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Değerli Meslektaşlarım,

Cumhuriyetimizin İlanından
sonra avukatlar ilk kez en geniş
katılımıyla 3 Ocak 1934'de
İzmir'de toplanmışlardır.
İzmir'de yapılan "Türkiye Avu-
katlar Birliği" Toplantısında,
toplantıya katılan Baro Baş-
kanları ve illerin Baro Temsil-
cileri "Türkiye Barolarının Aynı
Çatı Altında Toplanması
Düşüncesini" benimsemişler-
dir.

1934 yılında alınan ilke kararı
uyarınca tüm Baro Başkanları
ve Baroların Temsilcileri bu
karardan yaklaşık 24 yıl sonra,
5 Nisan 1958 tarihinde
İzmir'de, İzmir Ticaret Odası
Toplantı Salonunda toplana-
rak, iki günlük çalışma sonun-
da Barolar Birliğinin kuruluş
çalışmalarını görüşmüşlerdir.

Böylece başlayan çalışmalar
sonucu; hem Barolar Birliği-
nin kuruluşu, hem 1136 Sayılı
Avukatlar Kanunun hazırlan-
ması ve kabulü, hem de 5 Nisan
Avukatlar Gününün temelleri   atılmıştır.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen mesleğimizin varlığı ve
bağımsızlığı, savunmanın yargının asli kurucu unsuru olması
gibi temel hukuk prensipleri ihlal edilmekte ve/veya görmez-
den gelinmekte; mesleğimize yönelik saldırılarla karşı karşıya
bir durumda mesleğimizi yapmaya devam etmekteyiz.   

Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz hafta,  mesleğini yaptığı için
menfur bir saldırı sonucu Afyon Barosu üyesi bir meslektaşı-
mız  bürosunda hayatını kaybetmiştir.    

Şanlıurfa'da Valilikten alınan
izinle gerçekleştirilen 21 Mart
2012 günlü etkinliklerde  Şan-
lıurfa Barosu tarafından göz-
lemci olarak görevlendirilen
avukat meslektaşlarımız
güvenlik güçlerince darp edil-
mek suretiyle kötü muameleye
tabi tutulmuşlar, dahası kelep-
çelenerek gözaltına alınmışlar-
dır.

Yine geçtiğimiz günlerde Şır-
nak Barosu üyesi bir avukat
meslektaşımız güvenlik güçle-
rinin kötü muamelesine maruz
kalmıştır.

Geçtiğimiz 15-20 günlük süre-
de yaşadığımız mesleğimize ve
meslektaşlarımıza yönelik bu
fiili saldırı örnekleri yanı sıra
mesleki faaliyet alanlarımıza
da saldırılar sözkonusu olup
mesleğimizi etkin, bağımsız ve
özgür bir biçimde sürdürme-
miz çeşitli şekillerde engellen-
mektedir.

Silivri Cezaevindeki duruşma
salonunda sanık avukatlarının

oturdukları bölüme "tavandan aşağıya doğru sarkıtılmış,
dört/beş metre uzunluğunda, ucunda ses ve görüntü alma
cihazlarının bulunduğu kablolar yerleştirilmiş" bulunmaktadır.
Bu uygulamanın ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında
olan avukat/müvekkil ilişkisinin gizliliği ilkesine, adil yargılan-
ma hakkı ile bu hak kapsamında bulunan savunma hakkına,
evrensel nitelikteki savunmanın özgürlüğü, bağımsızlığı, doku-
nulmazlığı ilkelerine aykırı olduğu tartışmasızdır.

Yine halen derdest olan Oda Tv dosyasının soruşturma aşama-
sında, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından mahkemece

“Savunma hakkına saygı ve özen
gösterilmeden yapılan her türlü

yargılama demokratik olmadığı gibi
adil de değildir.” 

İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş’ın 5 Nisan Avukatlar Günü Açıklaması:

B A R O D A N
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verilen genel nitelikteki el koyma kararına dayanılarak hazırla-
nan ve kolluk güçlerince sanıkların avukatına tebliğ edilen yazı-
da; "mahkemenin el koyma kararına konu kitaba veya kitabın
taslağına, bu kitaba ait dokümanlar ile bunların üçüncü kişiler-
de bulunan nüshalarına, kitap haline dönüştürülmüş ise buna
ait suretlere, içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüsha-
lara, ayrıca konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgelerin teslim edil-
mesi" istenilmiş, "teslim edilmediği takdirde ve gerektiğinde
arama yoluna gidileceğinin ve yine aksine davranılması duru-
munda avukatlar hakkında hem CMK.nın 124.maddesi, hem
de örgüte yardım suçunu işlemekten dolayı işlem yapılacağı"
bildirilmiştir.

Oysa  CMK.nun 46 ve 124.maddelerinde düzenlenen ve avu-
katları da kapsamına alan "tanıklıktan çekinme hakkı", Avukat-
lık Kanunu'nun 36.maddesinde düzenlenen "sır saklama
yükümlüğü" nün doğal bir parçası ve uzantısı olup Anayasal
teminat altında bulunan sanığın susma hakkının da güvencesi-
dir.

Dolayısıyla müdafi avukatlarının el koyma kararına konu belge-
leri ibraz etmeye zorlanmaları, ibraz etmedikleri takdirde örgü-
te yardım suçunu işlemekten dolayı haklarında soruşturma açı-
lacağı tehdidine maruz kalmaları çok açık biçimde hukuka aykı-
rıdır. 

Aynı durum KCK soruşturması kapsamında önce gözaltına
alınan, daha sonra da büyük bir kısmı tutuklanan avukatlar
meslektaşlarımızın kendileri ve müdafileri için de geçerlidir.

Yine bu soruşturmaya konu iddiaların ve bu iddiaların dayana-
ğı olan delillerin neler olduğu aradan geçen altı aya yakın süre-
de henüz iddianame hazırlanmadığı ve dosyadaki kısıtlama
kararı nedeniyle bilinmemekte ise de, basına intikal eden bilgi-
lerden soruşturma kapsamındaki avukatlara yönelik iddiaların
avukat/müvekkil görüşmelerine dayandığı anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla bu soruşturmaya konu uygulamanın Anayasa,
CMK ve Uluslar arası sözleşmelerle  Havana Kuralları'nın
22.maddesi hükmüne açıkça  aykırı  olduğu anlaşılmaktadır.

Bu noktada bir suç soruşturmasına muhatap olan avukatların
ev ve büro aramalarının açıkça Avukatlık Kanunu ve yine
belirttiğimiz tüm uluslararası sözleşmelere uyulmayarak yapıl-
dığını avukatın meslek sırrı, dolayısıyla sanığın/şüphelinin ana-
yasal güvence altında bulunan susma hakkının ihlal edildiğine
bir kez daha vurgu yapmak zorunlu bulunmaktadır.

Mahkeme salonlarında avukatlara hakaret edilmekte, adil yar-
gılanmayı teminen delil toplanması talepleri dinlenmemekte,
taleplerinde ısrarcı olmaları halinde salondan dışarı atılmakta,
haklarında oturumlara alınmama cezası uygulanmaktadır. Böy-
lece sanıklar savunmasız bırakılmakta ve savunmaya yönelik
çok ağır ve örneği başkaca demokratik hukuk devletlerinde
olmayan uygulamalar yaşanmaktadır.

Diğer taraftan avukatların savunmaları ve savunmalarının bir
parçası olan kamuoyunu bilgilendirmek için yaptıkları açıkla-

malar  ve eleştiriler avukatın 'adil yargılamayı etkilemek'  suçu-
nu işlediği iddiasının dayanağı yapılabilmektedir. Oysa avuka-
tın görevi adil duruşma yapılabilmesi için yargılamayı etkile-
mektir. Bu ilke unutularak avukatlık mesleği hedef haline geti-
rilebilmektedir.

Bazı hakim ve savcıların dünyalarında avukatlar yoktur. Bu
nedenle başta Anayasa, CMK ve Avukatlık Yasası'nda yer alan
emredici hükümlere rağmen normlar hiyerarşisine aykırı olarak
getirilen Kalem Yönetmeliğindeki düzenleme dayanak gösteril-
mek suretiyle pek çok olayda ve zamanda avukatların dosyaya
erişimleri ve dolayısıyla savunmanın görevini hakkıyla yapması
engellenmektedir.  

Özel soruşturma ve yargılama usulleriyle, savunma hakkının
kısıtlanması niteliğindeki gizlilik kararlarıyla, siyasi tehdit aracı
gibi çalışan tarzlarıyla hiç de demokratik olmayan normal
zamanların normal mahkemeleri olmayan özel yetkili ağır ceza
mahkemeleri, katalog suç düzenlemeleri, Terörle Mücadele
Yasası savunma hakkının ve mesleğinin en önemli engelleridir.
Hepimizin ortak güvencesi olan yargının bağımsızlığını ve
tarafsızlığını için bu mahkemelerden ve düzenlemelerden kur-
tulmamız gereği açıktır.

Savunma ve onun temsilcileri olan avukatlar, sadece Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/b-c maddesi ve Anayasamızın
36/1.maddesi gereğince adil yargılanma hakkı ile hak arama
özgürlüğü için vazgeçilmez olmayıp aynı zamanda yargılama
faaliyetini demokratikleştirenlerdir. O nedenle savunma hakkı-
na saygı ve özen gösterilmeden yapılan her türlü yargılama
demokratik olmadığı gibi adil de değildir. 

Yargının demokratik biçimde işleyebilmesi, bu bağlamda yargı-
sal süreçte ve işleyişte demokrasiden söz edilebilmesi için her
şeyden önce iddia ve savunma makamlarının eşit koşullarda ve
konumda bulunmaları, hükümetlerin avukatlara bu olanakları
sağlamaları, kamu otoritelerinin görevlerini yerine getirmede
avukatlara yardımcı olmaları gereklidir.

Bu gereklilik  uluslararası metinlerin yanı sıra 12 ülkenin baro
temsilcilerinin 28.10.1988 tarihinde Strazburg'da yaptıkları
toplantıda oybirliği ile kabul ettikleri Avrupa Birliği Barolar
Konseyi Meslek Kuralları, yine Avrupa Birliği Bakanlar Komi-
tesinin Avukatların Özgürlüğü Metni, Sekizinci Birleşmiş Mil-
letler Konferansı tarafından kabul edilen ve Havana Kuralları
olarak da bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin Temel İlkeler
ile de kabul edilmiştir.

Bu temel prensipler çerçevesinde; "hukuka saygı ilkesi üzerine
kurulmuş bir toplumda önemli bir role sahip olan Avukatın
görevi, yasanın çizdiği sınırlar içinde sadece vekalet görevini
özenle yerine getirmekle sınırlı olmayıp, hem adalete ve hem de
hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılama-
ya tabi kişiler için vazgeçilmez değerdedir."

5 Nisan Avukatlar Günü hepimize kutlu olsun

Saygılarımla
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Tam da hafta etkinliklerimiz sürer-
ken İstanbul Özel Yetkili 10 Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından İstanbul Baro-
su Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi
meslektaşlarımıza yönelik yapılan suç
duyurusu haberi ile sarsıldık.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç.
Dr. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kuru-
lu üyesi meslektaşlarımız, 10. Ağır
Ceza Mahkemesinin 06.04.2012 günü
yapılan celsesine katılmak suretiyle
Avukatlık Kanunu'nun 76 ve 97. mad-

delerinin Barolara yüklemiş olduğu
görev nedeniyle mahkeme heyetinden
bir dizi talepte bulunmuşlardır. Bu
taleplerinin konusu, kamuoyunda Bal-
yoz Davası olarak bilinen davada
savunma hakkının ihlal edilmesi ve
meslektaşlarımızın cüppe bırakmaya
zorlayan avukatlık mesleğine yönelik
saldırılardır.

Bu talepler üzerine İstanbul 10.
Ağır Ceza Mahkemesi ,  ara kararının-
da "….bu davranışlarının adil yargıla-
mayı etkilemeye yönelik olduğu dikka-
te alındığında İstanbul Barosu Başka-
nı ile sundukları dilekçede isimleri
bulunan ve İstanbul Barosu Başkanıy-
la birlikte duruşmaya giren avukatlar

İzmir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli Baro Başkanları, TBB İnsan Hakları Merkezi
Başkanının katıldığı, çok sayıda baronun da destek verdiğini belirttiği bir basın açıklaması

ile avukatlık mesleğine karşı artan saldırıları kınadı:

“Savunma mesleğini
etkisizleştirme, sindirme, terbiye

etme, bağımlı kılma amacına
yönelik girişimler kaygı verici

boyuta ulaşmıştır.”

Bu yıl Avukatlar Gününü; savunma hakkının temsilcileri avukat-
lara yönelik fiili saldırılar, gözaltılar, kelepçelenmeler, tutuklama-
lar, duruşma salonlarında hakaret ve tehdide uğramalar, savun-
maya tahammülsüzlük, Afyon Baromuz üyesi bir meslektaşımı-
zın menfur bir saldırı sonucu ölümü gibi pek çok acı olayın göl-
gesinde kutladık. 



nu (m. 6)" kapsamında ve hatta "Adil
Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs
(TCK m. 288)" iddialarıyla keyfi olarak
suçlanması, sonuç olarak savunma
hakkının ortadan kaldırılması gibi vahim
sonuçlar doğuracaktır.

