibi gelen en önemli ko-
nular şunlardı: Yasa olmadan ve daha önce hazırlanmış dos-
yalar –çalışmadan önce verilmesine rağmen- ellerinde ol-
madan çalışmalara gelinmesiydi. Bunu avukatlık yapma şekli 
olarak eksik bulduğumu/bulduğumuzu yeri her geldiğinde 
belirttim ve altını çizdim. Akıllı telefonlar, arama motorları 
tamam, hepimiz bakıyoruz ama internetteki bilgi kirliliğini 
de asla akıldan çıkarmamak gerekiyor. Bir de klasik olarak 
zamanı doğru kullanma konusunda eksikleri olduğunu gör-
düm.

Bülten sizlere ulaştığında 9 Haziran 2014’te başlayacak ikinci 
tur çalışma sanırım tamamlanmış olur. 

Özetle, benim açımdan keyifli ve öğretici bir çalışma oldu, 
genç arkadaşlar edindim. Mutluyum.

Av. Nilgün TORTOP

ETKİNLİKLER
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SEM Yürütme Kurulu, SEM Ceza 
Kürsüsü eğitmenlerinin uygula-
dığı yöntemin gördüğü ilgi ve 
başarısını göz önüne alarak se-
çimlik özel hukuk derslerinin de 
usul hukuku ağırlıklı olarak dava 
dosyaları üzerinden gerçekleş-
tirilmesine karar vermiş ve bu 
karar uygulamaya geçirilmiştir. 
Dört ayrı konuda gerçekleştiri-
len çalışmalar sonunda stajyer 
avukat meslektaşlarımızın taraf 
vekili olarak görev yaptıkları bir 
duruşma gerçekleştirilmiştir. Ko-
laylaştırıcı olarak seçimlik özel 
hukuk derslerinde özveri ile gö-
rev yapan meslektaşlarımıza (Av. 
Afhan TOPEL, Av. Alev GENÇCAN, 
Av. Arif İNÖNÜ, Av. Ayşen SOYDAN 
KAYA, Av. Aytül ARIKAN, Av. Dicle 
ACAR, Av. Dilek GÜZEL GÜRBÜZ, 
Av. Gülsüm KABAK, Av. Halis TANIK, 
Av. Hatice ASLAN ATABAY, Av. Ha-
tice İŞLEKEL, Av. İmdat ATAŞ, Av. 
İrfan DEMİRCİ, Av. Maksut BOZACI, 
Av. Meftune YAKUT ÇİL, Av. Meltem 
UYGUR, Av. Meral KULA ŞİMŞEK, 
Av. Münir HAKAN ERİŞ, Av. Nilgün 
TORTOP, Av. Nilgün ŞENTUNA, Av. 
Olcay Mutlu AKBABA, Av. Ozan BA-
LIM, Av. Saadet KAYAALP, Av. Sey-
han GÜNGÖR GÖBEKÇİN, Av. Sibel 
ÇETİNEL, Av. Şehrazat MERCAN, Av. 
Z. Beydağ TIRAŞ ÖNERİ) destek ve 
katkıları için teşekkür ederiz.

Av. Özkan Yücel 
SEM Yürütme Kurulu SYK Üyesi
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FARAZİ DE OLSA İLK DURUŞMA

Hukuk fakültesinden mezun ve 4 yıl boyunca teorik bil-
gilerle donatılmış olmanın verdiği güvenle başvurduk 
İzmir Barosuna. Birçok stajyer avukat arkadaşımın da 

böyle düşündüğünü bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki 
uygulamada bu kadar acemi olacağımızı tahmin etmiyor-
duk. Tabi ki eksiklerimizin olduğunu biliyorduk ancak adliye 
stajına başladığımız an uygulamanın okulda bize öğretilen-
lerden daha farklı olduğunu gördük. Adeta başka bir dil ko-
nuşuluyordu kalemlerde ve icra dairelerinde; biz ise doktrin 
ve kanun maddeleriyle konuşulur sanmıştık. 

Meslek ilke ve kurallarına bağlı kalarak hak arama özgür-
lüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren savunma maka-
mının temsilcileriydik biz. Bu yüzden de mesleğe yeni adım 
attığımız bu dönemi en verimli şekilde geçirmek istedik. 
Stajımız başladıktan bir süre sonra İzmir Barosu Staj Eğitim 
Merkezi’nde zorunlu ve seçmeli derslere katıldık. Özel Hu-
kuk Grubunda daha çok yeni bir uygulama olan Kurgusal 
Duruşma çalışması ise bize meslek ile ilgili çoğu şeyi ilk defa 
deneyimleme şansı sundu. Davacı ve davalı vekilleri olarak 
gruplara ayrıldıktan sonra eğitmenlerimizin yardımları ile 
çalışmalara başladık. Dilekçe yazımı sırasında fark ettik ki 
farazi dosyalar artık bizim ilk dava dosyalarımız olmuş; di-
lekçelerimize antetlerimizi bile eklemişiz. Hal böyle olunca 
dilekçe yazımı şüphesiz en çok araştırma yaptığımız ve emek 
harcadığımız süreç oldu. Duruşma günü gelip çattığında ise 
ortada herhangi bir yarışma ortamı olmamasına rağmen 
hepimiz çok heyecanlıydık. İlk defa cübbe giymenin verdiği 
heyecanla başladık söze. Bizden şüphesiz daha çok yorulan 
ve derslerin başladığı ilk günden beri büyük bir titizlikle ders 
veren, tecrübelerini bizimle paylaşan eğitmenlerimiz, o gün 
de yerlerini aldılar. Ancak bir farkla; bizler taraf vekilleriydik; 
onlar ise adeta gerçek birer mübaşir, zabıt kâtibi ve hâkim 
idiler. Duruşma esnasında sürprizler olmadı değil; örneğin 

boşanma davasında duygusal bir  barışma yaşandı ya da du-
ruşma sırasında davacının feragat dilekçesini dinledik. Bize 
gösterilmek istenen şüphesiz ki meslek hayatımızda bunlar 
gibi sayısız sürpriz ile karşılaşabilecek olmamızdı; bunlar 
daha başlangıçtı. 

