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B A R O D A N

Değerli Basın Çalışanları,

24.5.2012 günü (Dün) İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu üyesi mes-
lektaşlarımızın ifade vermek üzere Silivri Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na çağırıldıklarını öğrendik.

İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, İs-
tanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 06.04.2012 günü ya-
pılan celsesine katılmak suretiyle Avukatlık Kanunu’nun 
76, 95 ve 97. maddelerinin Barolara yüklemiş olduğu 
görev nedeniyle mahkeme heyetinden bir dizi talepte 
bulunmuşlardır. Bu taleplerinin konusu, kamuoyunda 
Balyoz Davası olarak bilinen davada savunma hakkının 
ihlal edilmesi ve avukatlık mesleğine yönelik saldırılar 
nedeni ile meslektaşlarımızın cüppe bırakmak zorunda 
kalmış olmalarıdır.

Bu talepler üzerine; İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkeme-
si, “….bu davranışlarının adil yargılamayı etkilemeye yö-
nelik olduğu dikkate alındığında İstanbul Barosu Başka-
nı ile sundukları dilekçede isimleri bulunan ve İstanbul 
Barosu Başkanı ile birlikte duruşmaya giren avukatlar 
hakkında gereğini takdir ve ifası için Silivri Cumhuriyet 
Başsavcılığına, müzekkere yazılmasına…” karar vermiştir.

Böylece Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan 
soruşturmada Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gör-
mezden gelinmiş; Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
sıfatları yok sayılmak suretiyle haklarında doğrudan so-
ruşturma başlatılmıştır.

Oysa Avukatlık Kanunu 58. maddesi gereğince Ada-
let Bakanlığı tarafından izin verilmedikçe bu soruştur-
manın başlatılması mümkün değildir. Baro Başkan ve 
Yönetim Kurulu üyesi olarak Baroya gönderilen çağrı ile 

sorguya çağrılan meslektaşlarımızın, görevleri ile ilgili bir 
faaliyetleri nedeniyle ifadeye çağrıldıkları, çağrı biçimin-
den de bellidir. Buna rağmen; onların konumlarının yok 
sayılması ve sıradanlaştırılmaları kabul edilemez. Bunun 
bir tehdit ve gözdağı olduğu açıktır.

İzmir Barosu; Savunmaya, savunma mesleğine ve 
avukata yönelen her türlü hukuka aykırı uygulamala-
ra, tehditlere, gözdağı vermelere karşı gerekli her tür-
lü meşru-demokratik tepkiyi göstermekte kararlıdır ve 
İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi mes-
lektaşlarımız hakkında başlatılan soruşturmada onlarla 
dayanışma içinde olacaktır.

Bu noktada Adalet Komisyonu gündeminde bulunan 
3. yargı paketi içinde yer alan CMK 188 maddesinde ya-
pılmak istenen değişikliğe de değinmek gerekmektedir. 
Adalet Alt Komisyonunda CMK m.188 değişikliği; hu-
kukun en temel ve evrensel prensiplerine aykırı olduğu 
gerekçesiyle paketten çıkarılmış olmasına karşın 5 AKP 

verilmek suretiyle Adalet komisyonu gündemine alın-
ması sağlanmıştır.

 22.05.2012 tarihinde Adana, Aydın, Ankara, Artvin, 
Balıkesir, Bilecik, Denizli, Edirne, Erzincan, Giresun, İstan-
bul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Manisa, Muğla, Sinop, 
Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak Barolarının yaptıkları 
açıklamada şu hususlara dikkat çekilmiştir;

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mevcut 188/1.mad-
-

lerde hüküm verilebilmesi için, hakim ve savcının yanı 

hukuk devletinin en önemli göstergelerinden olan adil 
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yargılanma hakkının ve onun parçası olan savunma hak-
kının teminatlarından birisidir.

Hal böyleyken, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
-

yokluğunda da hüküm verebilmelerinin yolu açılmakta-
dır.

Basında bu teklif, kamuoyunda “Balyoz davası” ola-

arasında yaşanan gerilime bir “çözüm” ve avukatın yok-
luğunda da karar verilebilmesini sağlayacak bir “formül” 
olarak nitelenmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; hukuk devletinde belirli 
bir olaya, davaya özel kanun çıkarılamaz. Kanunlar ka-
munun/toplumun menfaatine, genel, soyut ve objektif ni-

davaya özel bir düzenleme olduğu açıktır.

Daha da önemlisi ve vahimi, avukatsız karar verilebil-
mesine imkân tanıyacak bir düzenleme, tüm vatandaşlar 
için yaşamsal bir tehlike ve hukuk devletinin sonudur.

Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı, avukata de-
ğil toplumun tüm kesimlerine, bireylerine ait vazgeçilmez 
öneme sahip bir haktır. Hukukun karmaşık ve teknik ya-
pısı karşısında vatandaşın savunma hakkını etkin ve iş-
levsel bir şekilde kullanabilmesinin vasıtası ve güvencesi 

Duruşmalarda avukat hazır olmaksızın hüküm verile-
bilmesi halinde, vatandaşın savunma hakkını kullanabil-

edilecektir. Böyle bir düzenleme, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6.maddesinde yer alan adil yargılanma 
hakkına ve Anayasamızın 36. maddesinde düzenlenen 
hak arama özgürlüğüne, hukuk devleti ilkelerine de açık-
ça aykırı olacaktır.

Yargılama, sadece hâkim ve savcıdan ibaret olmayıp, 
savunma ve onun temsilcisi avukatın da etkin bir biçimde 
yer aldığı kollektif bir süreçtir. Avukatın olmadığı yerde 
etkin ve işlevsel bir savunma yoktur, olamaz. TCK’nun 

B A R O D A N

6. maddesine göre tıpkı hâkim ve savcı gibi yargı görevi 
yapan avukatı salondan, yargılamadan çıkarmak, adaleti 
çıkarmak, sürgüne göndermek demektir. Savunma, avu-
kat, adaletin ve yargılamanın meşruiyet temelidir. Avukat 
yargılamada halkın temsilcisidir. Savunmanın temsilcisi 
avukatın bulunmadığı, savunma hakkının etkin ve işlev-
sel olarak kullanılamadığı hiçbir yargılamanın adil ola-
bilmesi mümkün olmadığı gibi, bu şekilde verilecek ka-
rarların da meşruiyeti olmayacaktır.

 Tüm yurttaşlarımızı ve ilgilileri uyarıyoruz: Bu düzen-
leme ile vatandaşın savunma hakkı elinden alınmakta, 

bu şekilde adil yargılanma hakkının özü ortadan kaldı-
rılmakta, hukuk devleti yok edilmektedir. Bundan en bü-
yük zararı vatandaşlarımız, ülke ve yine yargı görecektir. 
Çünkü artık kendilerini avukat vasıtasıyla etkin bir biçim-
de savunma imkânları ellerinden alınmaktadır. Belirli bir 
olayı, durumu bahane ederek ve fırsat bilerek, kendilerin-
ce “çözmek” adına kimsenin, “savunmasız bir yargılama 
ve hüküm verilmesinin önünü açmak, adil yargılanma 
hakkını ve hukuk devletini yok etme hak ve yetkisi” bu-
lunmamaktadır. Sayısal ve siyasal çoğunlukla belki key-

kazanamaz.

Yargılamadan savunmayı çıkararak adeta bir “dikensiz 
gül bahçesi” yaratılmak istenmektedir.

Bu nedenlerle; Barolar olarak, uluslararası kuruluş-
lara konuyu iletme ve gerekli diğer girişimler dahil, bu 
düzenlemeyle sonuna kadar mücadele etme kararlılığı-
mızla birlikte, çok geç olmadan başta Meclisteki hukukçu 
milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerini ve tüm 
vatandaşlarımızı bu teklife karşı tutum almaya, yaşam-
sal önemdeki savunma haklarına sahip çıkmaya, siyasi 

çağırıyoruz.”

Hukuk, adil yargılanma ve savunma hakkı herkes için-
dir ve herkese bir gün gerekebilir.

Saygılarımızla.                                                                               
26.05.2012    

Avukat Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

Hak arama özgürlüğü ve savunma 
hakkı, avukata değil toplumun 
tüm kesimlerine, bireylerine ait 

vazgeçilmez öneme sahip bir 
haktır. 

Avukatsız karar verilebilmesine 
imkân tanıyacak bir düzenleme, 
tüm vatandaşlar için yaşamsal 
bir tehlike ve hukuk devletinin 

sonudur.
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B A R O D A N

BASINA VE KAMUOYUNA 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 
hazırlanan ve Zeytinciliğin Islahı, Yabani-
lerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te 
Değişiklik Yapılmasına Dair 03.04.2012 ta-
rihli Yönetmelik hükümleri biz aşağıda im-
zası olan Barolarca titizlikle incelenmiştir. 
İnceleme sonucunda  “Zeytinlik sahaların, 
sözkonusu yönetmelik değişikliği ile hem 
alanları daraltılmak suretiyle koruma dışına 
itilmek, hem de başta maden, petrol, doğal-
gaz gibi her türlü maden arama ve işletme 
faaliyetlerine açık hale getirilmek istendiği 
sonucuna varılmıştır.  Yapılmak istenen de-
ğişiklik, herşeyden önce bir üst norm olan 
Zeytincilik Kanunu’na ve Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin 
Anlaşması hükümlerine aykırıdır.

 Bilindiği üzere; 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 76 ve 95. maddesiyle, “hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, 

koruma ve bu kavramlara işlerlik kazandır-
ma” görevi üstlenmiş olan Baroların, Türkiye’ 
de yaklaşık 500 bin ailenin (10 milyon yurt-
taşımızın) yaşam ve kültürünü, geçim kay-
nağını, işlenen tarım alanlarının % 3,5’unu 
oluşturan zeytincilik sektörünün hesapsızca 
ve hukuksuzca yağmalanmasına izin verme-
yeceğimizi beyan eder ve bu YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DANIŞTAY’da dava aç-
tığımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 
Antalya Barosu Başkanlığı  
Aydın Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı  
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı 
İzmir Barosu Başkanlığı   
Manisa Barosu Başkanlığı  
Muğla Barosu Başkanlığı

Türkiye’ de yaklaşık 500 bin ailenin (10 milyon 
yurttaşımızın) yaşam ve kültürünü, geçim kaynağını, 

işlenen tarım alanlarının % 3,5’unu oluşturan 
zeytincilik sektörünün hesapsızca ve hukuksuzca 

yağmalanmasına izin vermeyeceğiz
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B A R O D A N

Kadınların kürtaj hakkını, devletin yasa yoluyla 
inanca dönük bir yaklaşımla yasaklaması 

hukuk devletinde kabul edilemez.

Başbakan tarafından “Her kürtaj bir Uludere’dir” 
açıklamasıyla gündeme gelen daha sonra Sağ-
lık Bakanı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu 

Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptığı açıklama-
larla gündemdeki yerini koruyan ‘kürtaj’, hükümet 
tarafından hak temelli bir bakış açısıyla değil;  inanç 
temelli bakış açısı ile kamuoyunda tartıştırılmakta-
dır. Bu kaygı verici bir durumdur.

Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti-
nin niteliği; insan haklarına saygılı, demokratik laik 
sosyal bir hukuk devleti olarak belirtilmiştir.

Dolayısıyla bu konudaki tartışmanın hukukun ev-
rensel ilkeleri çerçevesinde ve hak temelli bir bakış 
açısıyla ele alınması gerekmektedir.

Anayasa’nın 10. maddesine 7.05.2004 tarihinde 
eklenen 2. fıkranın 1. cümlesine göre “Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür”. Yine 

bu fıkraya 12.09.2010 tarihli Anayasa değişikliği ile 
eklenen 2. cümleye göre de “Bu maksatla alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlana-
maz.”

Kadınlar bir bireydir. Erkeklerle eşit haklara sahip-
tir, maddi ve manevi varlıkları devlet tarafından ko-
runmak zorundadır. En önemlisi devletin kadınların 
varlığını, statüsünü ve eşitliğini korumak ve geliş-
tirmek için gerekli tedbirleri almak görevidir ve bu 
tedbirlerin eşitliğe aykırı olarak yorumlanması da 
mümkün değildir.

Diğer taraftan Anayasanın ‘Kişinin dokunulmazlığı, 
maddî ve manevî varlığı’ başlıklı 17. maddesinde 
“Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koru-
ma ve geliştirme hakkına sahiptir.”, ‘Özel hayatın 
gizliliği’ başlıklı 20. maddesinde de “Herkes, özel 
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini iste-
me hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 
gizliliğine dokunulamaz.”
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Bu düzenlemelerde yer alan hak ve özgürlükler her-
hangi bir şekilde sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Bu 
durumda kürtaj yasağı kadının bedeni ve geleceği 
ile ilgili bir sınırlama olması sebebiyle Anayasa 10., 
17. ve 20. maddelere aykırı olacaktır.

Kadınların kürtaj hakkını devletin yasa yoluyla inan-
ca dönük bir yaklaşımla yasaklaması hukuk dev-
letinde kabul edilemez. Özel yaşamla ilgili alanda, 
manevi konularda kişilerin bireysel sorumluluğu 
vardır.  Bu konuların, mecburiyetler ve yasaklarla 
düzenlenmesi demokratik hukuk devletine niteli-
ğine aykırıdır.  Kaldı ki, inanç temelli bir yaklaşım-
la kürtaj yasağını savunmak 
aynı zamanda inanç özgür-
lüğüne aykırı bir yaklaşımdır.