- Avukatın müvekkilini savunmak
amacıyla karşılaştığı haksızlıkları, hak-
sızlık nedenlerini ve bu haksızlığa yol
açan uygulamaları her ortamda eleş-
tirmesi hem hakkı, hem de asli görevi-
dir.

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

- Bu işlevini hakkıyla ve gereği gibi
yapabilmesi için savunma mesleğinin,
özgür bağımsız ve dokunulmaz olma-
sı gerekir.  Savunma mesleğini etkisiz-
leştirme, sindirme, terbiye etme,
bağımlı kılma amacına yönelik girişim-
ler kaygı verici boyuta ulaşmıştır.

Savunmaya ve avukata yönelen
her türlü hukuka aykırı uygulamalara,
tehditlere, gözdağı vermelere, görevi
nedeniyle gözaltına alınmalarına, tutuk-
lanmalarına karşı gerekli her türlü meş-
ru-demokratik tepkimizi göstermekte
kararlı olduğumuzu ve İstanbul Baro-
su Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi
meslektaşlarımız hakkında yapılan
suç duyurusuna karşı onlarla dayanış-
ma içinde olduğumuzu tüm kamuoyu-
na duyururuz.

sa ilişkin beyanda bulunması savun-
manın ve onun temsilcisi avukatın
engellenmemesi gereken yasal hakkı-
dır. Bu hakkın engellenmesi sanığın
savunma hakkının engellenmesi anla-
mındadır.

- Avukata söz verilmemesi kanuna
ve hukuka aykırı bir tutumdur.

- Avukata söz verilmeyerek  duruş-
madan  çıkarılması, makul bir gerekçe
olmaksızın ve orantısız olarak 16 cel-
se, hatta esas hakkındaki savunmaya
kadar duruşmalardan men edilmesi
gibi uygulamalar, hukuka aykırılığı da
aşan keyfi ve yasal sorumluluk gerek-
tiren bir tutum ve uygulamadır.

- Üstelik bununla da yetinilmeye-
rek avukatların savunma görevlerini
yapmalarına bağlı olarak haklarında
sistematik suç duyurularında bulunul-
ması, savunmayı sindirme ve yıldırma-
ya yönelik, bir tür "gözdağı" niteliğin-
dedir.

- Savunma mesleğinin özgürce,
her türlü etki ve baskıdan uzak olarak
yapılabilmesi, bizzat savunma hakkı-
nın ve hak arama özgürlüğünün ken-
disi için vazgeçilmez değerdedir.

- Savunma hakkı, her bir birey ve
toplumun bütünü için temel ve ortak
bir güvence olmasının yanı sıra, yargı-
lama faaliyetini demokratikleştiren,
hukuk güvenliğini sağlayan asli bir
unsurdur.

- Avukatların, yasal savunma görev-
leri nedeniyle "Terörle Mücadele Kanu-

hakkında gereğini takdir ve ifası için
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına,
disiplin işlemi bakımından da Türkiye
Barolar Birliği Başkanlığına müzekke-
re yazılmasına…" karar verilmiştir.

İstanbul Barosu Başkanı ve Yöne-
tim Kurulu üyesi meslektaşlarımızın
maruz kaldıkları uygulama ile genel
olarak savunmayı ve onun temsilcisi
avukatı şekli bir unsur olarak gören,
savunma görevinin etkin ve işlevsel bir
biçimde yapılmasını engelleyen,
savunma hakkını kısıtlayan, ortadan
kaldıran uygulamalara karşı Barolar
olarak diyoruz ki;

- Yargı, sadece hâkim ve savcıdan
ibaret değildir.  TCK'nun 6. maddesi
avukatı da hâkim ve savcı gibi yargı
görevi yapan olarak tanımlamaktadır.

- Yargılama faaliyetinin,  Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri ve
adil yargılanma ilkelerine aykırı olarak,
sadece hakim ve savcılardan müte-
şekkil mahkemelerce yürütülmesi,
çağdaş hukuk sisteminde terk edil-
miştir.   

- Bu çerçevede avukat, mahkeme-
lerde şekli olarak varlığı gereken bir
kişi değil, yargılamanın kurucu unsuru
olarak ceza yargılamasının olmazsa
olmazı savunma faaliyetinin asli bir
parçası ve süjesidir.

- Avukat, hukuk devletinin ve adil
yargılanma hakkının temeli olan savun-
ma hakkının etkin ve işlevsel olarak
yerine getirilmesi için duruşmanın her
aşamasında gerek usule gerekse esa-

B A R O D A N
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Basına ve Kamuoyuna,
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
8 Mart 1857, Amerika Birleşik Devlet-

leri'nin New York kentinde 40 bin dokuma
işçisi kadın, daha iyi çalışma koşulları için
greve gittiklerinde polisin saldırısına uğra-
mış, çıkan yangında 129 kadın işçi can ver-
miştir.

İşte bu nedenle 8 Mart günü, Uluslar-
arası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda
alınan karar uyarınca 1910 yılında tüm
dünyanın emekçi kadınlarının mücadele
günü olmuştur.

1977 yılında da bütün dünya kadınları-
nın günü olarak kabul edilmiştir.

Böyle anlamlı bir mücadele gününde,
Türkiye'deki kadınların, kadın örgütlerinin
büyük uğraşıları, katkıları ve emekleri ile
hazırlanan kadına karşı şiddetin önlenme-
si yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde görüşülmektedir.

TBMM'de dün görüşülmeye başlanan
ve bugün de görüşmelerine devam edilecek
olan yasa tasarısı TBMM Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Adalet Komis-
yonu'ndan rüzgâr hızıyla geçirilmiştir.

Oysa yasa tasarısının hazırlık sürecine;
kadın örgütleri, Barolar ve çeşitli sivil top-
lum örgütleri katılmışlar, kadına yönelik
şiddetin önlenmesi için çok önemli ve
olumlu katkılar sunmuşlardır. Bu katkılar
kanun taslağında yer almış, ancak bu katkı-
ların en önemlileri tasarıya aktarılmamış,
komisyonlarda değiştirilmiştir.

Bu yasa tasarısı "Kadın ve Aile Bireyle-
rinin Şiddetten Korunması Yasa Tasarısı"
iken tasarının adı "Aile ve Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi" olmuştur. En temel

yanlışlık tasarının başlığı ile başlamakta-
dır. Kadın yine birey olarak görülmemekte
ve ailenin korunması esas alınmaktadır.
Bu zihniyetle kadını şiddetten korumak
mümkün olamayacağına vurgu yapmak
isteriz.

Dünya Ekonomik Forumunun "Cinsi-
yet Eşitsizliği Raporu"nda ülkemiz kadın-
ları 135'inci sırada yani sondan 9'uncu
sırada yer almaktadır. Kadının ekonomi-
deki payının yüzde 29 olarak belirtilmek-
tedir. On beş yaş üstü 20 milyon kadın,
ülkemiz kadını evinde oturmaktadır.
Küçük fabrikalara dönüşen evlerde çocuk,
hasta, yaşlılarıyla üç kuruş karşılığında
parça başı işlerle aileyi korumaya çalışan,
emek veren kadınlar ülkemiz kadınlarıdır.
İşsizlik korkusuyla hakarete, tacize sessiz-
likle boyun eğmeye zorlanan kadınlar, yine
işe girerken hamile kalmayacağına dair söz
veren kadınlar bizim gerçekliğimizdir.

100 kadından fazla işçinin bulunduğu
iş yerlerinde kreş hakkı yasalarda yazar
ama uygulanmaz. Yine aynı şekilde, Baş-
bakanlık Genelgesiyle iş yeri denetiminde
cinsiyet eşitliğine uyulup uyulmadığı
denetlenecektir ama denetlenmez.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün
kutlandığı yüz elli beş yıldır, işte sekiz saat
çalışma hakkı için fabrikasında yanarak
can veren kadınlardan sonra, bugün ülke-
miz kadınları on iki, on dört saat çalış-
maktadır. Zorunlu mesailer, düşük ücret,
performans uygulaması, kuralsız esnek
çalışma yine ülkemiz kadınlarının gerçek-
liğidir.

Ülkemizde kadınları korumak adına
sığınma evleri açılmaktadır ama bunların

sayısı 78'dir. Yine, Bakanlığın bu yasa tasa-
rıyla oluşturduğu personel sayısı 320'dir
ama ihtiyacı karşılayacak personel sayısı
5.577'dir.  Dolayısıyla ülkemiz gerçekleri-
nin samimi olarak ele alınması ve kadına
yönelik şiddetin önlenmesi için samimi bir
çaba gösterilmesi gereklidir.

Günde en az 5 kadının yaşama, çalış-
ma, evlenme, boşanma, giyinme ve benzeri
hakları için öldürüldüğü dünyanın tek
ülkesi olan Türkiye'de, buna dair rahatsız-
lığı olan tüm kadınları ve erkekleri taleple-
rine destek vermeye çağıran237 Kadın
Örgütü Adına ŞİDDETE SON PLAT-
FORMU'nun çağrısına İzmir Barosu ola-
rak destek veriyor ve  onların sözünü tek-
rar ederek diyoruz ki;

Şu andaki haliyle yasanın adının kadın
değil aileyi koruma üzere düzenlenmiş
olmasına; şiddete uğrayan kadınların tek
adımda yardım ve korunma alabileceği 7
gün 24 saat ve tek adım ilkesiyle çalışacak
merkezlerinin teşkilat, görev ve kadroları-
nın kadın örgütlerinin talepleri doğrultu-
sunda düzenlenmemiş olmasına; yasada
sığınaklar ve cinsel şiddet kriz merkezleri-
nin yer almamasına; kadın örgütlerinin
şiddet ve cinayet davalarına müdahilliğinin
kabul edilmemiş olmasına itiraz ediyoruz.

Bu yasa tasarısı üzerinde kadın örgüt-
leri ile mutabık kalınmış konularda deği-
şiklik yapılmamasını ve TBMM Genel
Kurulu'nda,  sadece yasayı amacına uygun
hale getirecek değişikliklerin yapılmasını
talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Baro Başkanı

“Ülkemiz gerçekleri samimi olarak ele alınmalı
ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için

samimi bir çaba gösterilmelidir.”

8 Mart dolayısıyla İzmir
Barosu tarafından yapılan
basın açıklamasında; "Aile ve
Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi" Yasa Tasarısı'na
ilişkin kamuoyu ile paylaşılan
görüş ve önerilerin aynı
zamanda TBMM'ne de
iletildiği vurgulandı.
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İzmir Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü Dolayısıyla bir kokteyl düzenlendi.

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

İzmir Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü dolayısıyla Mal Rejimleri, Tasfiyesi ve
Uygulama Sorunları başlıklı bir panel düzenlendi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Demet Özdamar ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
üyesi Mustafa Ateş'in katıldığı paneli meslektaş-
larımız ilgiyle izledi.

Av. Şenay Tavuz’un “Yasalardaki  eşitliği kısmen sağlasak
da toplumsal bellekleri ve geleneksel anlayışları, kafalar-
daki  NAMUS=KADIN denklemini bozamadık henüz…”
başlıklı yazısı ile başlayan ve Sennur Sezer’in şiirleriyle süs-
lenen özel sayıda bazı yazı başlıkları şöyle:
- Bir Baskı İdeolojisi: Heteroseksizm
- Kadının Siyasete Katılımında Uluslararası Ön Model: Nor-
veç Örneği
- Fevziye Cengiz Davası: İşkence ve Kötü Muamele Arasın-
daki İlişki
- İzmir Barosu TBB Delegesi Avukat Pelin Erda ile söyleşi
- Kader mi? Kimi kandırıyorsunuz!
- Kadın/Erkek Eşittir... AMA HER ZAMAN DEĞİL!
- Bir Ölüye Nasıl Yardım Edilir?
- Kadınların öldürülmemeleri ve korunmaları için Ortaya
Konan “İRADE”!!!
- Hukuk Öğrencisi Olarak Kadın
- HUKUKA, YAŞAMA, DÜNYAYA VE KENDİMİZE DAİR
SÖZÜMÜZÜ SÖYLEDİK
- 8 MARTLAR YETMEZ GERÇEK EŞİTLİK İSTİYORUZ!

- KADIN CİNAYETLERİ

Mal Rejimleri,
Tasfiyesi ve
Uygulama

Sorunları Paneli
İlgiyle İzlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle İzmir Barosu
Bülteni özel sayı çıkardı
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Avukatlar Haftası etkinlik-
leri 5 Nisan 2012 günü Adli-
ye Atatürk Anıtı'na Çelenk
sunumu ve Baro Başkanımız
Av. Sema PEKDAŞ'ın yaptığı
basın açıklamasıyla başladı.

İzmir Barosu tarafından
düzenlenen Avukatlar Hafta-
sı programı 5 Nisan 2012
günü Atatürk Anıtı'na Çelenk
konulmasının ardından İzmir
Adliyesi Baro Lokali'nde mes-
lektaşlarımız tarafından ser-
gilenen dans gösterisi ile
devam etti.