Savunma makamının temsilcileri olarak hak arama özgürlü-
ğünü yaşama geçirmek bizim en büyük amacımız. Uzun ve 
emek isteyen bu yolda hepimiz birlikte olursak bu amacın 
gerçekleşebileceğini bize gösteren, ilk adımlarımızı attığı-
mız bu dönemde bizi içten bir şekilde karşılayıp meslektaş 
olarak gören, yanımızda olup bize destek veren Staj Eğitim 
Merkezi’nin tüm gönüllü eğitmen avukatlarına buradan te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Stj. Av. Aydil AKAY
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GÜNCELHABERLER KOMİSYONLARDAN

02-03-04 Mayıs 2014 tarihlerinde yirmi kişiden oluşan iki 
ayrı grupta, aktif eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleşti-
rilen çalışmanın son gününde örnek dosya üzerinden “farazi 
duruşma” yapılmıştır.

Aktif olarak çalışmaya katılan tüm katılımcılara ve özveriyle 
zaman ayırarak hiçbir karşılık beklemeksizin eğitim çalışma-
sının başından sonuna kadar çalışmada yer alan eğitimcile-
rimize teşekkür ederiz.
 
Yeni dönem CMK sertifikalı eğitim çalışması 18-19-20 Tem-
muz 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ’NDE 54. DÖNEM 
TAMAMLANDI
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ANMAANMA

Değerli başkanlarımızdan Av. Noyan ÖZKAN’ı ölümünün 1. yılında sevenleri, dostları ve 
meslektaşlarıyla birlikte 6 Nisan’da mezarı başında andık.

 

IŞIKLAR İÇİNDE UYU NOYAN BAŞKAN
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GÜNCELANMA KOMİSYONLARIMIZ

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
Her Perşembe, Saat: 17.00

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
KOMİSYONU
Her Perşembe, Saat: 18.00

KADIN HAKLARI MERKEZİ
2 Haftada Bir Çarşamba Günleri,
Saat: 17.30

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
3 Haftada Bir Perşembe Günleri,
Saat: 17.30

KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
Her Pazartesi, Saat: 18.00

GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU
Her Çarşamba, Saat: 17.30

YASA KOMİSYONU
2 Haftada Bir Çarşamba veya
Perşembe Günleri, Saat: 18.00

SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU
2 Haftada Bir Pazartesi Günleri,
Saat: 18:00

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU 
Her Pazartesi, Saat: 18.00

STAJYER AVUKATLAR KOMİSYONU 
2 Haftada Bir Çarşamba, Saat: 18.00

KOMİSYON
GÜNLERİ
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

AV. ÖZGE ALCI
AV. MENSURE TARBASAR
AV. MEHMET KARAYAZGAN
AV. KAYHAN ALPASLAN
AV. RABIA KARCI
AV. NECMETTIN KÖK

01/04/2014

08/04/2014

AV. MERVE SULTAN ELGÜN
AV. NURÇIN KÜÇÜKYAZICI
AV. SERCAN BİRGÜL
AV. ABDULLAH KAHRAMAN

AV. CEYLAN ÖZTÜRK
AV. TUĞÇE UYGUR
AV. FARUK AKKAYA

15/04/2014

AV. MEHMET YAZAR
AV. BİRCAN KIRBAY
AV. MERYEM SUCU

22/04/2014

AV. FERDA SOYSAL

AV. GÖKTÜRK SAĞLAM
AV. BURAK ÖZER
AV. MUSTAFA KUFUR
AV. SEMRA GÜLER
AV. AHMET KOCABAŞ
AV. FERHAT DEMİRCİ
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RUHSAT
AV. GÖKTÜRK SAĞLAM
AV. BURAK ÖZER
AV. MUSTAFA KUFUR
AV. SEMRA GÜLER
AV. AHMET KOCABAŞ
AV. FERHAT DEMİRCİ

RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

06/05/2014

AV. MEHMET SARIKAYA
AV. GÖKHAN ŞAHİN
AV. UĞUR ALKAN
AV. TUĞBA GÜLTEKİN
AV. AHMET HASIRCI
AV. ERHAN KOÇYİĞİT

AV. HALİL SABUNCUOĞLU

13/05/2014

AV. SERDAR SİNAN
AV. AHMET BAL

27/05/2014

29/04/2014

AV. IŞIL PALABIYIK
AV. SÜLEYMAN US
AV. TUĞBA ATLI
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Av. Fuat Ateşoğlu’nun 

“MEZOPOTAMYA - ANADOLU KÜLTÜRLERİ VE HUKUK”

adlı kitabı İzmir Barosu yayını olarak basılmıştır.

Değerli meslektaşımızı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Meslektaşlarımız kitabı adliye baro odalarından
ücretsiz olarak edinebilirler.



KİTAP BASINDA BARO
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ANIYORUZ

2000-2002 yılları arasında
İzmir Barosu Başkanı olarak görev yapan

 Av. Noyan Özkan’ı
ölümünün 1. yıldönümünde

 saygıyla anıyoruz. 

Doğum : 21.04.1953
Ölüm : 06.04.2014