Anne karnı dışında yaşaya-
bilmesi mümkün olmayan, 
anneye bağlı bir doku olan 
fetusun bir insan gibi değer-
lendirilmesi yanlıştır. Bu ne-
denle Dünya Sağlık Örgütü 
fetusunuterus (ana rahmi) 
dışında yaşama yeteneği ka-
zanmadan önce - bu süre 12 
hafta olarak belirlenmekte-
dir- herhangi bir nedenle ge-
beliğin sonlanmasını kabul 
etmektedir. Bu durumu dü-
şük olarak tanımlayan DSÖ, 
düşüğün kendiliğinden ve 
isteyerek olmak üzere ikiye 
ayrıldığını belirtilmektedir. 
Gebeliğin isteyerek sonlan-
ması olan kürtaj; bu niteliği 
itibariyle tıbbi bir terim ol-
masının yanında hukuki bir 
nitelik de taşımaktadır.

Ülkemizde 1923-1965 yılları arasında düşük/kürtaj 
kesinlikle yasak olup bunun yanı sıra gebeliği ön-
leyici tedbirler de yasaktı; hatta “Çocuk yapmaya 

yapılması da eski (765 Sayılı) TCK da suç olarak dü-
zenlenmişti. Çok çocuğa ödül verilmekteydi. Bütün 
bu uygulamalar kadının birey olarak değerlendiril-
mediği, kadın bedeninin ülkenin nüfus politikasının 
aracı olarak kabul edildiği dönemlerin uygulamala-
rıdır.

Oysa, dünya değişti, Türkiye değişti. Anayasalar 
değişti ve Uluslararası sözleşmelerle haklar tanım-
landı, hakların korunması, geliştirilmesi devletlere 
yükümlülük olarak verildi.

Bu gelişmelere paralel olarak 2004 ‘de kabul edilen 
ve 2005 yılında yürürlüğe giren TCK’ na göre gebe-
lik süresi 10 haftadan az olan kadının gebeliğinin, 
yetkili kişilerce kendi rızası ile sonlandırması ha-
linde suç oluşmayacaktır. Tıbbi zorunluluk halinde 
10 hafta sınırı yoktur ve tecavüz mağduru kadınlar 
yönünden ise sınır 20 haftadır. Sonuç olarak TCK 
da gebeliğin yasal olarak sonlandırılmasında diğer 
şartlarla birlikte sadece kadının rızası yeterli olmak-
ta eşin rızası aranmamaktadır.

Türkiye’de gebeliğin sonlandırılması konusunda ka-
dınlara yasalarla tanınan haklarda zamanla olumlu 

gelişmeler olmasına karşın 
yasaların etkin olarak uygu-
lanması her zaman mümkün 
olmamıştır. 

Şimdi de gündeme getirilen 
kürtajın yasaklanması tar-
tışması ile tüm uluslararası 
sözleşmeler ve Anayasa ile 
kabul edilen ve korunan hak-
lar ihlal edilerek “kadınların 
bedenlerinin devletin nüfus 
politikalarının aracı olarak 
kabul edildiği” itiraf edilmek-
te, “kadınların eşit birey ol-
maktan kaynaklanan hakları” 
yok sayılmakta, “hak temelli 
bir  bakış açısı yerine inanç 
temelli bir bakış açısı ile” ka-
muoyu tartıştırılmaktadır.

Bu tartışmanın öznesi olan 
kadınlar demokratik tepkile-
rini açıkladıklarında da şid-
detle karşı karşıya kalmak-
tadırlar. Kadınlara yapılan 

hakkında gerekli işlemlerin bir an önce başlatılması 
gerekmektedir.

Hükümeti ve tüm yetkilileri hukuk devleti sorumlu-
ğu ile konuşmaya ve işlem yapmaya davet etmek-
teyiz.

Saygılarımızla.                                                                               

06.06.2012    

Avukat Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

B A R O D A N
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On üç insanın yaşamını yitirdikten sonra, “sorumlular” 
tarafından yürütülen soruşturmalar ile sorunun 

çözülemeyeceği aşikârdır.

BASINA VE KAMUOYUNA, 

“Hayata Dönüş Operasyonları”nda, ring araçlarında, ha-
pishanelerde yanıyor insanlar. Kendilerini yaktılar deni-
liyor. “Sorumlu”lar “sorunlu” soruşturmalar yapıyorlar, 
insanlar yanıyorlar…

Tutukluluğun infaza dönüştüğü, hapishanelerin dolup 
taştığı, mahpusların insan onuruyla bağdaşmayan ya-
şam koşullarını duyuramadığı bir ortamda insanlar bu 
kez Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde yandılar.

“İstifam çözüme katkı sağlayacaksa bir dakika durmam”, 
cezaevi sorunu, ”geçmişten gelen bir sorundur” açıkla-
maları ile birlikte on üç insanın yaşamını yitirdikten son-
ra “sorumlular” tarafından yürütülen soruşturmalar ile 
sorunun çözülemeyeceği aşikârdır.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, son on yıl içerisinde 
tutuklu ve hükümlü sayısı 2002 yılında 59.429 iken 31 
Mayıs 2012 itibariyle 125.100 kişiye çıkmıştır. “Geçmiş-
ten gelen” işkence, tecrit, insan onuruyla bağdaşmayan 
yaşam koşulları, sağlık hakkı ihlali, anadil yasağı başta 
olmak üzere birçok sorun geçmişten beri dillendirilmek-
te ancak sorunlara çözüm üretilememektedir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 13 kişinin öl-
düğü yangının ardından dün ikinci yangının çıktığı Şan-
lıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinden nakledilen 42 çocuk hü-
kümlü ve tutuklunun İzmir’e getirildiği, Aliağa Cezaevi 
İnfaz Kurumu Kampüsüne yerleştirildiği bildirilmiştir. 
Aliağa Cezaevi İnfaz Kurumunda yaşanan hak ihlallerine 
ilişkin İzmir Barosu Cezaevi Komisyonunun düzenlediği 

rapor, yaklaşık üç ay önce TBMM İnsan Hakları İncele-
me ve Araştırma Komisyonuna gönderilmiş ancak çıplak 
arama, sağlık hakkı ihlali, insan onuruyla bağdaşmayan 
yaşam koşulları gibi “geçmişten gelen” birçok sorun ko-

  .ridliğed şimliterü müzöç ,şımlıtalşab emelecni adnusun
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinden nakledilen 42 çocuk 
hükümlü ve tutuklunun benzer sorunlarla karşılaşması 
beklenmedik bir durum değildir.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu yasa tasarısı, TBMM Ge-
nel Kurul gündemindedir. “Olası ihlalcinin aynı zamanda 
koruyucu olması”mümkün değildir. “Sorumlunun soruş-
turması, ihlali önlemesi” mümkün değildir. İhlalleri ön-
leyecek, hakları koruyacak bir kurumun mutlak surette 
yönetimden bağımsız, gözlenebilir, denetlenebilir bir 
yapıda olması gerekmektedir. Aksi halde “sorumluların 
yapacağı sorunlu soruşturmalarla” sorunlar geçmişten 
günümüze devam edecektir. Bu anlamda, Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu yasa tasarısı geri çekilerek, BM İşkence-
ye Karşı Sözleşmeye Ek Protokolüne uygun bağımsız bir 
önleme mekanizmasının oluşturulması için çalışılmalıdır.

Yaşamını yitiren mahpusların acılı ailelerinin acıları-
nı derinden paylaştığımızı belirterek başsağlığı diliyor, 
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan olayların 
“sorumlularının” cezalandırılmasının temini amacıyla ya-
pacağımız suç duyurusunun son olmasını diliyoruz. 

Saygılarımızla.                                                                               
20.06.2012    

Avukat Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

B A R O D A N
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İzmir Barosu tarafından Fransa’da Avukatlık Mesleği ve 
Barolar başlıklı söyleşi Toulouse Barosu Başkanı Pascal 
De Saint Geniest’in katılımıyla 7 Mayıs 2012 günü İzmir 
Barosu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Söyleşiye ay-
rıca Toulouse Barosu’ndan meslektaşlarımız da katıldı. 
Avukatlık mesleğinin yapılışı ile ilgili deneyim paylaşı-
mını sağlayan söyleşiden sonra, Baro Başkanı Av. Sema 
PEKDAŞ tarafından Toulouse Barosu Başkanı Pascal De 
Saint Geniest’e plaket verildi.

1 Mayıs’ta Alandaydık!

1 Mayıs İşçi Bayramında yapılan 1 Mayıs Mitingi-
ne İzmir Barosu, Başkan Av. Sema PEKDAŞ, yönetim 
kurulu üyeleri ve çok sayıda avukatın oluşturduğu 
kortejle katılmıştır.  İzmir Barosu Binasının önünde 
toplanarak, döviz ve pankartlarla Mitingin toplan-
ma noktası Cumhuriyet Alanına yürünmüştür. 

Cumhuriyet Alanında kortejlere dahil olan İzmir 
Barosu Korteji, miting alanı Gündoğdu Meydanına 
diğer kortejlerle birlikte yürümüştür.  İzmir Barosu, 
1 Mayıs Mitingine, “HERKES İÇİN ADALET, ADALET 
İÇİN AVUKAT” SÜPER SAVCI DEĞİL, ADİL YARGI”, 
“DOĞAL YARGIÇ OLAĞAN MAHKEMELER”, ÖZEL 
YETKİLİ MAHKEMELER KALDIRILSIN”, “YAŞASIN 1 
MAYIS” yazılı dövizlerle ve sloganlarla coşkulu bir 
katılım sağlamıştır.

Fransa’da Avukatlık 
Mesleği ve Barolar 

Söyleşisi

Toulouse Barosu Başkanı 
Pascal De Saint Geniest konuğumuzdu.

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

İzmir Barosu 
İş Hukuku Komisyonu
Bülteni Yayınlandı
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KONFERANSLAR

Sporcu Beslenmesi ve 
Spor Yaralanmaları 

Konferansı

İzmir Barosu Konferans Salonunda,  9 Ma-
yıs 2012 günü Spor Hekimi Dr. Aylin Çeçen 
Aksu’nun sunumuyla Sporcu Beslenmesi 
ve Spor Yaralanmaları başlıklı bir konfe-
rans yapılmıştır.

5711/5912 Sayılı Değişiklik 
Çerçevesinde Toplu Yapı (Site) 

Yönetimi Konferansı

İzmir Barosu tarafından 11 Mayıs 2012 
günü 5711/5912 Sayılı Değişiklik Çerçeve-
sinde Toplu Yapı (Site) Yönetimi başlıklı bir 
konferans düzenlendi. Konferansa konuş-
macı olarak Okan Üniversitesi Özel Hukuk 
Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Saba Özmen 
konuşmacı olarak katıldı.

Stajyer Avukatlar
Gençlik Kokteyli

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, 18 

Mayıs 2012 Cuma günü İzmir Barosu’nda, baromu-

za kayıtlı stajyer avukatlar için bir gençlik kokteyli 

düzenlendi. Alternatif Müzik Topluluğu ‘iLLeGaL’ 

Grubunun müzikleriyle coşkulu bir gençlik kokteyli 

gerçekleşmiştir.
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İZMİR BAROSU STAJYER AVUKATLARI
ÇANAKKALE’DEN ÖDÜLLE DÖNDÜLER

Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Arası 5. Kurgusal Duruşma Yarışması, 26.05.2012 
tarihinde Çanakkale’de yapıldı. Türkiye Barolar Birliği ile Çanakkale Barosu’nun ortaklaşa 
düzenlediği yarışmada İzmir Barosu üçüncülük ödülünü kazandı. Ayrıca, ödül alan stajyer 
avukatlara Baro Başkanı Av. Sema PEKDAŞ tarafından 29.06.2012 tarihinde plaket ve 
Teşekkürname Belgesi verildi. Biz de mikrofonu yarışmada baromuzu başarıyla temsil eden 
stajyer avukatlara uzattık ve onlara bu yarışmaya nasıl hazırlandıklarını ve bu yarışmanın 
onlara neler kazandırdığını sorduk:

Stj. Av. Deniz Ekin Bilgez;
“İnanılmaz derecede yoğun bir 
hazırlık yaptık, üniversitedeyken 
bile bu kadar yoğun çalıştığımı 
gerçekten hatırlamıyorum. Zaten 
stajyerliğin verdiği bir koşturmaca 
içerisindeyiz. Sabahları 7’de kalkıp 
adliyede koşturuyorduk. Yarışmaya 
da iş çıkışı akşamları buluşup hazır-
lanıyorduk. 2-3 hafta boyunca her 
gece saat on, on buçukta eve gittik. 
En yoğun dönemimi yaşadım ger-
çekten ama inanılmaz derecede de 
zevk aldım. Hani bu kadar yoğun-
luğun içinde bu kadar eğleneceği-
mi, bu kadar zevk alacağımı, birlikte 
olduğum insanları bu kadar sevebi-
leceğimi hiç tahmin etmemiştim. Bir 

ceza dosyasını okumaya nereden 
başlayacağımızı bile bilmiyorduk 
en başta. Önümüze bir dosya gel-
di. 35 sayfa bir dosya. Dosya nasıl 
okunur, okumaya nereden başlanır 
bunu öğrendik. Hem avukatlık hem 
de dedektiflik yaptık. İşte olay nasıl 
olmuştur, şu şunu mu öldürmüştür, 
buna mı dayanmıştır vs. O yüzden 
de biraz heyecanlı oldu bizim için. 
Bizden hem katılan vekili hem de 
sanık müdafi olarak dilekçe hazırla-
mamız istendi. Dosyaya iki ayrı taraf 
gözüyle bakmayı ve dilekçe hazırla-
mayı öğrendik. Gerek katılan vekili 
olarak gerekse sanık müdafi olarak 
güzel dilekçeler hazırladık. Sözlü 
savunmamız sırasında kullanmak 

üzere görsel sunumlar hazırladık. 
Çanakkale süreci de eğlenceli ve ve-
rimli geçti bizim için. Güzel bir ekip-
tik. Aramızda bir kişi eksik olsaydı 
belki de bu dereceyi alamazdık. Her 
bir kişinin ayrı ayrı çok katkısı oldu. 
Ama özellikle danışman avukatları-
mızın çok katkısı oldu. Buradan on-
lara da çok teşekkür ediyoruz. Çok 
şey öğrendik gerçekten. Başka bir 
yerden de bu kadar çok şey öğre-
neceğimi hayatımda, bu kadar kısa 
sürede cidden düşünmüyorum.”