Sergilenen dans gösteri-
sinin ardından yine meslek-
taşlarımızın resimlerinden
oluşan resim sergisinin açılışı
gerçekleştirildi. Sergi Avu-
katlar Haftası boyunca İzmir
Adliyesi 4. kat Baro Loka-
li'nde ziyaret edildi.

Aynı gün İzmir Barosu'nun
1969 -1972 yılları arasında
Başkanlık görevini yürütmü-
şolan, Avukatlık mesleğinin
kurumsallaşması ve örgüt-
lenmesi için çalışan; 'İzmir'e
ödemem gereken "güzel bir
yaşam" borcum var' diyerek
İzmir için araştırmalar yapan
Avukat Cengiz İlhan anısına
"Hukuk, İzmir ve Avukat Cen-
giz İlhan" başlıklı bir söyleşi
gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını Prof.
Dr. Yusuf Karakoç'un yaptığı
söyleşiye, yine önceki baş-
kanlarımızdan Avukat Güneş
Atabay, Prof. Dr. Niyazi Öktem
ve Mimar Talat Ulusoy konuş-
macı olarak katıldılar. 

Söyleşiye ayrıca Başkanı-
mız Avukat Cengiz İlhan'ın
Eşi ve oğlu da katıldılar.

Av. Cengiz İlhan anısına
yapılan söyleşinin ardından
İzmir Adliyesi sosyal tesisle-
rinde meslektaşlarımız, hakim
ve savcıların da katılımıyla bir
kokteyl düzenlendi.

5 Nisan Avukatlar Günü
Etkinliklerle Kutlandı

"Hukuk, İzmir ve Avukat Cengiz İlhan" söyleşisine katılan konuşmacılar.

Dans gösterisinden

"Hukuk, İzmir ve Avukat Cengiz İlhan" söyleşisinden sonra yapılan kokteylden bir görüntü.



AVUKATLAR BALOSU YAPILDI
Geleneksel Avukatlar Balosu 7 Nisan 2011 günü geçen yıl
olduğu gibi yine İzmir Arena'da yapıldı. Balo'da meslekte 50.,
40. ve 25. yılını dolduran meslektaşlarımıza plaketleri sunuldu.
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AVUKATLIK EĞİTİMİNDE VE AVUKATLIK
HUKUKUNDA ULUSLARARASI
PERSPEKTİFLER KONFERANSI
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5 Nisan Avukatlar Gününü, Karşıyakalı avukatlar olarak
Latife Hanım Köşkünde kahvaltı yaparak kutladık. Karşıyaka
Baro temsilcisi Av. Nesrin SAYIN BAHÇİVAN ve ona destek
veren Karşıyakalı Avukatların desteği ile gerçekleşen kahvaltı-
da misafirlerimizde vardı. 

Sofranın fotoğrafından da görüleceği gibi, bu sofrada; çıkar
yoktu, çatışma yoktu, kavga yoktu. Bu sofrada bereket vardı,
sevgi vardı, paylaşım vardı, dayanışma vardı, her türlü zengin-
lik vardı. Paylaşılmayacak hiçbir şey yokmuş. Paylaştıkça
çoğaldı. Çok büyük bir toplumsal örgüt olduğumuzu kendi ara-
mızda paylaşım ve dayanışma ile hazırladığımız kahvaltıda
gösterdik. Geleneksel hale dönüşmesini umduğumuz bu yıl
2.sini düzenlediğimiz kahvaltılarımızı sürdüreceğiz. Yapacağı-
mız etkinliklerde daha nice güzel şeyler paylaşacağız. 

Karşıyakalı Avukatlar

Karşıyakalı Avukatlar 5 Nisan Avukatlar
Günü’nde Kahvaltıda Buluştu

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kap-
samında düzenlenen bir diğer
etkinlik olan Avukatlık Eğitiminde
ve Avukatlık Hukukunda Uluslar-
arası Perspektifler başlıklı Konfe-
rans 11 Nisan 2012 günü İzmir
Adliyesi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak, Alman-
ya Potsdam Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Götz Schulze, Celle Barosu'nda
Dr. Horst Suhren ve İngiltere Baro-
su'ndan Deniz Oğuzkanlı konuş-
macı olarak katıldılar.
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İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu, İzmir Barosu
Halk Oyunları Topluluğu'nun katkıları ile Şef Sevim
Taşcı yönetiminde 6 Nisan 2012 günü Ege Üniversitesi
Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Konsere
Köksal Coşkun konuk sanatçı olarak katıldı. 

Meslektaşlarımızdan oluşan Değişik İş Avukatlar
Orkestrası bu yıl ilk konserini gerçekleştirdi. İzmir
Arena'da 12 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşen konserde
meslektaşlarımız doyasıya eğlendiler.

İzmir Barosu Türk Müziği Korosu Avukatlar Haftası
Özel Konserini 10 Nisan 2012 günü Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konserin ilk
bölümünde "Gurbet ve Ayrılık" şarkılarını seslendiren

Ümit Bulut yönetimindeki topluluk ikinci bölümde
"Çiçeklerin Diliyle Aşk Kokulu Şarkıları" seslendirdiler.
Konser meslektaşlarımız ve yakınları tarafından ilgiyle

izlendi. 

İZMİR BAROSU TÜRK SANAT
MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

İZMİR BAROSU TÜRK HALK
MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

İzmir Barosu (Değişik İş)
Avukatlar Orkestrası

Konseri
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12 Nisan 2012 günü İzmir Barosu Konferans Salonu'nda Okan
Üniversitesi Özel Hukuk Başkanı Prof. Dr. E. Saba Özmen'in
sunumuyla Kamulaştırma Kanunu'nda 4650 sayılı Yasa İle
Yapılan Değişikliklere İlişkin Eleştiriler, Kamulaştırmasız El
Atma ve 2B'deki Son Gelişmeler ve Yasa Beklentisi başlıklı  bir
sunum gerçekleştirilmiştir.

İzmir Barosu tarafından 26-27 Nisan 2012 günlerinde
UYAP Avukat Portalı Uygulamalı Eğitim çalışması
düzenlendi. Çalışmada; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi uzmanları Evliya Yiğit, Çetin İnce ve Ömer
Uzunca tarafından UYAP Avukat Portalı üzerinden
online başvuru, Dava açma ve İcra Portalı uygulamalı
olarak anlatıldı. 

Kamulaştırma Kanunu'nda
4650 sayılı yasa ile yapılan

değişikliklere ilişkin
eleştiriler

UYAP AVUKAT
PORTALI

UYGULAMALI
EĞİTİMİ

DÜZENLENDİ

Baromuz avukatlarından Av. Abdüllatif KÜEY, Av. Gülnurhan DOĞAN, Av. Sancar KUBİLAY ve
Av. Süleyman AKTAŞ’ın fotoğraflarının yer aldığı Karma Fotoğraf Sergisi, yapılan kokteyl ile 25
Nisan 2012 tarihinde İzmir Adliyesi İzmir Barosu Lokalinde açıldı.  25 Nisan- 4 Mayıs tarihleri

arasında süren Karma Fotoğraf Sergisinde sergilenen, İnsan ve Doğa temalı fotoğraflar
meslektaşlarımızın ilgisi ile karşılandı. 

KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ
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5 NİSAN TURNUVASININ
DAYANILMAZ AĞIRLIĞI

İZMİR BAROSU AVUKAT
SPOR OYUNLARI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Spor rekabet içerisinde dostça kardeşçe bir yarıştır.
Spor bir yandan insanların yarışarak, kazanma hırsla-
rını ve egolarını tatmin etmeyi sağlarken öte yandan

kazananı takdir ederek alkışlayarak hoşgörülü olmayı hırsla-
rını bastırmaya ve kontrol altında tutmayı ve paylaşmayı da
öğretir. Spor aynı zamanda evrenseldir. Tıpkı müzik tiyatro
sinema edebiyat şiir gibi kimin tarafından yazıldığına, söy-
lendiğine ve yapıldığına bakılmadan okunduğu, dinlendiği
ve seyredildiği için evrenseldir. Tüm bu sanat dalları gibi
sporda insanları kentleri ülkeleri toplumları birbirine yakın-
laştırır kaynaştırır ve insanlar arasında barışı kardeşliği ve
hoşgörüyü geliştirir.. Spor aynı zamanda İnsanlarda aidiyet
duygusunu da yaratır. Sporun bu bireysel ve sosyal katkıla-
rı yanı sıra mesleki anlamda katkıları da tartışmasızdır.

Üzülerek söylemek gerekir ise mesleğimiz yani avukatlık
dayanışması ve dostluğu fazlaca olmayan bir meslektir.
Gelinen rekabetçi ortamda Hobbes’un “insan insanın kur-
dudur” sözünü, “avukat avukatın kurdudur” haline çevirmek
yadırganacak bir durum değildir. Dayanışması az olan mes-
leğimize dostluk ve dayanışma duygularını kazandıracak en
önemli araçlardan birisi spordur. Bu nedenle meslektaşları-
mızın ve baroların sportif faaliyetlere katılım ve destek ver-
mesi görevi olduğu gibi aynı zamanda mesleki gelişme ve
dayanışma için bir zorunluluktur.

Sevinerek söylemekte gerekir ise Türkiye ölçeğinde ve
dünya ölçeğinde sportif karşılaşmalar yapan tek meslek
avukatlık ve tek meslek örgütü de barolardır.1998 yılından
ilk defa iki baronun karşılıklı futbol maçı ile başlayan ve 1999
yılında 5 takımın katıldığı Türkiye avukatlar futbol şampiyo-
nası bugün 40 futbol takımı, 10’a yakın kadın-erkek basket-
bol takımları ve yine 10 civarı kadın-erkek voleybol takımla-
rı ile yaklaşık 1000 avukatın katıldığı 2 yılda bir yapılan avu-
katlar spor oyunları ile çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yeni
branşların eklenmesi ile çok daha ciddi sayılara ulaşmak

Avukat Spor Oyunları 13-14-15 Nisan 2012 günle-
rinde Selçuk ve Kuşadası'nda gerçekleştirilen
müsabakalarla tamamlanmıştır. Basketbol Kadın,
Basketbol Erkek, Futbol, Masa Tenisi Bireysel
Kadın, Masa Tenisi Bireysel Erkek, Masa Tenisi
Takım, Voleybol Kadın, Voleybol Erkek dallarında
yapılan karşılaşmaların sonuçlarında, derecelere
girenlere kupaları düzenlenen törenle verilmiştir.

� Av. Hüseyin ÇOLAK
Türkiye Barolar Birliği Spor Komisyonu Başkanı
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mümkündür. Bütün bu süreç boyunca mesleki tanışma
mesleki gelişme ve mesleki dayanışma anlamında büyük
yol alınmıştır. 

Ayrıca her yıl 5 Nisan avukatlar günü kapsamında düzen-
lenen turnuvalar ile çeşitli il barolarının kendi özel günlerin-
de düzenledikleri turnuvalar ile bu etkinlikler iyice zengin-
leştirilmiştir. İşin başında sporu seven birkaç fedakar avukat
arkadaşın sırtından yürüyen bu süreç barolar birliğinin,
baroların destek ve katılımları ile nitelik ve nicelik olarak
daha iyi organizasyonlar yapılması sonuçlarını doğurmuş-
tur.

Bu yıl 5 Nisan avukatlar haftası kapsamında yapılan spor
oyunlarının ev sahipliğini İzmir barosu üstlenmiştir.. İzmir
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barosunun ev sahipliğinde futbol, basketbol ve voleybol ve
masa tenisi branşlarında yapılan turnuva şu ana kadar yapı-
lan en iyi turnuva olması nedeni ile bundan sonra yapılacak
turnuvaları ve diğer baroları da sıkıntıya sokmuştur. Gelen
konuk baroların karşılanmasından başlayarak, otel saha,
kokteyl, gala yemeği gibi her şey ayrıntıları ile düşünülmüş,
planlanmış ve asıl önemlisi bütün bu işler yapılması çok zor
hale gelecek kalite ve özen içerisinde planlanmış ve yapıl-
mıştır. Artık bütün baroların önünde İzmir barosunun düzen-
lediği organizasyon bir çıta olarak durmaktadır. Bu durum 5
Nisan turnuvalarına ilişkin ev sahipliği konusunda talebin
azalacağını düşündürtmektedir. Bu turnuvada emeği geçen
İzmir Barosu yönetimine orada bizleri yalnız bırakmayarak
iyi bir ev sahipliği örneği veren baro yönetici ve organizas-
yon komitesinde yer alan avukat arkadaşlara ve katılımı ile
organizasyonu zenginleştiren ve güzelleştiren tüm diğer
baro mensubu avukat arkadaşlara katkılarından dolayı
teşekkür ediyor; yeni organizasyonlarda görüşmek dileği ile
saygılarımı sunuyorum.

B A R O D A N  H A B E R L E R
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• 1979 yılından buyana avukatlık yapmaktayım. 33 yıl
oluyor demek. Ruhsatım İstanbul Barosundan. İki yıl sonra
İzmir Barosuna nakil geldim. Kurum Avukatlığı da yaptım.
15 yıldır İzmir’de serbest avukatlık yapmaktayım. 