Stj. Av. Sinan Sayman;
“Bize, Çanakkale’de Türkiye Baro-
lar Birliği tarafından diğer baroların 
da katılımıyla düzenlenen bir kurgu-
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sal duruşma yarışması olduğu ve 
dört kişinin bu yarışmaya gönderi-
leceği söylendi ve benim de adım 
yazıldı. Bunda staj eğitimi sırasında 
ceza hukuku derslerini almış olma-
mın önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Ceza hukukuna ilgim zaten 
vardı. Yarışma için ekip kurulduktan 
sonra bize Türkiye Barolar Birliği ta-
rafından farazi bir dosya gönderildi. 
Uzunca bir dosyaydı. Daha önce staj 
dersleri sırasında kurgusal duruşma 
yapmıştık. İzmir Barosu’nun düzen-
lediği bir kurgusal yarışmaydı. Ora-
da teferruatlar daha çok önemliydi. 
O yüzden ben de yarışma dosyası-
nı okurken sürekli çelişkilere dikkat 
çekmiştim. Uzun bir süre dosyayı 
okudum, inceledim, çelişkileri not 
aldım. Okuduktan sonra arkadaşla-
rımızla bir araya gelmeye başladık 
iş çıkışlarından. Dosya hakkında ilk 
izlenimlerimizi, yorumlarımızı yap-
tık. İş bölümü yaptık. Bir kısmımız 
sanık müdafi, bir kısmımız ise katı-
lan vekili gözüyle inceledi dosyayı 
ve sonra fikirlerimizi paylaştık birbi-
rimizle. Olayda dört kişinin öldürül-
mesi söz konusuydu. Ben daha ön-
celeri kendime hep adam öldüren 
biri nasıl savunulur diye sorardım. 
Bu yarışma sayesinde bir dosya-
yı içselleştirmeden nasıl savunma 
yapabileceğimi öğrendim. Danış-
man avukatlarımızın sayesinde ve 
onların yönlendirmesiyle bir ceza 
dosyasını nasıl incelemem, hangi 
noktalara dikkat etmem gerektiğini, 
nasıl dilekçe hazırlamam gerektiğini 
öğrendim. Grup olarak gerçekten 

büyük bir özveriyle çalıştık. Daha 
sonra hazırladığımız dosyayla be-
raber Çanakkale için yola çıktık. 
Bu süreçte danışman avukatları-
mız bize her türlü konuda yardımcı 
oldu. Aramızda bir avukat-stajyer 
avukat hiyerarşisi yoktu. Bu bizim 
kendimizi daha rahat hissetmemizi 
ve aklımıza gelen her soruyu sora-
bilmemizi sağladı. Yani aklımıza en 
ufak saçma bir soru gelse bile bu 
soruları tartıştık ve cevaplar aradık. 
Bu sebeple aklıma en ufak bir şey 
takılmadı. Bir soru işareti yoktu. 
Çanakkale’ye gittik. Kurgusal du-
ruşma için hazırlanan salonda her-
kesin dikkatini çeken şey, kürsünün 
aşağıda avukatların oturduğu yerin 
ise yukarıda oluşuydu. Biz hazırlığı-
mızı elimizden gelen en iyi şekilde 
duruşmada sergilemeye çalıştık ve 
üçüncülük ödülünü aldık. Esasın-
da üçüncülüğün bizim için moral 
bozucu bir sonuç olduğunu söyle-
yebilirim ama danışman avukatları-
mız, bizim elimizden gelen her şeyi 
yaptığımızı söylediler ve bize moral 
verdiler.”

Stj. Av. Gizem Kıvrak;
“Ceza hukuku zaten sevdiğim bir 
alandı ve bu yarışma için ekibe ka-
tıldığımda ilk başta rahatlıkla dos-
yayı okuyabilirmişim ve rahatlıkla 
dilekçelerini hazırlayabilirmişim gibi 
geliyordu. Ama dosya elimize geç-
tiğinde nereden başlayacağımızı 
bilemedik böyle kalakaldık. Çalıştı-
ğım ofislerin hiçbirinde bu şekilde 

bir ceza dosyası yoktu. Sonrasında 
danışman avukatlarımızın da deste-
ği ve katkısıyla bir ceza dosyasının 
nasıl inceleneceğini, nelere dikkat 
edileceğini gördük.  Bu yarışma 
sayesinde bir ceza dosyasını nasıl 
inceleyeceğim, okumaya nereden 
başlayacağım ve dilekçeyi nasıl 
hazırlayacağım konusunda büyük 
tecrübe edindim. Şimdi benzer bir 
dosyayla karşılaşsam o kadar da 
zorlanmayacağımı düşünüyorum. 

En azından bir ceza davası aldığım-
da okumaya nereden başlayaca-
ğım, nelere dikkat edeceğim, neye 
karşı ne beyanda bulunacağım, 
neyi ne zaman, nasıl söyleyeceğim, 
bunu öğrendim. Benim için en bü-
yük tecrübe de duruşma kısmıydı 
şüphesiz. Hâkimin karşısında elimi 
nereye koymalıyım, nasıl bakma-
lıyım, nasıl konuşmalıyım bunları 
öğrendim ve tekdüzelikten çıktım 
bence. Bu süreçte annemin baba-
mın yüzünü bile iki hafta boyunca 
neredeyse hiç görmedim. Sürekli 
bir başkasının evinde kalıp, sabaha 
kadar genel olarak çalıştık. O yüz-
den zordu. Ve ben bu baro işinin 
zor olduğunu anladım aile sahibi 
olanlar için.”

Stj. Av. Mehmet Baran Selanik;
“Öncelikle iyi ki bu yarışma için se-
çilmişim demek istiyorum. Arkadaş-
larım da nasıl bir hazırlık sürecinden 
geçtiğimizi anlattılar. Ben gerçek-
ten hem danışman avukatlarımızla 
hem de gruptaki diğer arkadaşla-
rımla çok öğretici ve keyifli bir üç 
hafta geçirdim. Bu yarışmanın bize 
çok şey kattığı kesin. Evet, çok zor-
landık. İlk defa böyle bir dosyayla 
karşılaşıyorduk. Kendi bürolarımız-
da çok dosya geldi önümüze. Çok 
dilekçe yazdık ama hiç böyle bir 
olay görmemiştik. Çok zorlandık. 
Bir süre sadece dosyada kim kimdir 
ve olay nediri anlamaya çalıştık. En 
az on kez, on beş kez okuduk aynı 
şeyleri. İş sonrasında geç saatlere 
kadar çalıştık. 22-23 yaşlarındayız 
ve her gün sabah sekiz buçuk, ak-
şam altı çalışıyoruz. Bir de akşam 
altıdan onlara kadar çalışmak bizse 
gerçekten çok zor oldu. Ama bu ya-
rışma sayesinde mesleki anlamda 
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birçok tecrübe edindik. Mesela ben 
bu meslekte kazanma olgusunun 
çok farklı olduğunu öğrendim. Hat-
ta hayatta kazanma olgusunun çok 
farlı olduğunu öğrendim. Şüphesiz 
ki yarışmada başarılı olmayı ve de-
receye girmeyi hedefledik. Ama asıl 
önemli olanın kendimiz için doğru 
olan şeyi yapmak olduğunu öğren-
dik. Yaptığımız işle kendimizi mutlu 
edebilmeyi ve ondan zevk almayı 
öğrendik. Zaten danışman avukat-
larımız da bize hep yaptığımız işi 
sevmemizi ve ondan zevk almamız 
gerektiğini ancak o zaman başarı 
elde edebileceğimizi söylediler. Ben 
tüm stajyerlerin böyle imkânları de-
ğerlendirmelerini ve mesleğe başla-
madan önce bu şekilde bir tecrübe 
edinebilmelerini isterim. Biz sıramızı 
bizden sonra gelen stajyer arkadaş-
lara savdık. İzmir Barosu da böyle 

ulusal çapta etkinlikler düzenleye-
rek bizden sonraki birçok arkadaşın 
bu tecrübeyi yaşamasını sağlamalı” 

Stj. Av. Kıvılcım Taşçı
“Ben aslında ilk başta çok fazla is-
temiyordum yarışmaya katılmayı. 
Bu çalışmanın hem bu kadar verimli 
ve hem de bu kadar keyifli olacağı-
nı tahmin etmiyordum. Bu yarışma 
sayesinde öncelikle ekip ruhunu 
öğrendik. Birlikte çalışmayı ve bir-
likte bir şeyler üretmeyi öğrendik. 
Meslektaşlarımızla iletişime geçebil-
me, onlardan faydalanabilme, çün-
kü çalışmalarda mesela danışman 
avukatlarımızdan ve kendi stajyer 
arkadaşlarımızdan çok faydalan-
dık. Mesela bir konuya birden çok 
farklı bakış açısıyla yaklaşabilmeyi 
öğrendik. Ayrıca bizden hem sanık 

müdafi hem de katılan vekili olarak 
hazırlanmamı gerektiği söylendi. 
Hangi tarafta yer alacağımız duruş-
ma günü belli olacaktı. Böylece biz 
her iki taraf için de dilekçe ve savun-
ma hazırladık. Böylece bir dosyaya 
her iki tarafın gözünden bakmayı 
tecrübe etmiş olduk. Bu yarışma 
sayesinde gerçekten bir duruşma-
da 20-25 dakika boyunca hâkim 
önünde nasıl konuşulur, duruşma-
da nasıl konuşacağımızı öğrendik. 
Yine bu çok önemliydi. Bence en 
büyük katkısı bu oldu. Çünkü bilgiyi 
zaten stajın ikinci altı aylık kısmında 
öğreniyorduk. Ama ikinci altı aylık 
kısımda mesela katıldığımız duruş-
malarda hiçbir şekilde duruşmaya 
dair bir şey öğrenmiyoruz. Hâkimler 
konuşturmuyor zaten bizi, stajyer 
avukat olduğumuz için. ‘Önceki be-
yanlarımızı tekrar ederiz’ deyip otu-
ruyorduk mesela. Zaten ceza du-
ruşmalarına girme hakkımız da yok. 

İşte bu sebeple duruşma tecrübesi 
edindik. Nasıl durulur, 20-25 dakika 
boyunca hâkim önünde nasıl konu-
şulur bunları öğrendik. Danışman 
avukatlarımız da bu sürecin başın-
dan sonuna kadar çok ilgilendiler 
bizimle. Onlara da tekrar çok te-
şekkür ediyorum. Oraya gittiğimiz-
de diğer birçok baronun çok ilgisiz 
olduğunu, stajyerleri şehirlerarası 
otobüsle yarışmaya gönderdiklerini 
öğrendik. İzmir Barosu bize özel bir 
araç dahi tahsis etti ve başından so-
nuna destek verdi. Kendimi gerçek-
ten şanslı ve bir yere ait olduğumu 
hissettim”
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 ekip olmak, birbirini tamamlamak...

Beş kişiydiler. Genç, deneyimsiz, heyecanlı ve 
istekli. Tüm arkadaşlarını temsil edeceklerdi. 
Bir dosya verildi ellerine, “elinizden gelenin 

en iyisidir sizden beklenen” dendi ve hummalı bir 
çalışma başladı…

Şaşkındılar, daha önce hiç kendilerine ait bir dosya-
ları olmamıştı. Nerden başlamalı, nasıl anlatmalıy-
dı? Hiçbir fikirleri yoktu. Önce okumaya başladılar, 
çözmeye çalıştılar o dosyayı günlerce. Sonra hafta-
lar boyunca bir araya geldiler gündelik hayatlarının 
tüm yorgunluk ve yoğunluğuna rağmen ve hem de 
buna hiç aldırmadan. Tartıştılar hararetle geç saat-
lere dek. Ortak akıl yaratmaya çalıştılar ve işte ora-
da birlikte düşünmeyi öğrendiler. 

Okuma bitmişti. Şimdi, okuduklarını kâğıda dökme 
vaktiydi. Evet, tartışmışlar, çözmüşlerdi belki ola-
yı. Ama kim ne 
yapacaktı? Kim 
neyi yazacaktı? 
Önce hep bir-
likte yazmayı 
denediler. Ol-
madı. Tam bir 
karmaşaydı ya-
şadıkları. Böyle 
yapamazlardı. 
Yapılması ve 
yazılması gere-
kenleri tespit et-
tiler; kimin hangi işi yapacağını belirlediler. Görev-
leri bölüştüler. İşte orada iş bölümünü öğrendiler.

Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmaya başla-
mıştı. Görevler tamamlandığında, dilekçeler yazıldı-
ğında tekrar bir araya geldiler. Yuvarlak bir masanın 
üzerinde dilekçeler vardı şimdi. Yazdıklarını birbir-
lerine anlatma zamanıydı. Her biri, kendi yazdığını 
diğerine üstün tutmaksızın ve fakat inandıklarını 
kararlılıkla savunarak en doğruya ulaşmaya çalıştı. 
Birbirlerini, birbirlerinin sözünü kesmeden dinlediler 
ve işte orada sabırla dinlemeyi öğrendiler. 