1984 yılında Diyarbakır’da bir avukatlık deneyimim var.
Eşimin yedek subaylığı nedeniyle gitmiştim.  İyi ki de gitmi-
şim diye düşünüyorum. Zira bugün doğuda yaşananları
anlayabiliyorsam, o yıllardaki 6 aylık Diyarbakır avukatlık
deneyimime borçluyum. Unutmamak gerekir ki, barışa
giden yol, anlamak ve sevmekten geçmekte.

• Avukat olarak karşılaştığımız sorunlar, aslında tüm
toplumun yaşadığı sorunlar. Sadece avukatlara özgü değil.
Ama toplumda “hukuka olan güvensizlik”le ilk anda avukat
muhatap.

Demokrasinin tarihi ile avukatlığın tarihi paralel gitmiştir
hep. Haklarda yaşanan olumsuzluk veya gelişme avukatlık
mesleğine de aynen yansır.

Bir mahkeme kararı ile vatandaş (müvekkil) arasında
önce siz varsınız. Hukuku açıklamak görevi sizin. Olağan-
üstü dönemlerde ise açıklamak zorlaşıyor. Örneğin idare-
nin işlemine karşı bir iptal davası almışken, ufak tefek deği-
şiklikle bir iptal kararı daha geliyor, ona da yürütmeyi dur-
durma alıyorsunuz. Yetmiyor, yine küçük değişikliklerle
yeni bir karar daha geliyor. Hukukun hızı, idarenin kararlığı-
na yetişemiyor. İdare aklına koymuşsa yapıyor, duygusu
yaşamak bir hukukçu için en büyük zul.

İşte bu hukuk adına kaybedilmiş duygusunu siz göğüs-
lemek durumundasınız avukat olarak. Üstelik benim gibi
hala avukatlık yapmaktan zevk alan biriyseniz ( acaba şaş-
kın azapta mı gerek?) bu hukuka uygun kaybetme duygu-
su acı veriyor.

• Avukatlık Mesleğine başladığım süreçte ve bugünü
karşılaştırdığımda hem hiçbir şey değişmedi, hem çok şey
değişti. 

Değişmedi, çünkü, 33 yıl önce de yalnız yapılan bir mes-
lekti, şimdi de öyle. Barolar, meslek ve dayanışma adına,
uzun ve zahmetli yollar kat etmiş, kazanımlar elde etmiş
olsalar da. Sonuçta avukat kendi ile baş başa. Özgür ve
yalnız. 

Belki de bana cazip gelen yanı bu bağımsızlık duygusu-
dur, kim bilir?

Bugün teknoloji sayesinde, bürolarımızdan dava açabil-
me, bir süre sonra da duruşma yapılabilme noktasındayız.
Elbette bu büyük kolaylık. Ancak ben tanığın gözlerini gör-
meden yapılacak bir yargılamanın eksik kalacağını düşü-
nenlerdenim.  

Aynı zamanda, bugünkü, eskileri ile mukayese kabul
etmez görkemdeki baro odalarını, eski adliye üçüncü kat
baro odasına tercih etmem. Zira genç bir avukat olarak
benden önceki kuşaktan çok şey öğrendim o odalarda.
Gerek hukuk gerekse mesleki duruş adına.

İşte o insana teması, bu internet çağında da yitirmemek,
mesleğin geleceği için gereklilik. Zira yaptığımız iş sonuçta
insana dair.

AVUKATLARIN GÖZÜNDEN

AVUKATLIK
5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle, Baro Bültenin Mart-Nisan ayı sayısında meslektaşlarımızın ve
mesleğe yeni başlayacak stajyer avukatların görüşlerine yer verdik. Avukat arkadaşlarımıza mesleki
özgeçmişlerini, avukatlık mesleğini yaparken karşılaştıkları en önemli sorunları ve mesleğe başladıkları
süreç ile bugünkü süreç arasındaki farklılık ve değişiklikleri sorduk. Stajyer avukatlardan staj sürecinde
karşılaştıkları sorunlar ile avukatlık mesleğine bakış ve beklentilerine ilişkin görüşlerini aldık.

Avukat Hilal KÜEY:
“Demokrasinin tarihi ile
avukatlığın tarihi paralel
gitmiştir hep”
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• Mesleğe 1989 yılında başladım.
Çocuklarım için ayırdığım ve kendi ken-
dime verdiğim 2-3 aylık doğum izinlerim
hariç 23 yıldır aralıksız mesleğimi yapı-
yorum.   Ancak, fakültenin 3. sınıfından
itibaren İstanbul ve İzmir’de avukat
yanında çalıştığım için 26 yıldır adliye-
lerdeyim. 

Kendi büromu açtığımda ilk yaptı-
ğım,  kazandıklarımı da ekleyip kredi ile
ufak da olsa bir büro almak olmuştur.
Çünkü mesleğe ilk başlanıldığında ve
kendi büronu açtığında ilk düşünülen
büro kirasıdır. Bu yüzden ilk yıllar kendi
mülküm olduğundan en azından işim az
olsa da kira problemi olmadığından ilk
yıllarım nispeten rahat geçmiştir. Mesle-
ki açıdan ise kendimi geliştirmek ve işimi
iyi yapabilmek için çok araştırmam, sor-
mam, incelemem gerekmiştir.  Fakültede
öğrendiklerimizle uygulamalar, davalar,
işleyiş çok çok farklı. Meslekten önce
avukat yanında çalışmama ve adliyelere
girip çıkmama rağmen kendi adıma aldı-
ğım işlerde bazen bocaladığım ve müvek-
kilden bile çaktırmadan işin inceliği ile
ilgili kopya aldığım olmuştur.  

• Avukatlığa başladığım zamanlarda-
ki adliye ortamları, memurların tavırları
daha sıcak ve samimi olduğundan zorluk
yaşamadım. O zamanki memurlardan da
öğrendiğim şeyler olmuştur.  Ancak özel-
likle son yıllarda değişen yasalar, UYAP
sistemine geçilmesi, uygulama boşlukları

gibi birçok konudan dolayı iş yapmak
çok zorlaşmıştır.  Benim tarafımdan kul-
lanılsa da sistemin adli sürecin her aşa-
ması ve her adli biriminde düzgün uygu-
lanmaması yüzünden zorluk yaşıyorum.
Bazen kendi müzekkeremi kendimin
yazdığı zamanlarda işlerin daha hızlı ve
düzgün yapıldığını düşünüyorum.  Şu an
internet kullanımı ve internette bilgi
paylaşımı yaygınlaştığı için vatandaş
kendi dilekçesini buradan bulup temin
edip, avukata gitmeden kendi davasını
açıp, işini yapabiliyor.   

• Avukatın işi bir dilekçe vermekten
ibaret görünse de aslında başkalarının
tüm sorununu üzerinize alıyorsunuz. Bir
detayı atladığınızda, telafisi mümkün
olmayan sonuçlarla, hak kayıplarıyla kar-
şılaşılabildiğinden çok dikkatli olmak
gerekiyor. Bu da insanı sıkıntıya ve strese
sokuyor. Başkasının malı veya parasıyla,
özgürlüğüyle ilgili kararların alınmasının
baş mimarı avukat olup çıkıyor. Böyle
olunca da günah keçisi oluyoruz. Yakla-
şık 14-15 yıl kadar önce gittiğim bir
haciz sırasında psikopat bir borçlu tara-
fından kalbimden bıçaklandım. Bıçak
yamulup saplanmadığı için mutlak bir
ölümden kurtuldum. Bu sebeple tehlike-
li bir iş yaptığımın farkındayım. O gün-
den sonra müvekkil ve işe bakış açım
değişti. Daha yüksek ücret istemeye baş-
ladım. Tehlike içindeysem bari buna
değsin dedim. Çok para kazandığımızı

• Çocukluğumdan
beri Avukatlık mesleğine
karşı büyük bir sempatim
vardı; bu isteğimi gerçek-
leştirmek için 1984 yılında
40 yaşına iken Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesini
kazandım ve 1988 yılında
sene kaybı olmadan mev-
zun oldum. 1989 yılında
Avukatlık stajına başladım
ve Ocak 1990 yılında

İzmir/Karşıyaka'da Avukat-
lık mesleğine adım attım.
Büyük bir tesadüf sonucu
cübbe giyme ve yemin töre-
ninde hazır bulunan o döne-
min Anayasa Mahkemesi
Başkanı Sayın Yekta Gün-
gör Özden cübbemi giydir-
di. Öğretmenlik ile Avukatlı-
ğı bir müddet birlikte yürüt-
tükten sonra 1993 yılında
Öğretmenlikten emekli

oldum ve Avukatlık mesle-
ğine devam ettim. Mesleğe
her yeni başlayan Avukat
gibi 1-2 yıl dava yokluğu
nedeni ile sıkıntı çektim hat-
ta bu süre içinde ofis gider-
lerimi çoğunu emekli maa-
şımdan karşıladım. Daha
sonra dosya sayım çoğaldı
ve Avukatlıktan para kazan-
maya başladım. 

• Avukatlık mesleği

Avukat Hatice Şenay ATLI:
“Genel sağlık sigortası gibi, zorunlu hukuk
sigortası olmalı”

Avukat Mehmet YILDIZ:
“Zorunlu Aile Avukatlığı getirilmelidir”

zannedip kazandığımıza göz dikilmesin-
den rahatsızım. İş azlığı sebebiyle büro-
sunu kapatmak zorunda kalan veya kaza-
namama korkusuyla büro açamayan, çok
az ücrete başkalarının yanında çalışan
avukat olduğunu biliyorum. 

Genel sağlık sigortası gibi, zorunlu
hukuk sigortası olmalı. Her davada taraf-
ların avukatı, her hukuki işlemin veya
sözleşmenin altında avukat imzası veya
onayı olmalı. Tapuda yapılan her işlemde,
noterlerde yapılan birçok işlemlerde avu-
kat bulundurulması zorunlu olmalı. Hem
yeni başlayanlara iş imkanı olur hem de
hukuki hatalar az olur, hak kayıpları aza-
lır. En azından hukuki uyuşmazlıklar
baştan hukuki zeminde başlamış olur.
Hukuk fakültelerinden her mezun olanın
avukat olamaması, barolar birliğince bir
sınava (HUS=Hukukta Uzmanlık Sına-
vı) tabi tutulması gerektiğini düşünüyo-
rum. Ülkedeki hukuk fakültelerinin her
mezununun avukatlık yapmaya ehil oldu-
ğunu ve gerekli yeterliliğe sahip oldukla-
rını düşünmüyorum.
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sorunları hiç bitmeyen, sorum-
luluğu çok ağır bir meslek oldu-
ğunu belirtmek isterim. Her ne
kadar son yıllarda yapılan deği-
şikliklerle Avukatlık Yasamızda
özellikle ücret yönünden bir
takım olumlu düzenlemeler
yapılmışsa da yeterli değildir.
Avukatlık Yasasının temel fel-
sefesinde avukat bağımsız bir
savunman değil; devlet memu-
ru gibi değerlendirilmiştir. Örne-
ğin, ticaret yasağı ve şirketleş-
me engeli ekonomik yönden
mesleğimizin en önemli sorunu
olarak devam etmektedir. Mes-
leğin icrasında dün ile bugün
arasında olumlu yönden en
önemli fark; bu gün bilgiye ve
emsal yargı kararlarına ulaşı-
mın kolay olmasıdır. Ancak,
bugün ofisini iletişim araçları ile
donatmayan ve iletişim tekno-
lojisine uyum sağlamayan avu-
katın başarılı olması değil; mes-
leğini mütevazi şartlarda devam
ettirmesi bile zor hale gelmiştir.
Bu nedenle Barolarımızın avu-
katların teknoloji eğitimi konu-
sunda düzenleyeceği seminer
ve kurslarla eğitmesi yararlı ola-
caktır. Ayrıca barolarımızın mes-
lek sorunları konusunda çok
aktif çalışmaları gerektiği inan-
cındayım. Özelikle avukatların
ekonomik yönden özgür olma-
ları için "Zorunlu Aile Avukatlı-
ğının" getirilmesi kaçınılmazdır.

• Avukatlık mesleğinin özü
başkalarının hukuki sorunlarını
dinlemek ve çözüme kavuştur-
maktır. Vatandaşın sorunlarını
çözme yolunda çaba harcayan
avukatın, birçok sorun ve engel-
le karşılaşması yapılan işin doğal
sonucudur. Bu sorunların bir
kısmı yasal düzenleme ve uygu-
lamalardan kaynaklandığını
hepimiz bilmekteyiz. Ancak,
uygulamada avukatı en çok
uğraştıran ve yıpratan müvek-
kil-vekil ilişkisidir. Bu ilişkinin
dengesini iyi kuran avukatın
karşısına çok az sorun çıktığı
gibi; kuracağı sağlıklı denge ile
kutsal mesleğimizin saygınlığı-
nı da artırır. Özelikle genç avu-
kat arkadaşlarımızın müvekkili
ile ilişkilerini resmi düzeyde,
yazılı ve sağlıklı bir sözleşme ile
düzenlemeleri çıkacak bir çok
sorunu bertaraf edecektir..

• 8 yıldan beri avukatlık yapmaktayım. İlk beş yılını Gazi-
antep’te son üç yılını ise İzmir de. Avukatlığa başladığım ilk
yıllarda siyasi dava türleriyle ilgiliydim. Fakat daha sonraları
gerek Siyasi dosyalarda avukatlığın, Türk Ceza Yargılama-
sında ve yargı mensuplarının zihin dünyasında karşılığının
olmadığını görmek gerekse de Ceza davalarının psikolojik
yoğunluğu beni bu dava türlerinden uzaklaştırdı. Şuan daha
çok hukuk ve İcra dosyaları ağırlıklı mesleği yürütüyorum.