“Büyük gün” yaklaşıyordu. Yazıp çizme işi bitmiş ve 
o gün orada ne yapacakları sorunu gelip çatmış-
tı. Yeni bir heyecan ve panik sardı herkesi. Çalış-
tıklarını, savunduklarını, inandıklarını başkalarına 
sunma vaktindeydiler şimdi. Nerede duracaklar, 

ellerini nereye koyacaklar, söze nasıl başlayacak-
lar... Neyi anlatıp nerde susacaklar… Bilmiyorlardı. 
Tamam, her şey en ince ayrıntısına kadar bellekle-
rine kazınmıştı ama bilmek yetmezdi ki. Bildiklerini 
anlatmak, karşılarındakileri ikna etmek ve üstelik 
bunu kısıtlı bir süre içinde yapmak o kadar da kolay 
değildi. Mademki süre kısıtlıydı her şeyi anlatmaya 
çalışıp hiçbirini tam anlatamamaktansa en önemlile-
ri, dikkat çeken noktaları, çelişkileri ortaya koymaya 
karar verdiler. En önemli önemli noktaları belirleyip 
hazırlandılar. Farklıydılar. Farklılıklarını ortaya koy-
malıydılar.  Slaytlar hazırladılar ve sonra bu slaytları 
en etkili biçimde sunmak için çalıştılar. Geç saatle-
re dek birlikte çalıştılar. Akşamları 21.30’da baroda 
hala yanan ışıklar onları işaret ediyordu. İşte orada 
özveriyi ve çabayı öğrendiler.

Hazırlıklar tamam. 
Yola çıkma zamanı 
gelmişti. Son kont-
roller yapıldı. Barko-
vizyon tamam mı? 
Slaytlara son hali 
verildi mi?... Aman 
geride kimse kalma-
sın telaşıyla başladı 
yolculuk. Keyifli bir 
yolculuğun ardın-
dan Çanakkale’dey-
diler.  Onlar için bir 

hoş geldiniz eğlencesi düzenlenmişti.  Gittiler ama 
akıllarında hala ertesi gün vardı. Sorumlulukları ağır 
basıyordu. Eğlenceden erken ayrıldılar ve son tek-
rarlarını yaptılar.  İşte orada sorumluluğu öğrendiler. 

Büyük gün! Heyecan denen o duygu yüzlerine ve 
gözlerine gelip oturmuştu.  Kuralar çekildi. İçlerin-
den üçü katılan vekili görevini üstlendi. Yerlerine 
geçtiler ve yarışma başladı.  Önce biri kalktı söz aldı. 
Sonra diğeri ve sonra bir diğeri… Hepsi ayrı ayrı ve 
fakat hepsi birbirini tamamladı.  Kenarda olanlar da 
en az kürsüdekiler kadar heyecanlıydı. Sanki ken-
dileri yarışıyormuşçasına henüz söylenmeyenleri ya 
unutulursa telaşıyla not ettiler.  İşte orada ekip olma-
yı ve birbirlerini tamamlamayı öğrendiler. 

Sonuç mu? Sonuç önemsiz. Çünkü onlar, 

ÖĞRENDİLER! 
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İzmir Barosu Stajyer Avukatları
Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünü Gezdi

Stajyer avukatlardan gelen yoğun talep üzerine 
Baromuz Başkanlığınca 22 ve 24 Mayıs tarihlerin-
de Şakran’da bulunan İzmir Aliağa Ceza İnfaz Ku-
rumları Kampüsü’ne 70 stajyer avukat için iki ayrı 
toplu ziyaret düzenlenmiştir. 

Baro tarafından temin edilen araçlarla cezaevine 
gidilmiş ve giriş prosedürleri anlatılarak cezaevi 
müdürlerinden kompleksin geneli hakkında bilgi 
alınmıştır. Daha sonra, henüz tutuklu ve hükümlü 
almaya başlamamış olan 4. Blokta tüm alanlar do-
laşılmış ve koğuşlar ve diğer alanlar ile idari bina 
hakkında bilgi alınmıştır. 

Ziyaretin sonunda kompleks içerisinde yer alan 
ve spor salonunun yeniden düzenlenmesi ile du-
ruşma salonu haline getirilmekte olan bölüm ge-
zilmiştir.   

Stajyer avukat meslektaşlarımıza, Retina taraması 
ile girilebilen cezaevine giriş esnasında dikkat et-
meleri gereken hususlar ile yapılması gereken iş-
lemler aktarılmış, meslek hayatlarında hiç gireme-
yecek oldukları ve tutuklu hükümlülerin yaşamak 
zorunda olacakları alanlar gezdirilmiştir.
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İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi: “Ezmoce”

İzmir Barosu Alternatif Müzik Topluluğu ‘iLLeGaL’ kuruldu...

İzmir Barosu Halk OyunlarıTopluluğu, yurdumuzun de-
ğişik yörelerinden derledikleri oyunlardan oluşan IX. 
Gösterini, 1 Haziran 2012 günü Ege Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Yaklaşık 10 yıldır çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu 
Halk Oyunları Topluluğu (İBHOT), Lazca “düş” anlamı-
na gelen”Ezmoce” isimli gösterinin çalışmalarına Ekim 
2011ayında başlamıştır. Kurgusunu, müziklerini kollek-
tif olarak kendileri düzenleyen İHBOT 60 kişilik bir kad-
royla çalışmalarını sürdürmüştür.

“Ezmoce”de gördüğü bir düşte sevdalandığı kızın pe-
şinden 6 ayrı yöreyi dolaşması, 6 yörenin müzik ve 

oyunları hikaye edilmiştir. İki bölümde gerçekleşen 
gösterinin 1. bölümünde,  Zeybek, (Muğla) Ankara Sey-
men ve Teke Yöresi oyunları (Burdur); 2. bölümünde, 
Halay, (Hakkari) Karadeniz Yöresi ve Kafkas Bölgesi 
oyunları oynanmıştır. 

Gösteriye meslektaşlarımız ve aileleri çok yoğun katılım 
göstermiştir.

Gösteri sonunda İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEK-
DAŞ, yaptığı kısa konuşmada gösterinin bu toprakların 
zenginliğini bir kez daha hatırlattığını ve bu zenginliği 
yaşattığını belirterek ekibin çalıştırıcılarına plaketlerini 
sunmuştur.

2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi sıralarında temelleri 
atılan grup, o yıllarda henüz Hukuk Fa-
kültesi 2. sınıf öğrencisi olan Eralp OR-
HAN (vokal/gitar) ve Levent KAHYA'nın 
(Bas Gitar) farklı birkaç grup ve proje-
den sonra 2005 yılında yanlarına bir di-
ğer hukuk öğrencisi olan Eray Egemen 
ÖZKAN'ı (Gitar) alması, ardından da 
Berkay BARLAS (Davul/Perküsyon) ve 
Uğur KÖROĞLU'nun da (Klavye/Synth/
Sample) gruba katılmasıyla "iLLeGaL" 
ismi altında son halini almıştır.

 Uzun süre pek çok şehirde, mekanda 
ve etkinlikte canlı performans sergile-
yen ve büyük beğeni toplayan 'iLLe-
GaL' 2008 yılında grup elemanlarının 
çeşitli nedenlerle müzikal anlamda yol-
larını ayırmak zorunda kalmasıyla çalış-
malarını sonlandırarak sahneye veda 
etmiştir.

Ancak geçtiğimiz yıl; grubun kurucuları 
-o zamanın öğrencileri şimdinin İzmir 
Barosu avukatları- olan Eralp ORHAN, 
Levent KAHYA ve E. Egemen ÖZKAN, 

İzmir Barosu çatısı altında bir alternatif 
müzik grubu kurma fikriyle kolları sıva-
yarak 'iLLeGaL'i yeniden bir araya ge-
tirmek için harekete geçmiştir. Her ne 
kadar eski grup elemanlarının ayrı ka-
lınan süreçteki farklı müzik çalışmaları 
bu projeyi geciktirse de 'iLLeGaL' uzun 
süre sonra ilk defa geçtiğimiz haftalarda 
İzmir Barosu'nun Stajyer Avukatlar için 
düzenlediği Gençlik Kokteyli'nde sahne 
almış ve aradan geçen uzun ayrılık dö-
nemine rağmen gecedeki canlı perfor-
mansıyla olumlu eleştiriler almıştır.

Diğer bir deyişle 'iLLeGaL' artık "İzmir 
Barosu Alternatif Müzik Topluluğu" ola-
rak önümüzdeki pek çok Baro etkinli-
ğinin daha canlı ve renkli geçmesi ve 
meslektaşlarımıza keyifli anlar yaşat-
mak için çalışmalarını sürdürecektir. 

Grup Üyeleri:
Eralp ORHAN - Vokal/Gitar
Levent KAHYA - Bas Gitar
E. Egemen ÖZKAN - Gitar
Berkay BARLAS - Davul/Perküsyon
Uğur KÖROĞLU - Klavye/Synth/
Sample
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FARAZİ DURUŞMA ÇALIŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Ceza Kürsüsü, 16 
Haziran 2012 Cumartesi günü İzmir Adliyesi 12. Ağır 
Ceza Mahkemesi Salonu’nda, Cumhuriyet Savcısı 
Nevhan AKYILDIZ ile Ceza Kürsüsü eğitmenlerinin 
katıldığı üçüncü farazi duruşma çalışmasını 
gerçekleştirdi.

Çalışma sonunda yapılan genel değerlendirmenin 
ardından İzmir Barosu çalışmalarına olan 
katkılarından dolayı Cumhuriyet Savcısı Sayın 
Nevhan AKYILDIZ’a İzmir Barosu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av. Özkan YÜCEL tarafından bir plaket 
sunuldu. SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

TTK’nun Önemli Hükümlerinin 
Değerlendirilmesi

Sempozyumu

İzmir Barosu ve İzmir Gediz Üniversitesi birlikteliği 
ile 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan yeni 
Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin “TTK’nun Önemli 
Hükümlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bir sem-
pozyum düzenlendi.

18 Haziran 2012 günü İzmir Adliyesi Sosyal Te-
sisleri Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret 
Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin MEMİŞ 
ile Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vural SEVEN konuşmacı olarak 
katıldılar.

Sempozyumu çok sayıda meslektaşlarımızın 
yanısıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu KAVAK, 
Adalet Komisyonu Başkanı Akar KARASU, İzmir Ge-
diz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Muhammet ÖZEKES ile hakimler de izledi.
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Türkiye Barolar Birliği ve 57 ilin baro baş-
kanı, 17Nisan 2011 tarihinde İzmir’de 
toplanmış toplantı sonucunda kamuoyu-
na bir deklarasyon yayınlanmıştır. Dekla-
rasyonda; “Demokratik düzenlerin nor-
mal zamanlarının normal mahkemeleri 
olmayan”, özel soruşturma ve yargılama 
usulleriyle savunma hakkının kısıtlanması 
niteliğindeki gizlilik kararlarıyla mahke-
meden daha çok devletin ideolojik aygı-
tı gibi çalışan bu mahkemelerin ve yine 
bu mahkemeler için öngörülen özel usul 
hükümlerinin bir an önce kaldırılması ge-
rekir. Bunun yanı sıra, tüm yargılamalar-
da da sorun olarak karşımıza çıkan, adil 
yargılanma hakkına müdahale niteliğin-
deki karar ve uygulamalara derhal son 
verilmelidir” talep ve çağrısında bulunul-
muştur. Aynı deklarasyonun son bölü-
münde, Türkiye Barolar Birliği ve imzası 
bulunan barolar olarak; bu sürecin takip-
çisi olunacağı, savunmadan kaynaklanan 
meşru ve demokratik gücün gerektiğinde 
kullanılacağı” vurgulanmıştır. .

Aradan geçen 1 yıllık süre içerisinde CMK 
250’nci maddesi ile görevli savcılık ve 
mahkeme uygulamaları son bulmak bir 
yana giderek yoğunlaşmış, her türlü mu-
halefet baskı, sindirme, gözaltı ve tutukla-
ma uygulamaları ile adeta tahakküm altı-
na alınmıştır. Askeri darbe, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal dönemlerini aratmayan ve 
hatta bazı yanlarıyla bu dönemlerde dahi 
rastlanmayan uygulamalar, yazılı eleştiri 
ile tepki açıklaması ile karşılanır olmaktan 
çıkmıştır. Bu nedenle, İzmir Barosu Yöne-
timi olarak, baro başkanlarımız ile çeşitli 
platformlarda yaptığımız görüşme ve top-
lantılarda görüş birliğine vardığımız üzere 
ve 17 Nisan 2011 İzmir Deklarasyonu’nda 
belirttiğimiz gibi, bu sürecin ve irademizin 
takipçisi olduğumuzun gösterilmesi ama-
cıyla İzmir Barosu Başkanlığı olarak; CMK 

250 ve 251’inci maddelerin kaldırılması, 
özel soruşturma ve yargılama usullerine 
son verilmesi istemiyle Barolar ve hukuk 
örgütlerinin cübbeleri ile katılacağı yürü-
yüş ve miting yapılmasına karar verilmiş-
tir.

Bu karar uyarınca, Türkiye Barolar Birliği 
ile birlikte düzenlenen, Özel Yargılama 
Usullerine Hayır! ve Özel Görevli Mahke-
meler Kaldırılsın! Mitingi, 5 Mayıs 2012 
cumartesi gerçekleştirilmiştir. Miting, saat 
12.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan yapı-
lan yürüyüşle başlamış, miting alanı Gün-
doğdu Meydanında sona ermiştir.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 30’u 
aşkın baro, binlerce avukat; adalet sis-
temini, özel yargılamaları, özel görev ve 
yetkili ağır ceza mahkemelerinin yarattı-
ğı hukuksuz uygulamaları ile avukatların 
savunma hakkının engelleyen soruşturma 
ve yargılamaları protesto etmek için “Dün 
DGM bugün ÖGM, Özel Görevli Mahke-
meler Kaldırılsın” sloganıyla bir araya gel-
miştir. 

İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Çanakka-
le, Adana, Antalya, Uşak, Aydın, Manisa, 
Balıkesir, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ 
barolarının yanı sıra Çağdaş Hukukçular 
Derneği’nin de kitlesel biçimde katıldığı 5 
Mayıs İzmir Mitingi’nde, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı, ve bir-
çok milletvekili ile sendika ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri de yer almıştır. 

“Özel Görevli Mahkemeler Kaldırılsın, Öç 
Değil Adalet, Faşizme Karşı Omuz Omuza, 
Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek, Ada-
let Ve Özgürlük İstiyoruz, Cemaatçi Yargı 
İstemiyoruz, Tutuklu Avukatlar Serbest 
Bırakılsın, Halk İçin Adalet” dövizlerinin 
taşındığı ve sloganlarının atıldığı miting, 

yaklaşık üç saat sürmüştür.