• Tüm meslektaşların yaşadığı gibi, avukatlık mesleğinin
tüm sorunları ben de yaşıyorum. Bugün Türkiye de avukatlık
mesleğini yapan binlerce avukat var fakat bu mesleği seve-
rek yapan bir elin sayısı kadar. Bunun sebebi: mesleği

ahlak ve etik kurallarının hiçe sayılması da
cabası üstelik.

• Teknolojik açıdan pek çok yenilik ve
kolaylık girdi geçen yıllar içerisinde hayatı-
mıza. Avukatlık sürekli kendini yenileme-
yi, öğrenmeyi, araştırmayı gerektiren bir
meslek ve benim ilk başladığım yıllarda
hala yoğun şekilde daktilo kullanımı vardı,
internetten ya da yardımcı pek çok prog-
ramdan şu andaki gibi yararlanmamız da
söz konusu bile değildi. Şu an itibariyle her
türlü imkan elimizin altında ve bu bizler
için büyük bir avantaj. Ne var ki geçen yıl-
lar boyunca kaybedilen en önemli şey ise
İtibar.. Saygınlığın kaybedildiği noktada
bu mesleği icra etmek hiç kolay değil..
Vatandaşın bakış açısının değiştiği, Hakim-
Savcıların meslektaş olduğumuzu unuttu-
ğu ve unutturduğu, mantar gibi türeyen
Hukuk Fakültelerinin kontrolsüzce ve
hakkıyla eğitmeden mezun verdiği böyle
bir dönemde Avukatlık yapmak artık ger-
çekten zor..

• 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum.
1999 senesinde stajımın hemen ardından
kendi ofisimi açtım ve 13 yıldır İzmir’de
avukatlık yapmaktayım. Avukatlık oldukça
meşakkatli bir meslek ve oldukça fedakâr
şekilde çalışmayı gerektiriyor ki her serbest
çalışan Avukat gibi bende bunu fazlasıyla
yaşıyorum. Sürekli çalışma, sürekli araştır-
ma ve yoğun bir tempo ile mesleğe devam
ediyoruz.

• En önemli sorun Yargılama sistemi,
bitmek bilmeyen Adliye bürokrasisi ve
Müvekkil üçgeni arasında sıkışıp kalmamız
sanırım. Yargılamanın oldukça masraflı ve
uzun süreçli oluşu, UYAP’a rağmen kalem
işleri, kanunu ve uygulamayı bilmeyen
memurlar ile uğraşırken yaşanan zaman ve
emek kaybı ve bütün bu olup bitenleri
müvekkile anlatamayışımız. Böyle oldukça
stresli bir iş hayatının içinde en azından
meslektaşlarımız ile birlik ve beraberlik
içinde hareket etmemiz gerekirken meslek

Avukat Özlem
ÇAĞLAYANSUDUR:
“En önemli sorun
yargılama sistemi, bitmek
bilmeyen adliye bürokrasisi
ve müvekkil üçgeni
arasında sıkışıp kalmak”

Avukat Mehmet ŞİMŞEK:
“Avukatlık mesleğinin toplum nezdindeki
algılaması gün geçtikçe kötüleşmektedir.”
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yaparken yaşanan stresle, mesleğinin getirilerinin
ters orantılı olması. Avukatlık mesleğinin, gerek
kanunun tanımlaması gerekse de toplum nezdinde
algılanması problemli. Hem kamu hizmeti görecek-
siniz hem esnaf olmak zorunda olacaksınız hem de
bağımsız olacaksınız. (Avukatlık Kanunu Madde.1)
Eğer kamu görevlisiysek ve Yargının kurucu unsu-
ruysak neden diğer yargı unsurları gibi yetkilere
sahip değiliz? Örneğin kolluğa dava ile ilgili neden
talimat veremiyoruz? Şayet serbest meslek men-
subuysak neden reklam yapamıyoruz? Şayet Yar-
gının kurucu unsuruysak neden Hakim ve savcılar-
la aynı yerde oturmuyoruz? Toplumdaki algılama,
avukatın yaptığı işin basit olduğu; aslında herkesin
bu 'basit' işleri yapabileceği yönünde. Fakat 'bu
basit işleri' yapabilmek için yaklaşık 17- 18 yıl oku-
yup dirsek çürütüyoruz.

Hukuk fakültelerinde okurken bize öğretilen şu
oldu: Avukat savcı ve hakim arasındaki ilişki hiye-
rarşik bir  ilişki değil yargının birer unsuru olarak iş
bölümü ilişkisi olduğu yönündeydi. Ancak hâkim ve
savcıların biz avukatlarla aralarına bir duvar ördüğü
onlarla birlikte yargı mensubu olduğumuzu kimi
zaman göz ardı ettikleri bilinen bir gerçektir. Bunun
somut örneği ise her adliyede hakim ve savcıların
oturdukları mekanların biz avukatlarınkinden ayrı
olması kimine göre her ne kadar marangoz hatası
olsa da mahkeme salonlarında hakim ve savcıların
aynı yerde durması bağımsız yargı bakımından cid-
di anlamda eleştirilip sorgulanması gereken bir
konudur. Sanık veya şüphelinin cezalandırılması
talebiyle kamu adına sanığın cezalandırılmasını
talep eden savcının hakim ile aynı yerde durması ve
karar aşamasında aynı odalarda bulunmaları bağım-
sız yargıyı tehdit eden bir konu olarak önemini
korumaktadır. Bunun için hâkim-savcı ve avukat
kavramlarının hem kanunen hem de uygulamada
yeni bir tanıma ihtiyacı vardır.

• Avukatlık mesleğinin icrası açısından, olumlu
bir gelişme olduğunu maalesef söyleyemeyece-
ğim. Hatta son süreçte özellikle Özel yetkili mahke-
melerin keyfi uygulamaları sonucu mesleğin icrası
daha da kötüleşti. Özel yetkili mahkemelerin uygu-
lamaya girmesi ile birlikte avukatlar gizlilik kararları
nedeni birçok dosyaya ulaşamamakta dolayısıyla
müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediğinden
savunmayı yapma konusunda sıkıntı yaşamakta-
dırlar. Avukatlık kanununda her ne kadar ‘Bağımsız
savunmayı serbestçe temsil eder’ diyorsa da avu-
katın dosya bilgilerine ulaşmasının engellendiği bir
hukuk sistemin de bağımsız savunmadan bahsedi-
lemez.

Avukatlık mesleğine başladığım zaman ile şu
anki zaman arasında avukatlık mesleği ile ilgili
olumlu gelişmeler olmamanın yanında Avukatlık
mesleğinin toplum nezdindeki algılaması da gün
geçtikçe kötüleşmektedir. Eskiden Hukuk Fakülte-
si mezunlarına sadece mesleki bir sıfatla değil bilgi
olarak donanımlı güncel konularla ilgili ve toplum-
sal sorunlara duyarlı kişiler olarak bakılırdı. Oysa
şimdi herkesin bir işini yaptırmak için koştuğu
ancak söz konusu yapılan işin bunun karşılığını
istemeye gelince bunun gereksiz olduğuna inanılan
bir mesleğe dönüştü avukatlık.

• 8 Haziran 2004 tarihinde
Avukatlık Ruhsatnamesini aldım.
O tarihten beri İzmir Barosuna
kayıtlı olarak serbest avukatlık faa-
liyeti yürütmekteyim.  Aslında 2003
yılının sonun da avukatlık ruhsatı
almaya hak kazandım. Fakat ruh-
satı 2004 yılının ortalarında aldım.
Çok yoğun bir staj süreci yaşadım.
Yanında staj yaptığım avukat, tam
anlamıyla yanlış yapmama fırsat
tanıyarak öz güvenimi kazanmama
sonsuz katkı sağladı. Stajımın ilk
gününde önüme bir cinayet dosya-
sını bırakarak bu dosyanın temyiz
dilekçesini akşama kadar yaz dedi.
Stajdan sonrada ara vermeksizin,
mesleğe bu güne kadar devam ettim.
Bu süreçte birçok defa üzüldüm,
düştüm, yanlış yaptım fakat hiç
başka bir meslek yapmayı düşün-
medim. Hakimlik – Savcılık sına-
vına hiç girmedim. Bilmiyorum,
belki çalışmak zor geldi sınavlara.
Bazen, karara etki edemediğimi
düşünüp mesleğe olan inancımı
yitirdiğim de oldu. Fakat mesleği
hep sevdim.  Başka türlü bu kadar
yoğun bir tempoya ve strese katla-
nılabileceğini sanmıyorum. 

• Avukat olarak karşılaştığımız
hangisini anlatayım ki; öncelikle
mutlaka duruşma anında avukatın,
sanığın, tanığın her kim konuşu-
yorsa; kimin ağzından hangi kelime
çıkıyorsa olduğu gibi zapta geçiril-
mesi amacıyla gerekli ekipman, alt
yapı ve kültürün ivedilikle sağlan-
ması gerektiği inancındayım. Bu
önemli bir sorun. 

Kaydedilen olumlu gelişmeleri
görmemezlikten gelemeyiz. Çok
olumlu gelişmeler oluyor.  Hiç kim-
se UYAP‘ın avukata, vatandaşa ve
diğer uygulayıcılara sağladığı kolay-
lığı inkâr edemez, etmemeli. Bu
projeyi yürütenleri tebrik ediyo-
rum, şükranlarımı ifade ediyorum.
Fakat yetersiz.  Her şeyden önce
gerek toplum ve gerekse uygulayıcı-
lar nezdinde erozyona uğrayan
inancın tamir edilmesi gerektiğini
düşünüyorum.  Burası Türkiye,
burada her şey olur lafzı ve algısı
çok tehlikeli.  İşte bu lafza ve algıya
sebep olan özellikle Yüksek Yargı
tarafından istihsal edilmiş ve sokak-
taki adamın fikriyatında “hatır kara-
rı” algısını yok edecek seviyeyi yaka-

lamamız gerekiyor. 
• 2002 yılında staja başladı-

ğımda; avukatların yazmış olduk-
ları hatıra – anı kitaplarını veya
röportajları nerede görsem alıp
okumaya başladım. Av. Güney
Dinç, Av. Cengiz İlhan ve ismini
şuan hatırlayamadım pek çok avu-
katın kitap ve röportajlarını oku-
dum,  halen de gazetelerde çıkan
röportajları kesip bir klasörde
biriktirim, üstatların deneyimleri-
ni dinlerim. Bunları şunun için
anlatıyorum. Hani belki ben çok
eski bir avukat değilim fakat dün
de yargı bağımsız değildi ya da
daha açık ifade ile bugün olduğun-
dan daha iyi bir konumda değildi.
Bu durum icra’ i adalet yapan kişi-
ler açısından da böyleydi. Ferden
büyük bir özveri ve çaba ile zor
şartlarda adalet dağıtan hakimler,
savcılar, adliye personeli ve avukat-
lar vardı, halen de var fakat genel
olarak bu saydığımız kişiler bir
zincirin vazgeçilmez halkaları ola-
rak tarih ve dünya önünde hiçbir
zaman rüştlerini ispatlayacak bir
olaya imza atmadılar. Daha mı
somut konuşayım? Mesela Eski
HSYK başkanı Sayın Kadir
Özbek; biz Pakistan da ki hukuk-
çulardan aşağı kalır bir durumda
değiliz gerekirse tavır alırız, sokak-
lara çıkarız dedi, ya da o meyanda
bir şeyler konuştu yanlış hatırla-
mıyorsam. Peki 27 Mayıs 1960 ta ,
12 Mart 1971‘de , 12 Eylül 1980’de,
28 Şubat  1998  ve son olarak 27
Nisan 2007 de  nasıl bir tavır aldı-
lar.. nasıl bir tavır aldık.

İyiye gidecek iyiye, eğer kötüye
de gidiyorsa da ayaklarımız yere
değince yukarı çıkma şansımız
daha çok olacak. Çünkü karnemiz
çok kötüydü zaten.. 

G Ö R Ü Ş L E R

Avukat Ahmed Emir BİRİNCİ:
“Çok olumlu gelişmeler oluyor”
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• Stajın ilk altı ayında, büyük bir zorluk yaşamadığımı belirtmek iste-
rim. Her mahkemede neredeyse bütün duruşmaları takip ettim; notlar
aldım ve faydasını hala görmekteyim. Genelde hâkimler sorularımı
cevapladı. İzin taleplerimi olumlu karşıladı. Hoşgörülü bir tavır sergiledi.
Öte yandan, kalemlerde iş yapması istenmeyen bir stajyer arkadaşım
olduğunu sanmamaktayım. Kalemlerin bizden isteyebilecekleri veya
yaklaşımları tamamen hâkimin tutumuna bağlı, hâkim özensiz ise
kalemde aynı özensizliği yansıtmakta gecikmiyor. Tebligat katlamanın
veya pul yapıştırmanın adliye stajı esnasında öğrenilmesi gerekliliğini
kavrayabilmiş değilim. Staj süreleri açısından da rahatsızlığımı dile
getirmek isterim: öncelikle her mahkemede staj olmalı (fikri sınai hak-
lar-aile-tüketici…) fakat staj süreleri birer haftaya veya 3 duruşma
gününe inmeli, özellikle de icra mahkemelerinin süresi azaltılmalı, icra-
ya ayrılan bir ay olağanüstü sıkıcı bir evre. Hâkim stajyerleri ile bize fark-
lı muamele yapılması bence önemli bir sorun. Bence Oturma düzeninde
bütün stajyerlerin aynı yere veya denk yerlere oturması gerek. Ayrıca
hâkimlerin bize not vermesini olağan buluyorum ama ahlak notu ver-

mesi de ne oluyor kavrayabilmiş değilim.
Stajın ikinci altı ayında; avukat yanında

staja başlarken baronun avukat bulmamıza
veya seçmemize yardımcı olmasını bekler-
dim. Stajyerlere verilen ücret asgari ücretin
bile altındayken hem yoğun bir tempoda
çalışmamız hem zorunlu-seçmeli dersleri
etkin olarak takip etmemiz, tez ve rapor
hazırlamamız hem de geçinmemiz bekle-
nemez. Stajyerlerin sürekli icrada koşması
veya il dışı-ilçe adliyelerdeki duruşmalara
yollanmasını bile makul karşılayabilirim
ama bu ücretlerle mümkün değil. 

Bir yılın özeti olarak Sigortasız çalıştırıl-
mamız, adliye stajında hiçbir ücret alma-
mamız, saygı söz konusu olursa stajyer
olmamız, sorumluluk verilirken avukat
olmamız, baroya kayıtlarda ödenen ücret-
lerin can yakması ve uzun adliye stajımız
sorunlarımızın özetidir. 

• Avukatlık Mesleğine Bakışım ve Beklentim:  Roma’da   “Honariri-
um” layık görülen tarih boyu ne kölesi ne de efendisi olduğu dile getiri-
len mesleğe şüphesiz gururla sahip çıkıyorum ve yüksek beklentilere
sahip oluyorum. Ne yazık ki avukat denilince toplumda uyanan izlenim
bu değil, avukat davanızı kaybederse beceriksiz, kazanırsa da zaten
hakkınız olanı almanıza azıcık aracı olmuş, pek güvenilmeyen ve para
düşkünü kişi olarak görülüyor. Avukat denilince oluşan izlenimi başka
biri değil, biz hukukçular (avukatlar) oluşturduk. Çözüm bana düşme-
mekle birlikte:  barolarda aktif çalışarak, avukatlık kanunu gibi pek
umurumuzda olmayan kanunu iyice anlayarak, ne hâkim ne de savcının
üstümüz olmadığını aklımızdan çıkarmayarak belki de en çok: duruş-
mada ayağa kalkma nedenimizin hâkim –savcı için değil hukuk ve yar-
gıya saygı olduğu konusunu aklımızda tutarak, avukat denilince oluşan
izlenimi hukuki olarak danışılabilecek veya sizi temsil edebilecek dürüst
kişi olarak, olması gerektiği gibi düzeltebiliriz.

Stajyer Avukat Gamze KARAOĞLU:

“Avukatlık mesleği insana
kendini adeta bir savaşçı gibi
hissettiriyor”

Stajyer Avukat Onur PUĞ:

“Hâkimlerin bize not vermesini
olağan buluyorum ama ahlak notu
vermesi de ne oluyor?”

• Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden 2011
yılında mezun oldum ve
Eylül ayı sonu itibariyle de
stajyer olarak avukatlığa
başlamış bulunmaktayım.
Mesleğin stajyerlik
evresindeki zorlukları daha
önce arkadaşlarımdan
duyduğum kadar
biliyordum ancak içine
girince anlatılanlardan daha
zor göründü gözüme.
Öncelikle mahkeme
kalemleri ve icra
dairelerinde size herhangi bir saygı duyulmuyor
bununla birlikte sanki orada yokmuşsunuz gibi
davrananlar bile var. Bazı mahkeme çalışanları, stajınız
esnasında, sırf stajyer olduğunuz için size kalemin
kendine özgü ve öğrenilmesi avukatlık hayatınıza
hiçbir katkıda bulunmayacak işlerini yapmanızı
bekliyor. Benim de başıma böyle bir olay geldi ve
kalem müdürünün söylediğini yapmamak için
direttim. Daha sonra bir tartışma yaşadık. Olay hakim
beye kadar gitti; ancak ne mutlu ki hakim bey bunun
kendi işleri olduğunu hatırlattı onlara ve tartışma
hakkıyla sonlandı. Ama maalesef uygulamada böyle
“haklı” sonlar olmuyor genelde. Ya stajyerler boyun
eğiyor duruma ya da boyun eğmek zorunda
bırakılıyor. Her şartta, dairelerde hor görülüp
kalemlerde umursanmıyoruz.

• Yine de bu staj süreci beni meslekten soğutmadı ya
da yıldırmadı, benim için avukatlık hala dünya
üzerinde yapılabilecek en saygın mesleklerden biri.
Birinin hakkını savunmak, onun için çıkar yol aramak,
birilerinin derdine derman olabilmek insanı manevi
olarak tatmin eden bir şey. İnsana kendini adeta bir
savaşçı gibi hissettiriyor. Hele bir de savaştan galip
çıkarsanız ne ala. Mesleğin başındaki kutsallık sıfatı
da işte tam buradan geliyor aslında, bir başkasının
hayatına dair belki en mühim şeyleri savunuyoruz.
İnsanlar bize hayatlarını emanet ediyor, adeta
ellerimize bırakıyor. Bu nedenle bir doktordan
farkımız olduğunu düşünmüyorum.

Kendimi bildim bileli avukatlık dışında herhangi bir
meslek tercihim olmadı. Hep gözüm savunma
makamındaydı. Bu yüzden daha çok başında olduğum
mesleki hayatımdan küçükken içimde yarattığı
hayranlığa yakışır bir süreç bekliyorum. Umarım ben
ve benim gibi tüm arkadaşlarım, içimizde “keşke”ye
dair en ufak bir his olmadan hayatımız boyunca bu
mesleği seçmenin gururunu yaşarız. 
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01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren
6100 sayılı HMK,  öncelikle görülmekte
olan ve giderek HMK yürürlük sonrası
açılacak iş hukuku ile ilgili davalarda
uygulama sorunları yaratmıştır.  HMK
107. Maddesi kapsamında belirli  - belir-
siz alacak tanımı ile bu tanımın 109.
Maddesi kapsamında kısmi dava açılma
şartlarını ortadan kaldıracak mahiyette-
ki yorumu tartışma yaratarak öne çık-
mış, dava açılırken yatırılan gider avansı,
delillerin sunumu ve değerlendirilmesi
ile basit yargılama usulü kapsamındaki
iş davalarında cevaba cevap ve 2. Cevap
dilekçelerinin verilemeyecek olması da
önem arz eden sorunlar olarak kendisini
göstermiştir.  

Bu sorunları 1926 yılından bu yana
aralıksız 85 yıldır yürürlükte kalan 1086
sayılı HUMK’nun yargı kararları ile istik-
rar kazanan uygulamalarının verdiği
alışkanlığın ortadan kalkması olarak
açıklamak veya avukatların davaların
açılması ve yürütülmesi aşamasında
HUMK hükümlerinden bilistifade  “tem-
bellik etme” hakkını HMK ile artık yitir-
mesi şeklinde açıklamak hem insaf sınır-
larını zorlamak ve hem de HMK’nun
getirdiği gerçek sorunların tespitinde ve
gideriminde zaman kaybından öte bir
anlam ifade etmemektedir. 

HMK’nun yürürlüğe girmesiyle bir-
likte etkisini “İş Davalarında” gösterme-
si,  HMK sonrası açılan iş davalarında
işçilik alacaklarıyla ilgili dava açılma
şartlarında farklı yargı kararları ile farklı
Yargıtay içtihatlarının ortaya çıkması,
birçok iş davasının HMK’ nun yürürlüğe
girmesinden sonra avukatlarca açılma-
yarak bekletilmesinin haklı göstergesi
olmuştur.  Yani HMK’nun yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte iş davaların açılmasında,
bilhassa işçilik alacaklarının belirli –
belirsiz alacak olup olmadığı sorunsalın-
da avukatlarda oluşan endişenin haklılı-
ğı ortaya çıkmıştır. 

İzmir Barosu İş Hukuku Ve Güvenli-
ği Komisyonunca, bu tespitlerden hare-
ketle; İş Hukukunda güncel sorunlar adı
altında, mümkün olduğu kadar çok soru-
nun tartışılması amacıyla sempozyum
düzenlenmesine karar verilmiştir. Her
ne kadar sempozyumlarda konuşmacı-
lar 10 – 15 dakikalık süre içinde tebliği-
ni sunmak durumunda ise de, yapılan
ikili görüşmelerde her konuşmacı bıra-
kın 10 – 15 dakikayı, konunun önemine
binaen en az 1 – 1,5 saat konuşma süresi
talep etmişlerdir.  Bu durumda saptanan
konuların bazılardan vazgeçilerek, soru
cevap süreleri kısaltılarak ve ara dinlen-
meleri kaldırılarak konuşma süreleri 45
dakikaya çıkarılıp,  toplantının bir tür
sempozyum – panel karışımı şeklinde
olmasında karar kılınmıştır.

İş Yargılamasında Güncel Sorunlar
Sempozyumu, 2 gün, 4 oturum ve 11
konuşmacıyla gerçekleşmiştir. 

1. GÜN / BİRİNCİ OTURUM
Sempozyumun 16.03.2012 tarihin-

deki 1. Günü, iki oturum “Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu ve İş Yargılamasına
Etkileri” başlığı altında gerçekleşmiştir. 

Yargıtay 9. HD Üyesi Ömer Hicri
TUNA’nın oturum başkanlığının yaptığı
1. Oturumda;  

• Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. M.
Erdem ÖZDEMİR,  İş Yargılama
Usulündeki Değişikliklere Genel
Bakış  -  İş Hukukuna Egemen İlke-
ler ve HMK, 
• Yargıtay 9 HD Tetkik Hakimi
Şahin ÇİL, Davanın Açılması ve İş
Yargısında Ön İnceleme – Delillerin
Sunulması ve İspat – İddia ve Savun-
manın Değiştirilmesi, Genişletilme-
si,
• İzmir 1. İş Mahkemesi Hakimi
Ercan TURAN, Hakim gözüyle kar-
şılaşılan sorunlar – İş Yargısında
HMK Uygulama Pratikleri konula-
rında görüşlerini sunmuşlardır.  

İŞ YARGILMASINDA
GÜNCEL SORUNLAR

SEMPOZYUMU

Sempozyum 1. Gün, 1. Oturum.
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1. GÜN / İKİNCİ OTURUM
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üye-

si Av. Meriç KAPTAN’ın başkanlığını
yaptığı öğleden sonra 2. Oturumda; 

• Yargıtay 9 HD Tetkik Hakimi Bek-
taş KAR, İş Yargısında Belirli, Belir-
siz Alacak, Kısmi Dava – HMK Son-
rası Karşılaşılan Sorunlar,
• İzmir Barosu Üyesi Avukat Doğan
Alper, Avukat Gözüyle Karşılaşılan
Sorunlar – HMK’nun Hak Arama
Özgürlüğüne Etkisi,
• Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mustafa ALP,  Yeni Borçlar Kanunu-
nun İş Hukukuna Etkisi konularında
görüşlerini sunmuşlardır.  

2. GÜN / BİRİNCİ OTURUM
Sempozyumun 17.03.2012 tarihin-

deki 2. Gününde Karşıyaka 2. İş Mah-
kemesi Hakimi Uğur ERÇETİN’in otu-
rum başkanlığının yaptığı 1. Oturum
“İş Güvencesi ve Uygulama Sorunları”
başlığı altında gerçekleşmiştir: 

• Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Erhan BİRBEN, İşe İade Davası
Şartları - Geçerli Geçersiz Fesih
Nedenlerinin İçtihatlar Doğrultu-
sunda Değerlendirilmesi,
• İzmir 5. İş Mahkemesi Hakimi Suat
KAYA, İşe İade Davası Yargılamasın-
da uygulama Sorunları ,
• İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Zeynep ŞİŞLİ, İşe İade Davası
Sonuçları ve Hükmün Uygulama
Sorunları konularında görüşlerini
sunmuşlardır. 

2. GÜN / İKİNCİ OTURUM
İzmir Barosu Üyesi Av. İrfan

DEMİRCİ’nin oturum başkanlığının
yaptığı 2. Oturum “Asıl İşveren – Alt
İşveren İlişkisinin Hukuksal Sonuçla-
rı” başlığı altında gerçekleşmiştir: 

• Kocaeli Barosu Üyesi Av. Murat
ÖZVERİ, İş Mevzuatında Alt İşveren
Düzenlemesi ve Değişiklikler – Asıl
İşveren Alt İşveren İlişkisinde Huku-
ki Sorumluluk ve Muvazaa,
• Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ayşegül KÖKKILINÇ ERAL-
TUĞ, İşyeri Devri ve Hukuki Sonuç-
ları konularında görüşlerini sunmuş-
lardır.  
Konuşmacılar, sempozyumda sunum

yaptıkları konu ile ilgili tebliğlerini hazır-

Sempozyum 1. Gün, 2. Oturum.