Miting, İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit 
KOCASAKAL, TBB Başkan Yardımcısı Av. 
Berra BESLER ve Baro Başkanımız Av. 
Sema PEKDAŞ’ın yaptığı konuşmaların ar-
dından sloganlarla sona erdirilmiştir.

İzmir Barosunun girişimleri ile başlatılan 
Özel Görevli/yetkili mahkemelerin kaldı-
rılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sür-
dürülmüş ve özellikle de bu mahkemele-
rin delil toplama yöntemlerine, yaşanan 
hukuka aykırılıklara, uzun tutukluluk süre-
lerine ve kısıtlama kararlarına karşı yuvar-
lak masa toplantıları yapılmış bu çalışma-
lara baromuz mensubu avukatlar yanında 
bir çok başka baro mensubu avukat ve 
akademisyen hukukçular katılmıştır. 

Bugün gelinen noktada bültenin yayına 
hazırlandığı sırada birçok kişi ve kuruluş 
tarafından özel görevli mahkemelerin kal-
dırılması gerektiğine vurgu yapılmakta ve 
hatta hükümet tarafından bile bu yönde 
çalışmalar olduğu açıklanmaktadır. Ancak 
kamuoyuna yansıyan açıklamalardan, ya-

herhangi bir çözüm içermediği mahke-
melerin adı değiştirilmek suretiyle usulde 
ve delil toplama yöntemlerinde herhangi 
bir değişiklik yapılmaksızın bu mahkeme-
lerin varlığını sürdürmek istedikleri anla-
şılmaktadır.  

Böyle bir yaklaşımın toplumun genelinin 
talebi haline gelen Özel görevli mahke-
melerin kaldırılması talebini karşılamaya-
cağı, bu durumun özel görevli mahkeme-
lerin kaldırılmasına yönelik mücadelenin 
başka bir adla devam ettirilmesini zorunlu 
kılacağını da belirtmek gerekir. Gerçekten 
samimi bir değişiklik tüm bu hukuksuzlu-
ğun kaynağı haline gelen özel usul ve uy-
gulamalrın kaldırılmasından geçmektedir. 

OLAĞANÜSTÜ YARGILAMA USULLERİNE HAYIR!

ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER KALDIRILSIN!  MİTİNGİ
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Selam size dostlar,

Selam size özgürlük ve adalet savunu-
cuları,

Bugün demokrasi ve hukuk devletinde 
yeri bulunmayan özel görevli mahke-
melere karşı savunmadan kaynaklanan 
meşru ve demokratik tepkimizi göster-
mek için, adil yargılanma hakkı, savun-
ma hakkı,  adalet ve özgürlük arayışı için 
buradayız.

Bundan bir yıl önce 17 nisan 2011 tari-
hinde İzmir’de toplanan Türkiye Barolar 
Birliği ve 57 baro yayınladığımız dekla-
rasyonda;

Özel görevli mahkemelerin “demokratik 
düzenlerin normal zamanlarının normal 
mahkemeleri olmadığını”, bu mahke-
melerin “özel soruşturma ve yargılama 
usulleriyle savunma hakkının kısıtlan-
ması niteliğindeki gizlilik kararlarıyla 
mahkemeden daha çok devletin ideolo-
jik aygıtı gibi çalıştığını” vurgulamış,

Bu mahkemelerin ve yine bu mahkeme-
ler için öngörülen özel usul hükümle-
rinin bir an önce kaldırılması gerektiği 
belirtmiştik.

Aradan geçen 1 yıllık süre içerisinde 
CMK 250. maddesiyle görevli savcılık 
ve mahkeme uygulamaları son bulmak 
bir yana artarak devam etmiş,  her tür-
lü muhalefet baskı, sindirme, gözaltı ve 
tutuklama uygulamaları ile adeta tahak-
küm altına alınmıştır.

Gazeteci, yazar, insan hakları savunu-
cusu çok sayıda insan hakkında davalar 
açılmış, basılı kitaplar ve hatta basılma-
mış kitaplar toplatılmış, gazeteler ve 
dernekler kapatılmıştır.

30 Nisan 2012 tarihi itibariyle cezaevle-
rinde tutuklu ve hükümlü bulunan 19 u 
imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 91 
gazeteci bulunmaktadır.

Yine bu son bir yıllık süreç içerisinde, 
avukatlar hakkında savunma dokunul-
mazlığını hedef alır şekilde birçok dava 
açılmıştır. Meslektaşlarımız savunma 
görevlerini yapamamaları karşısında 
cübbelerini bırakarak duruşma salonla-
rından ayrılmak zorunda bırakılmışlardır.

Meslektaşlarımız görevlerini ifa etmele-
ri nedeniyle tutuklanmıştır. Özgürlük ve 
adaletin savunucusu olan barolarımıza 
kanundan kaynaklanan görevlerini yap-
maları nedeniyle suç duyuruları günde-
me gelmiştir.

Bu gün de, özel görevli mahkemelerdeki 
adil yargılanma hakkı ihlalleri, savunma-
nın yok sayılması uygulamaları ile arta-
rak devam etmektedir. Bu uygulamalar 
nedeniyle savunmanlık görevi yapıla-
maz hale gelmiştir.

Avukatlar duruşma salonlarındaki sa-
vunmaya yönelik sözleri nedeniyle sü-
rekli bir soruşturma ve yargılama tehdi-
di altına alınarak savunma sindirilmeye 
çalışılmaktadır.

Avukatın görev yapamaz olması demek 
hak arama özgürlüğünün bulunmama-

İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş’ın Miting Konuşması: 

“Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı çıkmak, 
adalet ve özgürlük arayışını sürdürmek konusunda hiçbir 

zaman geri adım atmayacağız”
sı, hukuk devletinin olmaması demektir. 
Hukuk devleti uygulamasında yeri ol-
mayan bu uygulamalara karşı durmak 
en başta baroların ve avukatların görev 
ve sorumluluğudur.

Bu görev ve sorumlulukla 17 Nisan 2011 
tarihli İzmir deklarasyonunda: 

“Biz, Türkiye Barolar Birliği ve barolar 
olarak; bu sürecin takipçisi olacağımız, 
savunmadan kaynaklanan meşru ve de-
mokratik gücümüzü gerektiğinde kulla-
nacağımız...” irade ve kararlılığını açıkça 
ortaya koymuştuk.

Şimdi bu kararlığımızı bu meydanda bir 
araya gelerek bir kez daha gösteriyoruz.

Ve şimdi bu meydandan hukukçular 
olarak tüm Türkiye’ye bir kez daha söz 
veriyoruz. Ülkemizin sürüklenmek isten-
diği karanlığa karşı çıkmak, adalet ve 
özgürlük arayışını sürdürmek konusun-
da hiçbir zaman geri adım atmayacağız. 

Savunmanın susturulmasına, adil yar-
gılanma hakkının ortadan kaldırılması-
na asla izin vermeyeceğiz. Tüm hukuka 
aykırı uygulamalar karşısında asla yıl-
madan, yorulmadan mücadele edecek, 
özel görevli mahkemeler aracılığıyla 
yaratılan baskı ve sindirme ortamı son 
bulana, adil bir yargılama tesis edilene, 
kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

Selam olsun, aydınlık bir Türkiye için 
mücadele eden hukukçulara.

Selam olsun, adalet ve özgürlük savu-
nucularına, 
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Av. Mehmet Ali KOÇ
İzmir Barosu

Dünkü DGM’lerde as-
kerler var diye eleş-
tiriyorduk. DGM’leri 
özel yetkili oldukları 
için eleştirirken bugün 
özel yetkili mahkeme-
ler bunlardan da daha 
da kötü bir şekilde si-
yasi baskı altında ol-

duğuna inandığımız, hakimlerimize saygımız sonsuz ama, 
hukuki sınırlar içerisinde sadece şu anda eleştirebileceğim. 
Gerekli hukuki özeni göstermeden yargılamaların yapıldı-
ğı mahkemeler olduğunu görüyoruz. O yüzden tüm özel 
yetkili mahkemelerin kaldırılması için her türlü platformda 
hukukçular olarak mücadele etmemiz gerektiğine de ina-
nıyorum. 

Her şeyden önce Barolar Birliği’nin bu konuda ya da baro-
ların bu konuda çok sessiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü 
bizim üst örgütümüz Barolar Birliği, mesleki örgütümüz de 
il baroları. İl baroları genelde mesleki sorunlarla çok fazla 
uğraşmıyor. Hukuki konularla çok fazla uğraşmıyor kanaa-
tindeyim ben. Bununla ilgili olarak öncelikle yasal platform-
da Barolar Birliği’nin daha ak-
tif olmasını bekliyorum.

Av. Tuna ŞEN
Aydın Barosu
Çok adaletsiz bir sistem oldu-

  .zıyadarub nedzüy o ,niçi uğ
Bunları protesto amaçlı bura-
dayız. Benim açımdan ÖGM 
ile DGM’lere arasında sadece 
isim değişikliği var. Eskiden 
ismi farklıydı sadece isim ola-
rak değişti. Ama standartlar 

G Ü N D E M

5 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen “Olağanüstü Yargılama Usullerine 
Hayır, Özel Görevli Mahkemeler Kaldırılsın! Mitingi” katılımcılarına 
mikrofonu uzattık. Olağanüstü Görevli ve Yetkili Mahkemelere neden karşı 
çıktıklarını, geçmişteki Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile farklılıklarını ve 
bundan sonraki süreçte bu konuda neler yapılabileceğini sorduk. Mitingin 

coşkusu ve heyecanıyla verdikleri cevapları sizlerle paylaşıyoruz:

gene aynı. Değişen hiçbir şey yok yani. Şunu söylemek is-
tiyorum ben, mitingdeki sayımız az. Biz daha çok katılım 
beklerdik. Hepimiz avukatız, biz kendi haklarımızı savuna-
mıyorsak, başkalarının haklarını nasıl savunuruz?

Duruşmalara girmemek diye bir şey olamaz. Çünkü gir-
memiz lazım. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bizim işimiz 
bu. Her şeyden önce insanların hakkını savunmak. İyi bir 
şey doğru bir şey adil bir şey yapmak zorundayız. Şu şekil-
de olabilir. Duruşmalara girmemek değil de, işte her yerde 
her zaman “biz buradayız” demeliyiz. İşte miting olur. Sa-
dece İzmir olarak değil, tüm Türkiye çapında olursa buna 
karşı daha dik duracağımızı düşünüyorum yani.

Av. Türkan EŞLİ
Adana Barosu
Biz her türlü özel yargılama şekillerine zaten karşı çı-
kıyoruz. Eski DGM’ler ile bugünkü ÖGM’ler arasında 
bence fark kürsüdeki hakimin giydiği kıyafet. Sade-
ce kıyafeti çıktı. Tek fark var, rütbe giymiş asker dışında 
bir fark yok. Onun dışında mantalite, yaklaşım aynı. Biz 
sıkıyönetim mahkemelerini, arkasından DGM’leri çok 
yaşamadık ama o dönemleri yaşayan meslektaşları-
mızdan şöyle şeyler duymaya başladık artık. “Son gel-
diğimiz noktada asker hakimler daha hukuka uygun 
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haklarını ve kişi güvenliğini sarsıyor. Bu yüzden herhangi 
bir iktidara bağımlı olmaları önemli değil. Bir model olarak 
olağanüstü yargı ve yargılama yerlerinin kaldırılması için 
mücadele etmek lazım. Bugün de bunun için buradayız.

Etkili ve sistemli bir biçimde mücadele etmek gerekiyor. 
1970’li yıllarda sokak baskısıyla kaldırmayı başardık. Bugün 
de kaldırmayı başarabileceğimize inanıyorum. Sistemli bir 
biçimde dilekçelerle protesto edilebilir. Ama bu mücade-
lenin nihai sonu, bu mahkemelerin yargı yeri olarak tanın-
maması ve reddedilmesidir. Kademeli olarak yükseltmemiz 
gerekiyor, ama düşüncem şudur ki, esas olarak sonunda 
bu mahkemeleri tanımamak ve bu şekilde bir deklarasyon 
yapmak zorundayız. Bu mahkemelere girmeyi reddetmek 
ve meşruiyetlerini tanımamak bu mücadelenin doğal so-
nucu olarak görünüyor bana. Umarım kısa zamanda bu 
noktaya geliriz.

Av. Umut BEYAZ
Bursa Barosu
Özel yetkili mahkemelere karşı olmamızın en büyük se-
bebi, kendimizi özel değil eşit hissediyoruz. Tüm evrensel 
hukukun insanlara tanıdığı haklara aynı şekilde eşit şekil-
de biz de sahip olmak istiyoruz.  Özel usullerle yargılanan 
vatandaşlar sadece değil,  artık biz de olağan bir ülkede 
yaşamak istiyoruz. Olağan yargılama usulleriyle her dünya 
vatandaşının olduğu gibi aynı haklara sahip olduğumuzu 
düşünüyoruz Özel ve olağanüstü yargılama usulüne dur 
demek gerekiyor. Bunun için özel yetkili mahkemelere 

karşı çıkıyoruz.Bizlerin yapabileceği neler var? Bu açıdan 
baktığımızda artık cübbelerimizi kenara koyma noktasına 
gelmiş durumdayız. Artık avukatlar olarak sadece meydan-
larda değil, duruşmalarda da sesimizi yükselterek, onları 
tanımayarak, karşı çıkarak yeni bir başlangıç yapabiliriz. 
Bunun için mahkeme salonlarında da artık ses vermeli ve 
tüm savunmalarımızı bunun üzerine kurmalıyız.

davranıyorlardı. Şu anki hakimler, şu anki mahkemeler 
hukuku da çiğnemeye başladılar” deniyor. Öyle bakınca 
sadece şekilsel olarak rütbe yok diye düşünüyorum ben.