Sempozyum 2. Gün, 1. Oturum.

Sempozyum 2. Gün, 2. Oturum.
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layıp verdiklerinde Baro bülteninde ve
Dergisinde yayınlanacaktır.  Yine her bir
Sempozyum konusu ile ilgili,  daha geniş
olarak tartışılmak amacıyla paneller
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu doğrultuda ilk panel 13 Nisan tari-
hinde “Yeni Borçlar Kanununun İş Huku-
kuna etkisi” konusunda Doç. Dr. M.
Erdem ÖZDEMİR ve Doc. Dr. Mustafa
ALP’ın katılımlarıyla yapılmıştır. Yıl
içinde sempozyum konuları birer birer
Panel konusu olarak hayata geçirilmeye
çalışılacaktır. 

Sempozyum; HMK - İş Hukuku etki-
leşiminde ortaya çıkan sorunlar ve bun-
lara getirilen çözüm önerilerinin tartı-
şılmasında etkisini göstermiş, İstanbul
Barosu tarafından da benzer bir etkinlik
yapılmıştır. Yapılacak olan panellerle
sorunları gündemde tutmak ve ısrarla
çözüm getirmek komisyonumuzun asıl
işi olarak devam etmektedir. Sempozyu-
mun tüm barolara ve avukatlara iyi bir
rehber olduğu inancındayız. 

İZMİR BAROSU İŞ HUKUKU VE
GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

YENİ BORÇLAR
KANUNU'NUN
İŞ HUKUKUNA
ETKİLERİ
PANELİ
YAPILDI

İzmir Barosu tarafından 13 Nisan
2012 günü yeni Borçlar
Kanunu'nun İş Hukukuna Etkileri
başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
İzmir Barosu Konferans
Salonu'nda gerçekleşen panele
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr
Mustafa Alp ve Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Erdem
Özdemir konuşmacı olarak
katıldılar.



Bülten Yayın Kurulu olarak, İzmir Barosu komisyon ve kurullarının toplantılarına “misafir” olmak ve
çalışmalarını kendilerinden dinlemek istedik.  İlk ziyaretimizi Kadın Hakları Danışma ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi’ne yaptık. Bizi gayet iyi ağırladılar. Merkezin kuruluşunu, çalışmalarını ve
amaçlarını kendi dilleriyle ifade ettiler.

Kadın Hakları Danışma Ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi olarak,  top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-

ması, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle
mücadele edilmesi, kadının insan hakları-
nın yaşam bulması, özgür ve eşit bir toplum
yaratılması hedefleriyle 04.10.2010 tari-
hinde çalışmalara başladık. Giderek çoğal-
dık tüm meslektaşlarımıza açık olarak
yürütülen komisyon çalışmalarımıza değiş-
ken olmakla birlikte çok sayıda arkadaşı-
mız destek verdi ve vermeye devam ediyor.
Komisyonumuz  on beş günlük periyotla
Çarşamba akşamları Alsancak Merkez
Baro binasındaki komisyon çalışma odala-
rında düzenli olarak toplanıyor. 

Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Müca-
dele için ise İzmir Adliyesi içinde B Blok 3.
Kat ve 331 numarada hizmet veren bir
çalışma büromuz bulunmaktadır. Bu büro-
da bir baro personelimiz ile her gün deği-
şen ve gönüllü olarak nöbet tutan Merkezi-
miz üyesi meslektaşlarımız görev yapmak-
tadır. 

Kadının insan hakları ihlali sorununun,
varlığı inkar edilen bir sorun olması, çeşitli
makamlarla mütemadiyen mücadeleyi

gerektirmesi, buzdağı misali görünenden
misliyle fazla olması, sorunun çözümünün
disiplinler arası bir koordinasyonu gerek-
tirmesi gibi özgü halleri göz önüne alındı-
ğında, yapılanların ne kadar meşakkatli ve
kıymetli olduğu anlaşılacaktır. 

Yine bu yükün altına girmek konusun-
da cesareti ve inancı konusunda kutlama-
mız ve gurur duymamız gereken bir kişi de
Merkez çalışmalarına verdiği tam destek ve
katkılarıyla Baro Başkanımız Av. Sema
PEKDAŞ’tır. Başkanımızın kadın olması
bize en başta umut, cesaret ve azim aşıla-
maktadır. Kadınların karar mekanizmala-
rında ne kadar başarılı olabileceğinin açık
kanıtıdır. 

Çağdaş, ileri ve mutlu bir toplum olma-
nın en önemli gereğinin diğerkamlık oldu-
ğunu düşünüyoruz. Diğerkamlık “kişisel
yarar gözetmeden başkasına yararlı olmaya
çalışan kimse” demektir. İşte bu Merkez’de
çalışan meslektaşlarımız bırakın kişisel
yarar gözetmeyi, hayatlarından fedakarlık
ederek, başkalarının iyi olması için emek
sarf ediyorlar.

Ayan olanı beyan her zaman kolay
olmuyor. Herhangi bir günün herhangi bir

gazetesi dahi kadınların toplumda uğradı-
ğı ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddete
ekseriyetle uğradığını ispatlarken biz hala
neden kadın hakları konusunda çalışma
yaptığımızı izah etmek zorunda kalıyoruz.
Sorulan sorulara şaşırıyoruz zira diğerkam
olmak gerek en başta buna inanıyoruz. 

Yine her birimiz ayrımcılıktan imtina
ediyoruz. Ayrımcılık, bir kişiye ya da gru-
ba, belli özelliklerinden dolayı farklı dav-
ranmak, farklılar arasında birinin birinden
daha değerli/değersiz olduğunu düşün-
mek, değersizlerin neyi yapıp neyi yapama-
yacaklarını kurgulamak demekten başka
nedir? Cinsiyet ayrımcılığı en kadim ayrım-
cılık türüdür. Kadın her zaman ikincil ola-
rak kurgulanmış ve toplumsal olarak neyi
yapıp neyi yapamayacağı tasarlanmış, bu
sistemin sürekli kendisini üretmesine ola-
nak yaratılmıştır. Kadınlar kimi yerlerde
okutulmamış, kararlarını kendilerinin ver-
mesine izin verilmemiş, hak ve özgürlükle-
ri kısıtlanmıştır.

Ayrımcılığı kurumsallaştıran en önem-
li araç şiddet ise kadınların gerek   özel ve
kamusal alanda hırpalanması, dövülmesi,
istismar edilmesi, taciz ve tecavüze maruz
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K O M İ S Y O N L A R D A N

“Beraber düşünüyor ve tüm
farklılıklarımızla barış içinde yaşayacağımız

bir dünyayı inşa ediyoruz”

Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi:
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kalması, psikolojik baskı ve ayrımcılık ile
ucuz işgücü olarak güvencesiz çalıştırılma-
sı, fuhuşa zorlanma ve hatta cinayet olarak
sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

Şu ana kadar merkezimize yaklaşık
300 başvuru yapılmıştır. 

Merkezimiz, 6284 sayılı yasanın çık-
ması konusunda Merkez ve Başkanlık
düzeyinde etkin çalışmalar yürütmüştür.

Merkezimiz, gerek İzmir Valiliği, gerek-
se ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitli-
ği temelinde kurulmuş resmi kurullara
iştirak etmekte, Büyükşehir Belediyesi ile
diğer belediyeler, kent konseyleri kadın
meclislerine katılmakta, her aşamada sivil
toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar,
meslek odaları, kısaca sorunun tarafı olma
sorumluluğunu hisseden her kurumla
ortak çalışmalar yürütmektedir.

Merkezimiz, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları
Merkezi ile beraber ortak bir proje dahi-
linde kadınlara yönelik halkı bilinçlendir-
me toplantılarına katılmaktadır. Şuana
kadar Çiğli, Altındağ, Karşıyaka, Karabağ-
lar, Buca ilçelerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Merkezimiz, kadın avukatlar arasında
dayanışmanın artması, kadın avukatların
meslek örgütlerinde karar mekanizmasına
katılımının artması ve mesleki faaliyet
sırasında maruz kalınan ayrımcılığın tespi-
ti ve çözümü konusunda; Türkiye Barolar
Birliği bünyesinde yapılan “1. Kadın Avu-
katlar Kurultay”ının fikir ve planlamasını
yapmış, TÜBAKOM ile beraber Kurultay
başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 

Bizler Kadın Hakları Danışma ve
Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak
gücümüz yettiğince şiddet mağdurlarına el
uzatıyoruz. Koruma kararları çıkartıyor,
takibini yapıyor, müdahale ediyoruz. Bül-
tenler çıkarıyor, yasalara görüşler bildiri-
yor, raporlama yapıyor, arşivler oluşturu-
yoruz, dayanışmayı güçlendiriyoruz.  

Her gün aramıza katılan meslektaşla-
rımızla daha da büyüyor güçleniyoruz.
Pavase “beraber düşünmek kadar insanları
birbirine yaklaştıran başka bir şey yoktur”
der. Bizde beraber düşünüyor ve tüm fark-
lılıklarımızla barış içinde yaşayacağımız
bir dünyayı inşa ediyoruz. Belki ömrü-
müzde göremeyeceğiz biliyoruz ama çocuk-
larımıza sırf cinsiyetleri yüzünden acı çek-
meyecekleri, ayrımların olmadığı, özgür
bir dünya bırakmanın arzusuyla yan yana
duruyoruz. 

Bu uğraşta her birinizi yanımızda gör-
mek bizim için büyük sevinç olacaktır. 

“Sevinç kadar insanı insana benzeten
bir şey yoktur” . 

K O M İ S Y O N L A R D A N

İzmir Barosu Avukat Hakları
Merkezi Başvuru İstatistikleri

01.11.2010 - 31.01.2012 tarihleri arasında İzmir Barosu Avukat
Hakları Merkezi'ne gelen başvurular ve yapılan işlemlere ilişkin
veriler aşağıda meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
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TEMEL HAK VE
HÜRRİYETLERİN
SINIRLANMASI 

Madde 13 - Vatandaşların temel
hak ve hürriyetleri ibibiklerin ötmesi,
havanın poyraz yapması, kızılcıkların
olması, selelere dolması, tekerleklerin
dönmesi gibi sebeplerle veya Höt -
Zöt  konseyi üyelerinin keyiflerine göre
sınırlanabilir.

Sınırlamalar kanunla yapılabileceği
gibi, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde talimatla, şifahen veya kaş
göz işareti ile de yapılabilir.

Kişi Güvenliği 

Madde 19 - Herkes kişi hürriyetine
ve güvenliğine sahiptir.

Hiç kimse gözünün üstünde kaş
olması, geceleri rüyalanması, plili pan-
tolon giymesi, su içmesi, gıcık gıcık
bakması, fular takması, havuz prob-
lemlerini çözememesi ve
devlet yöneticilerinin akıl-
larına gelebilecek buna
benzer haller
dışında hürriye-
tinden yoksun
bırakılamaz.

Suçluluğu
hakkında hafif
bir belirti bulu-

nan kişiler eş, yakın ve arkadaşları ile
birlikte derhal yakalanır.

Yakalanan ve tutuklanan kişilere
yakalama ve tutuklama sebepleri ima
edilebilir.

Yakalanan kişi en geç 90 gün ve
toplu olarak işlenen suçlarda 90 güne
kelle başı 30 gün hesap edilerek bulu-
nacak süre sonunda hakim önüne
çıkarılmak zorundadır. 18 yaşından
küçük sanıkların toplu olarak işlediği
suçlarda % 50 indirimli tarife uygula-
nır. 

Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyö-
netim ve savaş hallerinde en fazla
sanıkların ömrü kadar olmak kaydı ile
uzatılabilir.

Yakalanan kişinin durumu çizgisiz
beyaz bir kağıda yazılıp, bu kağıt çelik
bir kutunun içine yerleştirilerek mahal-
lin en yüksek dağının zirvesine bir
helikopter vasıtası ile atılır. Yakalanan
yakınlarının dağcılığa yetenekli olup
olmadıkları ve yapacakları kaya tırma-
nışlarında verecekleri telefat kendi
problemleridir. Yakalanan yakınları-
nın, becerebilirlerse söz konusu çelik

kutuyu almaları yasal
haklarıdır. Ancak yaka-
lanan kişinin mahke-
meye sevk tarihine
veya yargılama sonu-
cu kendisine verile-
cek cezanın infazı-
nın en az yarısının
sona ermesi tarihine

kadar işbu kutuyu
açmaları yasaktır.

İlgili makam
resmi hayatın
yarattığı can
sıkıntısını dağıt-
mak veya soruş-
turmanın sela-

meti açısından ilgilinin yakınlarına
şaşırtıcı bilgiler verebilir veya kutuyu
boş olarak atabilir.

Hürriyeti kısıtlanan kişinin yakınla-
rının yetkili mercilere müracaat ederek
yakınlarının hürriyetinin kısıtlanması-
nın sebeplerini sorma hakkı vardır. Bu
gibi durumlarda yetkili makamın da
susma hakkı vardır.