Süreç içinde net tavır koymamız, sesimizi başka şekil-
de duyurmamız gerekiyor. 1 yıl önceydi, Adana’da mali 
genel kurul yapıldığında bütün barolar buna ilişkin bir 
deklarasyon yayınlamışlardı zaten. Bununla ilgili eylem-
ler yapacağımızı basına da kamuoyuna da duyurmuştuk. 
Onda bir sonuç çıkmadı. Yani biz ne kadar söylersek söy-
leyelim, çok da kimse duymuyor. Miting yapıyoruz. Belki 
ileride mahkemelere gitmemek gibi noktalara da gelmesi 
gerekecek. Çünkü bir şey ifade etmiyoruz. Bu mitingden 
önce de defalarca bunu dile getirdik avukatlar olarak.

Ancak bunu dinlemediler. Bu mitingde de dinlemezlerse, 
ilerleyen süreçte belki duruşmalara girmemek gibi  daha 
net  bir şekilde tavır koymamız gerektiğini düşünüyorum. 

Av. Selçuk KOZAĞAÇLI

Ankara Barosu / Çağdaş Hukukçular Derneği
Esasen buna bir kesintisiz bant gibi bakmak lazım. İstiklal 
Mahkemeleri, Askeri Mahkemeler, Sıkıyönetim Mahkeme-
leri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi olağanüstü yargı 
usulleriyle çalışan mahkemeler bir bütün. Hepsi birbirinden 
kötü. Bunları birbirine tercih etmek mümkün değil. Bun-
lar bir hukuk devletinde olmaması gereken, yönlendirilmiş, 

-
pan yerler. Bunları mahkeme diye bile isimlendirmemek 
lazım. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ve kişi 
güvenliğinin ortadan kaldırılması sonucunu yaratıyorlar. Si-
yasal muhalefeti terbiye etmek için kullanılıyorlar. Bu açıdan 
kabul edilebilir mahkemeler değiller. Burada gerçek prob-
lem, temel bazı hukuksal ilkelerden yararlanamıyor olmak. 
Doğal hakim bunların başında geliyor ve kanuni güvence 
yani Anayasanın 19. maddesiyle düzenlenen kişi güvenli-
ği ilkesi. Bu yargılamalar iktidarda kim olursa olsun, halkın 

G Ü N D E M
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Av. Sedat KILIÇ
Balıkesir Barosu

İnsan haklarına, 
demokratik hakla-
ra aykırı tutum ve 
davranışlar, yargı-
lamalar, savunma-
yı hiçe saymalar, 
dün olduğu gibi 
bugün de yeni 
adıyla aynı türde-
ki, aynı yapıdaki 

mahkemeler tarafından yürütülüyor. Bunun için ÖGM’lere kar-
şıyız. ÖGM ilerle DGM’ler arasında fark  göremiyoruz. Zaten bu 
mitingin de amacı o.

Vallaha en iyi yöntem bence mitingdir. Toplumsal muhalefeti 
herkesin görmesi açısından. Yani çevreden insanlar bizi izliyor-
lar, seyrediyorlar. Bu konuya ilgi gösteriyorlar. Bilgi sahibi olu-
yorlar. Basın yoluyla iletilmesi pek uygun değil. Çünkü basın 

Bu yüzden bu eylemlerin yapılması en iyisi. Geçmiş dene-
yimlere dayanarak böyle söyleyebilirim.

Av. Yakup Gül 
İzmir Barosu
Özel görev ve yet-
kili mahkemeleri 
adından da anlaşıl-
dığı üzere bağımsız 
değiller ve yasayla 
kurulmamışlard ır. 
Dolayısıyla ger-
çek adalet dağıt-
mamaktadırlar. Bu 
nedenle bu mah-
kemelere karşıyız. 
Yasayla kurulmadı-
ğından özel yetkili 
ve görevli mahke-
melerin yetkilerinin 
sınırı belli değil. Bu 
yönüyle sınırsız bir 
yetki ve güçle hare-
ket ediyorlar.

Bence burada yapı-
lan mitingin ayrıca 
her ilde aynı anda 
eş zamanlı yapılma-
sı gerekir. Çok daha 
etkili olur.

Av. Muhittin KÖYLÜOĞLU
İstanbul Barosu

Bir çok şey yapılabilir. 
İsterseniz farktan baş-
layalım. Fark sanıklar-
da. Başka bir fark yok. 
Dün halktı, halkın alt 
kesimiydi.  Kürtlerdi, 
fakirlerdi, garibanlar-

  .lezüg teyag nüguB .ıd
Üst düzey yönetici-
ler, üst düzey askerler. 
Yoksa yargılama usul-
lerinde bir fark yok. 
Ha bir de şu vardı es-
kiden. Mesela savcı ya 

da hakimin odasında bile insanları falakaya yatırabiliyorlar-
dı. Bugün o yok. Bugün bolca telefon dinleme var. Başka 
bir fark yok.

Mahkemeleri protesto edelim diyenler şunu diyor. Yani 

Yoksa özel vekiller girmesin demiyor hiç kimse. Öyle bir şey 
diyen olduğunu hiç görmedim, duymadım. şahıs olarak 
protestoya karşıyım. Bugüne kadar meslek hayatım boyun-
ca birçok protesto gördüm. En çok protesto diye bağıranla-
rın protestoyu deldiğini gördüm. Her zaman da kendilerine 
göre bir gerekçeleri olur. Avukat bir şekilde, zorla da olsa, 
kavgayla gürültüyle de olsa, yargılama yerine girmeli, orada 
her türlü hukuksuzluk da olsa girmeli. O hukuksuzluğa en 
azından kendisi şahit olabilmeli. En azından bağırıp çağıra-
bilmeli. İlle avukatlık yapamayabilir. Ama ben boykot pro-
testo bu tip şeylere karşıyım. Ben o sanıklara ulaşabilmek 
için mücadele vermişim bugüne kadar. Şimdi ulaşmaya ça-
lıştığım sanıklara ulaşma diyorsunuz. Buna katılmıyorum.

Av. Erol AYDIN
Uşak Barosu
Eski DGM’ler ile bu-
günkü ÖGM’ler ara-
sında sadece isim farkı 
var. Ve bunun için kar-
şıyız.

Yani hiç susmadan 
aynı şeklide sıkıntıları 
dile getirebiliriz.

Mitingler, yayın, ne 
bileyim yani her türlü 
platformda, dergilerde 
yazılarla halkı da uyar-
mak lazım.

Ropörtajlar: Av. Z. Özen İNCİ USLU - Av. Süleyman AKTAŞ

G Ü N D E M
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44. Dönem CMK Eğitim Semineri Yapıldı
11-12-13 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenen 44. 
dönem CMK Eğitim Semineri yapıldı.

11-12-13 Mayıs 2012 günlerinde 20 kişiden olu-
şan 3 ayrı grupta, aktif eğitim yöntemleri kullanıla-
rak gerçekleştirilen çalışmanın son gününde örnek 
dosya üzerinden “farazi duruşma” yapılmıştır.

Aktif olarak çalışmaya katılan tüm katılımcılara ve 
özveriyle zaman ayırarak hiçbir karşılık beklemek-

sizin eğitim çalışmasının başından sonuna kadar 
çalışmada yer alan eğitimcilerimize teşekkür ederiz.

CMK Komisyon çalışmaları Çarşamba günleri yapıl-
makta olup katılmak isteyen tüm meslektaşlarımıza 
açıktır.

-
ran meslektaşlarımıza ayrıca duyurulacaktır.

Aliağa ve Menemen’de görev yapmakta olan meslektaşlarımızın talebi üzerine 30 Haziran 2012 tarihinde 
Menemen Adliyesi’nde bilgi güncellemesi amacıyla tek günlük bir CMK semineri yapıldı.

MENEMEN CMK SEMİNERİ
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CMK KOMİSYONU

Bülten Yayın Kurulu 

olarak baromuzun kurul 

ve komisyonlarına yapmış 

olduğumuz ziyaretlere devam 

ediyoruz. Geçen sayıda 

Kadın Hakları Danışma 

ve Hukuk Araştırmaları 

Merkezi’ni ziyaret etmiş ve 

çalışmaları hakkında bilgi 

vermiştik. Bu sayımızda;  

CMK Komisyonu’na 

ziyarette bulunduk. CMK 

Komisyonu’nun yapısı, 

kuruluşu ve bu dönemdeki 

çalışmaları hakkında 

bilgi aldık. Komisyonun 

kaleme aldığı yazıyı sizlerle 

paylaşıyoruz: 

CMK Komisyonu, İzmir Barosu 
CMK Uygulama Yönergesinde 
de belirlendiği üzere, İzmir Baro-
su CMK uygulamalarının hukuki 
tartışma, inceleme ve değerlen-
dirme zeminidir. Bu nedenle, ön-
celikli olarak Ceza Muhakemesi 

-
kil görevlendirme sisteminin so-
runlarının belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin görüşülmesi ile ilgili 
toplantılara öncelik vermektedir. 

Bu toplantılar CMK görevlendir-
me listelerinde yer alan bütün 

-
sı olması dolayısıyla ceza hukuku 
ile ilgilenen bütün İzmir Barosu 
üyelerine açıktır. 

2012 yılı Mayıs ayı itibariyle CMK 
görevlendirme listelerinde top-
lam 2.027 avukat yer almaktadır. 
Bu sayı düşünüldüğünde CMK 
komisyon çalışmalarına ve top-
lantılarına yeterli katılımın olma-
dığını söylemek mümkündür.

Komisyon CMK sistemi sorunla-
rının ve çözüm önerilerinin belir-

lenmesi konusundaki toplantılar-
da, öncelikli olarak “İzmir Barosu 
CMK Uygulaması İlkeleri” başlığı 
altında yasalara, uluslararası söz-
leşmelere, adil ve insan hakları-
na dayalı bir ceza yargılamasının 
sağlanması amacıyla dikkat edil-
mesi gereken hususları belirle-
miştir. Bu çalışmalarda oluşturu-
lan çerçeve ile yeni “İzmir Barosu 
CMK Uygulama Yönergesi” taslak 
çalışması başta olmak üzere, ön-
ceki toplantılarda belirlenen so-
runlarla ilgili eylem planları oluş-
turulmuştur. 

Bu kapsamda kovuşturma gö-
revlendirmelerinde dosya sureti 
alınması konusu; adil yargılama-
nın sağlanması ve savunma hakkı 
açısından genel olarak ele alınır-
ken, dosya incelemenin Avukatlık 
Kanunu ve Avukatlık Meslek Ku-
ralları gereği getirdiği sorumlulu-
ğun yanında CMK uygulamaları 
açısından da yönerge ile sistem 
içi sorumluluk konusu edilmiştir.

Yine tutukluluğa sevk ve yargı-
lama sürecinde tutuklular için 

K O M İ S Y O N L A R D A N
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-
lin temyiz ve itiraz sorumluluğu 
konusunda görüş oluşturulması, 
temyiz harcı talebi konusunda 
uygulama ve eylem birliği oluştu-
rulması ve Otomatik CMK Atama 
Sistemi, görevlendirme listele-
rinde yer alan meslektaşlarımıza 
yönelik anket çalışması konuları 
farklı zamanlarda CMK komis-
yonunun özel gündem başlıkları 
olmuştur.

CMK Komisyonu toplantılarında 
belirlediği İzmir Barosu CMK Uy-
gulaması İlkeleri ve İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edilerek yürürlüğe giren İzmir 
Barosu CMK Uygulama Yönergesi 
ile tespit edilen hukuki çerçeve-
yi ve bakış açısını, görevlendirme 
listelerine katılmaya aday olan 
meslektaşlarımıza henüz CMK 
görevi nedeniyle Avukatlık Kanu-
nu ve Avukatlık Meslek Kuralları 
ile CMK Uygulama Yönergesi ge-
reği alacakları sorumlulukları üst-
lenmeden aktarabilmek amacıyla 
bir eğitim çalışma grubu oluştur-
muştur.

CMK Eğitim Grubu, ilki 28-29-30 
Ocak 2011 tarihlerinde 31 avuka-
tın katılımıyla yapılan toplam 11 

dönem eğitim çalışmasıyla 567 
avukatla birlikte bilgi ve tecrübe 
paylaşımını gerçekleştirmiştir.

Eğitim çalışmaları konusu yö-
nerge çalışmasında da değer-
lendirilmiş ve eğitime katılım 
koşulları, eğitim dönemleri, di-
ğer barolardan nakil hali, istifa 
ve askıya aldırma halleri ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir. Eğitim ça-
lışmalarının eğitim için 40 başvu-
ru yapılması halinde ya da en geç 
2 ayda bir yapılması yönergede 
düzenlenerek görevlendirme lis-
telerine katılım için uzun süreler 
beklenmesi engellenmiştir.

Bununla birlikte CMK Komisyon 
toplantılarında ele alınan konular, 
CMK eğitim seminerlerinde de 
tartışılarak sorunların çözümüne 
katkıda bulunmaktadır.

CMK kapsamında yapılan görev-
lendirmeler Baro ve avukat için 
sadece yasal bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesinden ibaret de-
ğildir.

Görevlendirme sistemi genel ola-
rak adil yargılamanın sağlanma-
sı, insan haklarının savunulması 
ve korunması yanında avukatın 

yasal ve mesleki sorumluluğu ve 
Baroların yasal sorumluluğu ile 
birlikte geniş bir bakış açısıyla 
değerlendirilmelidir. Bu sebeple 
CMK Komisyonu çalışmalarında 

-
lanması ve avukatlık becerilerinin 
geliştirilmesi öncelikli amaçtır. 

CMK Komisyonu, CMK sorunları-
nın aslında meslek sorunu oldu-
ğu noktasından hareket ederek 
sorunların çözümü için katkı koy-
maya çalışmakta ve en az ayda 
bir kez olmak üzere CMK siste-
mine kayıtlı olsun olmasın tüm 
avukatların katılımına açık olarak 
toplanmaktadır.

Toplantılarda alınan kararlar tu-
tanağa geçirilerek tavsiye olarak 
CMK Yürütme Kurulu’na ve Baro 
Yönetim Kurulu’na iletilmektedir.

Görevlendirme listelerinde yer 
alan ikibinin üzerinde meslekta-
şımızın da bu amaca ulaşılması 
konusunda sorumluluk payı bu-
lunmaktadır. Bu sebeple CMK Ko-
misyonu çalışmaları, görevlendir-
me listelerinde yer alsın almasın, 
ceza yargılaması ile ilgilenen her 
meslektaşımızın bilgi ve tecrübe 
paylaşımına açıktır. 

K O M İ S Y O N L A R D A N
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Her şey kıskanmakla başlamıştı...
 Av. Nilgün TORTOP
 İzmir Barosu Üyesi

Elbette bu yazı bir aşk hikâyesini 
konu etmiyor. Bu, bir türlü “baro 
işleri”nden kendini alamayan 

bir grup avukatın ve çoğunluğu 
işin bu kısmına “mecbur” kalmış 
(-ama belki içindeyken hoşlanmış-) 
bir grup stajyer avukatın “kurgusal 
dava çalışması” nın hikâyesi.

Benim için başlangıç noktası Staj 
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 
üyesi Murat Dinçer’in geçtiğimiz 
yılın Kasım ayında, “Medeni Hukuk 
bölümü için kurgusal dava çalışma-
sı düşünüyoruz; bir dava hikâyesi 
yazar mısın?” demesiyle başla-
dı. E, yazdım bir boşanma davası 
hikâyesi. Her zaman yaptığım gibi 
işin içine elimden gelen/olabilecek/
uygulanabilecek bütün yasaları ek-
lemeyi ihmal etmeden. 

İsteğimiz, 1 Ekim 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren HMK’nın önemli 
değişikliklerini içeren/ortaya koyan 
bir çalışma olmasıydı. Ve elbette 
ki, “bir avukat davaya nasıl hazır-
lanmalı?” başlığı meslek etiği ve 
SEM’in varlık noktası açısından en 
önem verdiğimiz konuydu. 

Öyle ya, biz eski avukatlar, “sabah 
müvekkille görüşmeye, öğleyin da-
vayı yazmaya, öğleden sonra davayı 
açmaya” pek alışkındık; olmasındı 
genç meslektaşlarımız bizler gibi…

Kurgusal dava çalışma grubu
Hikâyeyi yazdık yazmasına ama 
kimler çalışacak/ders planı nasıl 

yapılacak/uygulaması nasıl olsun 
sorularının yanıtlarını almak biraz 
uzun sürdü (ya da aceleci karak-
terim yüzünden bana öyle geldi). 
Tam da bu nokta da yazının başlı-
ğını açıklamalıyım: Neyi ya da kimi 
kıskanmıştık? Efendim, uzunca bir 
süredir fevkalâde bir ekip bilinciy-
le SEM Ceza Bölümünü sürdüren 
meslektaşlarımızı. Her şey için ha-
zırdılar, karakol aşaması, savcılık, 
son soruşturma ve nihayetinde du-
ruşma. Medeni Hukuk kürsüsünde 
çalışanlar da bu vatanın evlâtları, İz-
mir Barosunun üyesiydiler, nitekim 
biz de yapabilirdik!

Bu yılın Şubat ayında Medeni Hu-
kuk Bölümünün bu arzusunu geniş 
katılımlı SEM eğitmenleri toplantı-
sında konuştuk, tartıştık ve heye-
can duyup, çalışmaya gönüllü olan 
diğer meslektaşlarımızla çalışmaya 
“HAYDİ!” dedik.

Öyle mi olsun, böyle mi olsun; 
aman efendim ders saatlerini nasıl 
ayarlayalım; kaç grup olacak; dava-

cı ve davalı grupları mı olsun; yok 
efendim her grup hem davalı, hem 
davacı olsun derken… Geldi çattı 
çalışmanın başlama zamanı.

Çalışma ne zaman başladı?
6 Haziran 2012 günü Medeni Hu-
kuk Bölümünü seçen 80 kişilik staj-
yer avukatlarla ilk toplantı yapıldı. 
Çalışmanın içeriği, yöntemi ve sü-
resi açıklandıktan sonra toplam 6 
grup oluşturuldu: 1A-1B; 2A-2B; 
3A-3B. Bu arada kurgusal dava 
hikâyemizde birden üçe yükseldi.

Aynı gün, dava hikâyelerini çalışan 
gruplar öncelikle müvekkilleriyle 
görüşme; görüşme tutanağı hazır-
lama ve avukatlık ücret sözleşmesi 
konusunda çalıştılar.

Yazının sonuna kalmadan grup 
eğitmenlerini de hemen yazmalı-
yım:

Av. Seyyide ATABARUT
Av. Murat DİNÇER (SEM Yürütme 
Kurulu üyesi/Çalışma koordinatörü)
Av. M. Hakan ERİŞ
Av. Arif İNÖNÜ
Av. Hatice DEDELER İŞLEKEL
Av. Z. Beydağ TIRAŞ ÖNERİ 
Av. Afhan TOPEL
Av. Nilgün TORTOP
Av. Meltem UYGUR

Çalışmanın en az aksamayla yapıl-
masını sağlayan İzmir Barosu çalı-
şanları Özlem YENİYURT ve Semih 
KURU’yu da anmam gerek.
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Kurgusal davaya nasıl
hazırlanıldı?

13 Haziran 2012 günü, dava dilek-
çelerinin yazılma aşamasıydı. Dilek-
çeyi önce hazırlayan grup “davacı” 
olma hakkını kapıyordu. Bize hoş 
gelen şu anekdotu aktarmak iste-
rim; dilekçeyi bitiremeyip, “davalı” 
(ve karşı davacı) sıfatına hak kaza-
nan çoğu genç meslektaşım buna 
bozuldu ama niye bozuldular şu 
ana kadar çözebilmiş değilim.

20 Haziran 2012 gününe kadar 
dava dilekçelerini alan gruplar, “da-
vaya cevap” dilekçelerini ve kanıt-
larını hazırladılar. Zamanın yetersiz 
oluşu nedeniyle HMK’da yer alan 
sürelere gerçekçi olarak uyulma-
sı; yanıt/yanıta yanıt ve ikinci yanıt 
aşamalarının hakkıyla gerçekleşti-
rilmesi olanaklı olmadı. Amma ve 
lâkin çalışkan gruplar, mal rejimin 

-
ları gibi davarlı dahi çalışmaya fırsat 
yarattılar. Kutluyorum.

25 Haziran 2012 günü Ön İnceleme 

Duruşması ve 28 Haziran 2012 günü 
ise Tahkikat Duruşmaları yapıldı. 
Bütün bunları uzun uzun anlatabi-
lirim ama hem Bülten’in sayfaları 
sınırlı, hem de ilgisini çekmeyenler 
için sıkıcı olabilir. Kişisel gözlemleri 
yazmayı tercih edeceğim.

Neler eksikti? Neler olmalıy-
dı ya da olmamalıydı?
Çalışmaya katılan gruplar genel 
olarak ciddi bir hazırlık yapmıştı, 
bütün eğitmenler adına teşekkür 
etmek istiyorum. Taraf vekilleri ola-
rak duruşmalara katılan alt grup 
üyeleri gerçekten heyecanlı idiler 
(elleri titreyenler vardı) ve yaptıkları 
işi önemsiyorlardı. Öyle ki, duruşma 
tutanağını alıp, yazlıktaki anne- ba-
basına göndermek isteyen meslek-
taşlarım vardı. 

Hem ön inceleme hem de tahkikat 
duruşmasında “sıkılan ve yargıcın 
işine karışan mübaşir” rolündeyken 
iki stajyer avukatın özellikle dikkati-
mi çektiğini yazmadan geçemeye-
ceğim. Elbette bir ekip çalışmasıyla 
oradaydılar ama tavır ve soru yö-

neltme şekilleriyle (-avukat kuma-
şı var bu çocuklarda duygusunu 
uyandıran-) Ayşe ve Özgün’ün ad-
larını anmak isterim. 

Kurgusal dava çalışma şekline mu-
halif ses yükselten; bu konudaki 
tavırlarını koruyarak, çalışma biti-
mindeki anketi isim ve imzalarıyla 
yanıtlayan iki genç/kadın meslek-
taşımın şu dileklerine katılıyorum: 
BU ÇALIŞMA yani KURGUSAL DAVA 
ÇALIŞMASI “GÖNÜLLÜ” OLMALI, 
OLABİLMELİ.

SEM derslerinin genel olarak bir 
eziyet, tamamlanması zorunlu ve 
gıcık bir süreç, “yahu yeni fakülte-
den geldim, ne bu öğreten avukat-
lar silsilesi” olarak görüldüğünü bi-
liyorum. Elbette bu süreci arzu edilir 
hale getirmek baro yönetimlerinin 
en çok istediği şeydir, sanırım. Bir 
diğer gözlemim de, çoğu stajyer 
avukatın, icra takibi ağırlıklı işlerde 

SEM çalışmalarına sıcak yaklaşma-
dığını düşünüyorum (tamamen ki-
şisel, yanılıyor olabilirim). Bir kısmı 
çok yorgun, yetişmeleri gereken 
başka ve çok mühim işler var ve he-
yecansız gibiler. Başka mesleklerin 
genç üyeleri de belki bu duygular/
davranış içindedir, olabilir.

Çalışmanın dar zamanda olması, bir 
dağınıklık duygusu yarattı, aşabili-
riz.

Duruşmalar zamanında başlayama-
dı, aşabiliriz.

Davacı vekili/davalı vekili sıfatları-
na aynı zamanda sahip olmak zor 
oldu, aşabiliriz.

Çalışmanın zorunlu değil, gönüllü 
olması iyi bir öneri, tartışabiliriz.

Duruşmaların gerçek salonda ol-
masını eğitmen grubu da istiyor, 
yapabiliriz.

Bu çalışmada hep şunu düşündüm: 
İyi bir avukat olma kaygısı, öğretile-
bilir ya da gösterilebilir bir şey değil. 
Ya var, ya yok. Ve bir şeyi de bir kez 
daha hissettim: “Başarı” kelimesini 
ona yüklenen anlamlar nedeniyle, 
bu bağlamda hiç sevemediğimi…
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Türkiye Barolar Birliği Çev-
re ve Kent Komisyonu ta-
rafından, 02-03 Haziran 
2012 tarihinde Ankara’da 
düzenlenen Kurultay’da, İz-
mir Barosu’nu Kent ve Çevre 
Komisyonu’ndan sorumlu YK 
üyesi Av. Ayşegül ALTINBAŞ 
ile Baro eski başkanlarından 
Av. Noyan ÖZKAN, İzmir Ba-
rosu Kent ve Çevre Komisyo-
nu üyesi Av. Ömer Turgut ER-
LAT, Av. Cem ALTIPARMAK, 
Av. Hande ATAY ve Av. Arif Ali 
CANGI temsil etti. 

“Doğa İçin Hukuk Yapmak” 
başlıklı oturumda Av. Ömer 
Turgut ERLAT;  “İdari Yargıda 
Çevre Davaları ve Uygulama 
Deneyimleri” başlıklı oturum-
da Av. Ayşegül ALTINBAŞ;  “ 
Uluslararası Sözleşmeler, İki-
li Andlaşmalar ve Mahkeme 
Kararları” başlıklı oturumda 
Av. Noyan ÖZKAN ve  “Çev-
re Ceza Hukukunda Huku-
ka Uygunluk Halleri” başlıklı 
oturumda Av. Arif Ali CANGI 
tarafından, oturum konusu 
alanlarda sunumlar yapıldı. 
İzmir Barosu Kent ve Çevre 
komisyonu tarafından hazır-
lanan  “ÇED Süreci ve Çevre 
İhlallerine Etkisi” isimli tebliğ 
de Av. Cem ALTIPARMAK ta-
rafından Kurultay’a sunuldu. 

Türkiye Barolar Birliği
Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ÇEVRE VE KENT HUKUKU 

KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ 

Küresel sermayenin sınırsız kâr 
hırsının hukukun önüne geçtiği 
günümüzde yargı organı başta 
olmak üzere anayasal ve yasal 
tüm denetim mekanizmaları sağ-
lıklı ve dengeli bir çevrede yaşa-
ma hakkı aleyhine yok edilmek-
tedir.

Hukuk, haksızlıklara karşı müca-
dele eden insanların başvurduk-
ları bir yol olmaktan çıkarılmak-
ta; ekmeğini, suyunu, toprağını, 
kısacası yaşam hakkını savunan 
halk yeni yasal düzenlemelerle 
suçlu konuma düşürülmek isten-
mektedir.

Gerçekte çevre hakkına yöne-
len bu tehditlerin, tehlikelerin en 
önemli faili kapitalist ekonominin 
kendisidir. Kapitalist ekonominin 
özünü insanın ve doğanın yağ-

malanması, ekonomiye tabi kı-
lınması, özgürlüğün insanlara bir 
yanılsama sunulmasını oluşturur. 
Doğanın insanın emrinde sınırsız 
bir yağma alanı olması kapita-
list anlayışın ve öğretinin doğal 
sonucudur. Çevreyi tehdit eden, 
çevre hakkına tecavüz eden bir 
diğer fail, kapitalist ekonomi ile 
işbirliği yapan, çoğu zaman kural 
tanımayan, çevresel değerleri, aç 
gözlü sermaye sahiplerine sunan 
siyasal iktidarlardır.