Haksız yakalama ve tutuklama hal-
lerinde ilgili işi hakkında yanlış zaman-
da yanlış yerde bulunması ve devleti
gereksiz yere meşgul etmesi sebebi
ile idari para cezası tatbik olunur. 

İlgili kişi infaz edilmediği için şükre-
dip kurban keserek, bu kurban etleri
ve bol kıvırcık marul salatası ile kendi-
sini haksız yere yakalayan yetkili
makam personeline ziyafet çekmek
zorundadır.

Özel Olan Geneldir

Madde 20 - Özel hayatın ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Devletin dokunduğu özel hayat genel
hayat, aile hayatı gaile hayatı addolu-
nur.

Hakim kararı veya gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde, yetkili mer-
ci veya yetkili merci amirinin poker
arkadaşlarından en az üçünün emri
bulunmadıkça kimsenin üstü, özel
kağıtları ve eşyası aranamaz veya ara-
nabilir. Bunlara el konulamaz veya
konulabilir.

Haberleşme Hürriyeti

Madde 22- Herkes haberleşme
hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin
gizliliği esastır.

Hakim kararı veya yetkili amirin
bacanağının sütannesinin muvafakati
olmadan haberleşme engellenemez.
Gizliliğine dokunulamaz.

Ancak haberleşmenin gizliliğine
dair bu hüküm her gün saat 01.00 ile
24.00 arası ile sınırlı olmak kaydı ile
tatbik edilmeyebilir.

Gösteri Hakkı 

Madde 34- Herkes en yakın yerle-
şim yerine en az 50 km mesafede ger-
çekleştirmek kaydı ile önceden izin

� Av. Hüseyin Baha COŞKUN
İzmir Barosu Üyesi

ANAYASA ÖNERİSİ
1982 yılında Anayasa Tartışmalarına katkıda bulunmak amacı ile Galapagos
Cumhuriyeti Anayasasını Galapça’dan çevirmiştim. Zamanın MGK Başkanı
Kenan Evren beni bizzat arayarak “çok istifade ettiklerini” beyan etmiş idi.
Hem tarihten bir yaprak olarak hem de ilerde yeni anayasa çalışmalarına da
katkısı olur inancı ile bu çeviriden bir iki maddeyi yeniden meslektaşlarımın
dikkatine sunuyorum.

S E R B E S T  K Ü R S Ü
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S E R B E S T  K Ü R S Ü

almadan silahsız ve saldırısız toplantı
ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına
sahiptir.

Yerleşim yerleri içerisinde yapıla-
cak toplantı ve gösteri yürüyüşleri
izne tabidir.

Yerleşim yerlerindeki toplantı yer-
leri ile gösteri yürüyüşü güzergâhları 5
yıllık kalkınma planlarında gösterilir.
Yetkili makam sebep göstermeksizin
toplantı veya gösteri yürüyüşünü müra-
caat tarihinden 15 sene sonraki şubat
ayının 31. gününe ertelenebilir.

15 sene sonra şubat ayının 31 gün
çekmemekte ısrar etmesi kötü bir işa-
ret olarak yorumlanarak toplantı veya
gösteri yürüyüşü tekrar 20 sene son-
raki bir tarihe ertelenir. Toplantı veya
gösteri yürüyüşü nihai olarak ertelen-
diği tarihte yine de yapılacak olur ise
yetkili makamın toplantı
veya gösteri yürüyüşü biti-
minde megafonlarla 3 kere
başınız göğe erdi mi diye
anons yaptırması zorunlu-
dur.

Kapalı Salon Toplantısı
kışın yapılıyor ise toplantı
salonunda soba, kalorifer
vs. yakılması ile sıcak içe-
cekler içilmesi, yazın yapılı-
yorsa vantilatör klima vs.
çalıştırılması ile soğuk içe-
cekler içilmesi güvenlik
sebebi ile yasaktır.

Toplantı veya gösteri
yürüyüşü iştirakçileri top-
lantılara yazın yün panto-
lon, astragan kürklü manto

veya palto ve botlardan, kışın ise yal-
nızca don ve faniladan ibaret bir giysi
ile katılmak  zorundadırlar.

Madde 36- Herkes yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma hakkına sahiptir.
Kamu görevlilerinin vatandaşlara kar-
şı işlediği suçlar takibi şikayete bağlı
suçlardır. Şikayet süresi suçun işlen-
diği tarihten 60 gün önce başlar. 5
gün önce sona erer.

Basın Özgürlüğü 

Madde 21- Resmi gazete hürdür
sansür edilemez. Diğer Basın ve yayın
organları özel kişiler, ticari şirketler,
kooperatifler, mahalle bakkalları vs
tarafından sansür edilemez, yalnızca
devlet yetkilileri tarafından sansür
edilebilirler.

Resmi görüşlerle çelişen her türlü
haber veya yazıyı yazanlar, dizenler,
mizanpajını ve tashihini yapanlar, baş-
kasına verenler, basanlar, okuyanlar
ve bu gibilerle aynı mahallede oturan-
lar ve bunların 3. dereceye kadar kan
ve sıhri hısımları bu suçlara ait kanun
hükümleri uyarınca sorumlu olurlar.

Dağıtımı durdurma ve toplatma da
aynı hükümlere tabidir.

Kapatılan süreli yayınla aynı konu-
ları işleyen, isimlerinde kapatılan süre-
li yayının  ismindeki harflerden  dört-
ten fazlası bulunan, sorumlu yazı işle-
ri müdürünün adı kapatılan süreli yayın
organının  yayın kadrosundaki her-
hangi birinin adını andıran veya basıl-
dığı matbaa kapatılan yayın organı ile
aynı cadde üzerinde olan tüm süreli
yayınlar kapatılan süreli yayın organı-
nın devamı addedilerek derhal kapatı-
lırlar.

Dernek Kurma

Madde 33- Herkes önceden izin
almaksızın dernek kurma hakkına
sahiptir.

Dernek kurabilmek için ilgili kanun-
da gösterilen belgelerin yetkili merci-
ye verilmesi yeterlidir. Yetkili mercii
kuruluş evrakını teslim alırken gerek
gördüğü hallerde Atletizm Federasyo-
nu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro
Bölümü yetkililerinden de yardım iste-
yerek kurucu adaylarının  100 metreyi
10 saniyenin altında koşup koşama-
dıklarını ve koşu esnasında bir  taraf-
tan da, diksiyon  temrinlerini başarı  ile
söyleyip söylemediklerini kontrol ede-
bilir. Bu kontrolden başarı ile çıkama-
yan kurucuların kurdukları dernek tüzel
kişilik kazanamaz.

Dernekler siyasi amaç
güdemez, siyasi partilerle
aynı iş hanında büro kirala-
yamaz, dernek yönetici ve
üyeleri siyasi parti yönetici
ve üyelerinin gittiği kahveye,
lokantaya vs gidemezler,
şehirler arası yolculuklarını
siyasi parti yönetici veya üye-
lerinin yolculuk yaptıkları fir-
malarla yapamazlar, kabuk-
lu yemiş yiyemezler, tek tek
basamazlar, inci düzemez-
ler bade süzemezler.

Karikatürler:
Av. Levent DAĞAŞAN
İzmir Barosu Üyesi
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Sulh Hukuk, İdare ve Vergi  mahkemelerinin kısa bir süre önce
taşındığı İnce Plaza'da Baro Satış Odası ve Avukat Odası faaliyetine
başlamıştır.
Adliye içerisinde 302 numaralı odada bulunan satış odasında
meslektaşlarımızın kullanımı için internet erişimli bilgisayarlar ve
yazıcı bulunmaktadır. Odada ayrıca fotokopi, pul, baro pulu, basılı
evrak, dosya ve cübbe temin edilebilir.
4. Kat 402 numaralı oda ise meslektaşlarımızın dinlenmesine imkan
tanıyacak şekilde tefriş edilmiştir.
Baro satış odası Telefon: (232) 400 63 63 • Faks: (232) 435 55 15

Sulh Hukuk Mahkemeleri
Baro Odası Çalışmaya Başladı

Sosyal Güvenlik Destek
Primi Kesintisi Hakkında

Duyuru
Bilindiği üzere 01/10/2006 tarihi itibariyle

meslektaşlarımız Bağkur kapsamına geçmiştir. Bu
tarihten sonra 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre

emekli olup vergi numarası alarak avukatlık mesleğini
icra eden meslekdaşlarımız vergi açılışından itibaren
Maliye tarafından re'sen Bağkur'a bildirilip akabinde
emekli aylıklarından da sosyal güvenlik destek primi

kesilmiştir.

Fakat 01/10/2005 tarihinden önte 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanunu'na göre emekli olan ve yine bu tarihten
önce avukatlık mesleğini icra eden meslekdaşlar emekli

aylığı kesintisine uğramamışlardır.

6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanynu ile
Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun 14üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun geçici
14. Maddesinin sonunaJ 200& yılı Ekim ayı başından

önce 5434 sayılı kanuna göre emekli olup yine bu
tarihten once serbest avukatlık veya noterlik yapanların

aylıklarından bu maddenin 1. Fıkrasının {b) bendi
hükümlerine göre sosyal güvenlik destek primi kesilir."

fıkra sı eklenmiş olup maddenin yürürlük tarihi
01/02/2012'dir.

Buna göre 01/10/2008 tarihinden önce 5434 sayılı emekli
sandığı kanununa göre emekli aylığı bağlanıp, avukatlık
mesleğini icra eden meslekdaşların aylıklarından G27Q
Sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 01 /02/2Û12 tarihi

İtibariyle sosyal güvenlik destek primi kesilmesi
gerekmektedir. Bu duruma dahil olan meslekdaşların

Konak Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Kapılar / İZMİR
adresindeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne herhangi bir
gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşılaşmamaları
açısından en kısa sürede başvurmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın İzmir Bayraklı Adliyesinde Vergi Dairesi Birimi
oluşturulması yönündeki talepleri üzerine Baro Başkanlığımızca,
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar
sonucu kurulmasına karar verilen Belkahve Vergi Dairesi Birimi,
Bayraklı Adliyesi D3 Blok Zemin Kat'taki Nüfus Müdürlüğü Birimi
içerisinde hizmet vermeye başlamıştır. Meslektaşlarımızın bilgisine
sunulur. Saygılarımızla.

Bayraklı Adliyesi'nde Belkahve Vergi
Dairesi Birimi Hizmet Vermeye Başladı

İzmir Barosu Kamu Avukatları Komisyonu
kurulmuştur. Komisyonda çalışmak isteyen

meslektaşlarımız ilgili yönetim kurulu
üyesi Avukat Halil Dönmez ile irtibata

geçebilirler.
Av. Halil Dönmez

Tel.: 532 634 15 05

Kamu Avukatları
Komisyonu Kuruldu

İzmir Barosu İnternet ve
Bilişim Komisyonu Bülteni'nin
2.Sayısı Yayınlandı 
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6 Mart 2012

AV.OĞUZHAN ÇELİK 

20 Mart 2012

AV. DİLEK ÇAKIN

AV. NÜKET ULUCAN

AV. FATİH ASLAN

AV.ORHAN AKA

AV.YUSUF GÜL

27 Mart 2012

AV.MERVE ÜSTÜN 
AV.SEVGİ PEKDARCANLAR 
AV.ÖMÜR CANDAN 
AV.AHMET MURAT METİN  
AV.ORÇUN ÇELİK 
AV.ABDULLAH ŞANAL  
AV.SUAT BİCE  
AV.SEDA EROĞLU

Ruhsatlarını alarak avukatlığa
adım atan meslektaşlarımız

A R A M I Z A  Y E N İ  K A T I L A N L A R

13 Mart 2012

AV.FURKAN BİLGEHAN ERTEM
AV.GÖKÇEN GÜVEN
AV.İLKE ESKİCİOĞLU
AV.DİLEK TOSUN
AV.YAŞAR OĞUZ TUNGAR
AV. AHMET DOĞRUSÖZ
AV.NEVZAT TANBOĞA
AV.ANDAÇ ÇELİK
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17 Nisan 2012

AV.HAKAN EVRİM TÜTÜNCÜ
AV.İLKSEN GAYAF

24 Nisan 2012

AV.SALİHA SÖNMEZ

AV.RUŞEN BULUT 

AV.MERVE UYSAL

3 Nisan 2012

AV.ŞERİF İNAN  

10 Nisan 2012

AV.RAHİME ŞAHİN

AV.MUSTAFA BİLGEHAN ÇALIK

AV.MEHMET KARABİNİŞ

AV.ELVAN KÖK

A R A M I Z A  Y E N İ  K A T I L A N L A R
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Av. Kasım Sönmez'i
Saygıyla Anıyoruz

1994-1996 yılları arasında İzmir Barosu'nun Başkanlık görevini yürüten
Av. Kasım Sönmez'i ölümünün 15. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

Değerli Meslektaşımız
Av. Şerafettin AKSOY (2590)

vefat etmiştir. 24 Mart 2012 günü toprağa verilen
meslektaşımızın kederli ailesine ve yakınlarına

başsağlığı diliyoruz. 

Değerli Meslektaşımız
Av. Doğan ARIKAN (1535)

vefat etmiştir. 14 Nisan 2012 günü toprağa
verilen meslektaşımızın kederli ailesine ve

yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z



B A S I N D A  B A R O