Son zamanlarda ülkemizde gör-
düğümüz çevreye ve doğaya za-
rar veren hidroelektrik, nükleer ve 
termik santrallerin, maden ve taş 
ocaklarının işletilmesi gibi kirleti-
ci pek çok işletmeye engel teşkil 
eden, çevre koruma ilkelerinin 
ve çevre ile ilgili hukuk kuralları-
nın değiştirilmesi, çevre ile ilgili 



İzmir Barosu Bülteni • Mayıs / Haziran 2012 • 27

K O M İ S Y O N L A R D A N

uluslararası sözleşmelere aykırı 
kanunların yürürlüğe konulması, 
kapitalist ekonomi ile günümü-
zün siyasi iktidarı arasındaki işbir-
liğinin somut örnekleridir. Yaşamı 
ve bütün doğal varlıklarımızı ko-
rumak, hukukun üstünlüğünü ve 
yargı kararlarının uygulanmasını 
istemek, doğayı tahrip edenlerle 
mücadele etmek en başta gelen 
insanlık görevimizdir. 

Sağlıklı bir çevrede, onurlu bir 
biçimde özgürlük, eşitlik, adalet 
içerisinde, diğer tüm canlılarla 
birlikte yaşama hakkına sahibiz. 

Günümüzde ekolojik krize dönü-

şen çevre sorunlarının çözülmesi, 
bütüncül politikaların uygulan-
ması ile etkin hukuksal ve etkin 
idari düzenlemelerin geliştirilme-
si ile mümkündür.

Merkezi ve yerel yönetimler, çevre 
korumacı davranmak ve Anayasa 
ve yasalardaki sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşam hakkına ilişkin 
hükümlerin etkin olarak uygu-
lanmasını sağlamakla görevlidir. 
Hukukçuların, havasını, suyu-
nu, toprağını ‘’doğrudan barışçı 
eylemlerle koruma ve direnme 
hakkını” kullanırken Hükümet ve 
şirketler tarafından baskı ve teh-

ditlerle karşılaşan duyarlı yurttaş-
lara yaşamın her alanında destek 
olması kaçınılmaz bir gerçektir.

Türkiye Barolar Birliği bu anlayışla 
ve sorumluluğunun gereği ola-
rak 2-3 Haziran 2012 tarihinde 
Ankara’da “Çevre ve Kent Hukuku 
Kurultayı” düzenlemiştir. 
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1-10 Haziran 2012 tarihleri arasında Hırvatistan’ın 
Rovinj Şehrinde 16.sı düzenlenen Dünya Avukatlar 
Futbol Şampiyonası’nda İzmir Barosu Körfez Futbol 
Takımı Dünya 3.sü oldu. 

Klasik ve Master olarak iki kategoride düzenlenen 
turnuvaya İzmir Barosunu temsilen Klasik kategori-
sinde İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı, Masterler 
kategorisinde ise İzmir Barosu 1993 Futbol Takım-
ları katıldı.

Çekilen kura sonucunda G gurubunda yer alan 
takımımız gurupta ev sahibi Zagrep, Brezilya’dan 
Parana ve Japonya’dan Osaka takımları ile eşleş-
miştir. Parana’yı 1-0 ve Osaka’yı 4-1 yenen takımı-
mız, Zagrep’e 3-2 yenilmiş ve guruptan ikinci olarak 
çıkarak ilk onaltıya kalmıştır. Bundan sonra sıra ile 
İstanbul Golden Horn, Fransa’dan Lyon takımlarını 
3-1 ve 1-0’lık skorlarla yenen İzmir Barosu Körfez 

-
mı olarak ülkemizi temsil etmiştir.

ais 

Takımı’na 4-1 yenilen İzmir Barosu Körfez Futbol 
Takımı, 3.cülük maçında Arjantin’den Tucuman 
Takımı’nı 1-0 mağlup ederek, şimdiye kadar Türk 
Takımlarının Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonasın-
da aldığı en iyi dereceyi elde etmiştir. Dünya 3.cüsü 
olarak kupasını takım olarak podyumda kaldırarak 
madalyalarını almışlardır. Av. Umut K. Hanoğlu 6 gol 
ve Stj. Av. Bora Sartan 3 gol atarak takıma katkı yap-

yenen Brezilya’dan OAB Minas Gerais Takımı kazan-
mıştır. Ondokuz 

Çamlı ve Av. Tufan Konuk, oyuncular Av. Fatih Pek-
demir, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Amaç Kaya, Av. 
Oğuz Demirci (Kaptan), Av. Serdar Gülseven (Baş-
kan), Av. Burak Eğlenoğlu, Av. Salih Kurnaz, Av. Efe 
Baki, Stj. Av. Kemal Ata Yardımcı, Av. Ömer Karakür, 
Av. Umut Kemal Hanoğlu, Stj. Av. Bora Sartan, Av. 
Ebrar Sertan Feruzoğlu, Av. Cüneyt Uyar, Av. Yunus 
Akkuş , takım sorumlusu Av. Cihangir Marmara ve 
Teknik Direktör Sezer Özçelik yer almışlardır.

-
ran isimler; Av. Emin Özmen, Av. Namık Marmara, 
Av. İsmail İnan Hepdüzyol, Av. Şeref Bağcı, Av. Ercan 
Şölen, Av. Ali Orçun Bal, Av. Çağatay Değirmencioğ-
lu, Av. Olcay Mutlu Akbaba, Av. Barış Çalık, Av. Polat 
Özen, Av. Yusuf Erdoğan, Av. Ömer Aksan, Av. Rüştü 
Aksoy, Av. Zafer Kilis’tir.

İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı’nın yeni hede-

(Napoli) şehri’nde yapılacak Avukatlar Avrupa Fut-
bol Şampiyonası olarak açıklanmıştır.Master kategorisinde turnuvaya katılan İzmir Barosu 1993 Futbol Takımı

İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı



İzmir Barosu Bülteni • Mayıs / Haziran 2012 • 29

S E R B E S T  K Ü R S Ü

Ne güzel olurdu, inşa edilmiş cezaevle-
rinde insanlar olmasa, insanlar cezaevi-
ne konmasa, özgürlüklerinden yoksun 
bırakılmasa.
Böyle bir ziyaretti 22 ve 24 Mayıs tarih-
lerinde Aliağa Cezaevine stajyer avukat-
larla birlikte yaptığımız ziyaret. İnsansız 
bir cezaevini, yalnızca binaları, ekipman-
ları ve donanımları ile görmek amacıyla 
yapılmış bir ziyaret. Avukat iken asla gö-
remeyecekleri mekanları, yani tutuklu ve 
hükümlülerin yaşadığı, zaman geçirdiği, 
öldüğü mekanları görebilecekleri bir zi-
yaret. 
Kadınları, çocukları, erkekleri ve onla-
rın hayata dair öykülerini barındıracak 
büyük bir kompleksin henüz öyküsü 
bulunmayan boş bir bloğunaydı ziyare-
timiz. 
Dışarıdan da içeriden de bakıldığında 
güzeldi bina. Yeni, bakımlı, donanım-
lı, duvarları boyalı. Henüz ter ve kan 
kokmamıştı duvarları. Mutfağı da vardı, 
spor salonu da. Ama insana dair sıcak-
lık yoktu içinde ve sanki hiçbir zaman 
olamayacaktı... Daha kapıdan girdiği-
mizde üzerimize çöken yoğun karam-
sarlık ve çaresizlik duygusunu yaşadık 
üzerimize kapanan otomatik kapılarla. 
Karanlık diyenler oldu, kasvetli diyenler, 
yalnız diyenler, insan nasıl yaşar burada 
aklını yitirmeden diyenler. Bir ziyaretin 
parçası olduklarını ve istedikleri an çı-
kabilme özgürlüğüne sahip olduklarını 
bilmelerine rağmen kötü hissediyordu 
kendini herkes. Çünkü herkes biliyordu 
ki; Şimdi, gerçekten çalışıyor olsa bu ce-
zaevi ve gerçekten girmiş olsak bu ka-
pılardan, birileri bizi bırakana, yeniden 
gökyüzünün altındaki açık coğrafyaya 
izin verene kadar artık çıkamayacağımız 
bir esaret olacaktı yaşamak zorunda ol-
duğumuz. 
Önümüzde cezaevi müdürü bize binayı 
anlatıyor. Ne kadar yeni, ne kadar mo-
dern, ne kadar ‘’insancıl’’ olduğunu an-
latarak odaları/koğuşları gösteriyor. Tek 
kişilik, üç kişilik, 8 kişilik odaları -aslın-
da 8 kişilik olan ama muhtemel tutuk-
lu sayıları göz önüne alınarak 16 kişilik 
olarak düzenlenen odaları- hücrelerin 
dışında tavanda asılı ve günde kişi başı 
200 lt su tüketiminde otomatik olarak 
kapanan vanaları, kendi kendisine veya 
başkalarına zarar verme ihtimali olanları 
kapattıklarını söyledikleri ‘’mavi süngerli 

yumuşak odaları’’, spor salonunu, kü-
tüphaneyi. 
Ya insan diye soruyor insan kendi kendi-
ne önce içinden yüksek sesle, sonra ger-
çekten yüksek sesle ya insan dört duvar 
arasındaki, geceleri bir psikiyatristi bile 
olmayan cezaevinde kimbilir kimin ka-
rarıyla ve neden, süngerli mavi yumuşak 
odalara kapatılan ‘’insan’’. 
Girişte tutuklu ve hükümlülerin arama-
ya tabi tutulduğu bölümleri anlatırken, 
mevzuata uygunluk konusunda hiç te-
reddüt yok. İnanacağız. İnanmak zorun-
dayız. İnsansız bir cezaevi burası başka 
ne olabilir ki. İnanabilirdik, inanırdık, 
cezaevinin insanlı bölümlerine nakle-
dilenlerin girişte çıplak aramaya ilişkin 
yaşadıklarını dinlememiş olsaydık. So-
yunmayı kabul etmeyenlerin zorla so-
yulduğuna ve elbiselerinin neredeyse 
yırtılarak çıkarıldığına ilişkin öyküleri/
şikayetleri dinlememiş olsaydık.
İnanabilirdik kütüphanenin gerçek bir 
kültürel zenginlik olduğuna; hakkında 
mahkeme kararı bile olmayan kitapların, 
bir kısım günlük yasal gazetelerin alın-
madığına ilişkin bilgimiz olmasaydı. 
Engelliler için hazırlandığı söylenen 
odaları/koğuşları alkışlayabilirdik. Hava-
landırmaya çıkılmasını engelleyen eşik-
leri olmasa. 
İdare binasında duvarların içinden ge-
çen borular koğuşlarda dışarıda olmasa, 
içinden her su geçişinde tüm koğuşlar 
bunu dinlemek zorunda kalmasa, Ve 
duvarlar en ufak bir sesi bile çoğaltarak 
yansıtacak biçimde ince yapılmasaydı 
ve ‘’standardı’’ bu olmasaydı cezaevi bi-

nalarının gerçekten inanabilirdik insan-
ca koşullar içerdiğine. 

-
nın modernliğine, hele bir insanlar dol-
sun içine, hele bir tutulanlar ve tutanlar 
olsun işte o zaman anlaşılır bu binanın 
gerçek amacı ve modernliği. 
Bu insansız cezaevi ziyareti, cezaevle-
rinin olmadığı, cezaevlerinin insanlarla 
dolmadığı bir ülkeye, bir dünyaya öz-
lemle ve Nazım Hikmet’in dizeleriyle 
son buluyordu otobüste: 

‘’Bu gün günlerden Pazar
Bu gün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben bugün ilk defa gökyüzünün bu 
kadar mavi, 
Bu kadar geniş, bu kadar berrak
Ve bu kadar benden uzak olduğuna şa-
şarak,
Kımıldamadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum. 
Dayadım sırtımı duvara,
Bu anda ne düşmek dalgalara 
Ne hürriyet, ne karım,
Toprak, güneş ve ben bahtiyarım.’’

İşte böyle bir ziyaretti, insansız cezaevi 
ziyaretimiz. Ev konforundaki insansız 
cezaevlerinin nasılda yanıcı bir tabuta 
dönüşebildiğiyse ziyaretten birkaç gün 
sonra basına yansıyan haberlerde buldu 
kendini. 

Hem, biliyor musunuz?

O insansız, ama yakında insanlarla dola-
cak, ‘’modern’’ her şeyi olan cezaevinde, 
üzerine oturup sırtınızı dayayabileceği-
niz bir avuç toprak bile yoktu…

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Bir Cezaevi Ziyaretinin Ardından...
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A R A M I Z A  Y E N İ  K A T I L A N L A R

03/05/2012

AV. İSMAİL YÜRÜK                             
AV. NECATİ SERHAT UĞURÇEKİÇ         
AV. GİZEM YILMAZ                              

08/05/2012

AV. MEVHİBE ÇİFLİKLİ                   
AV. ELİF ÖZEN                    
AV. FATİH LOMLU 

                        
15/05/2012

AV. ELİF SELİN ENGİN             
AV. ŞENOL MENTEŞ 

                               

22/05/2012

AV. MUSTAFA ŞANLI İNAN                    
AV. İDİL PELİT                    
AV. SERPİL KOYUNCU                         
AV. GÜNGÖR TOSUNOĞLU                     
AV. SEVİNÇ MEMİŞ                               

29/05/2012

AV. YELİZ ŞEN
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05/06/2012

AV. FAHRİ ERSOY                          
AV. ÖZLEM PINAR                          
AV. ÖZDEN ATAŞ                            
AV. PELİN FEVZİYE ATAKER         
AV. MEMİL BATUHAN ÇEVRİM  

        

11/06/2012

AV. ORKUN KARAGÖZ                           
AV. ALİ DEMİRÖZ                                
AV. TALİP TEKYILDIRIM                       
AV. SİNE ATİK                                     

19/06/2012

AV. ÜMMÜ GÖKÇE AYDOĞDU

26/06/2012

AV. MUSTAFA TATAR                            
AV. NEVİN ATASOY KARADADAŞ          
AV. PELİN EVRANOS                  

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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D U Y U R U L A R

CMK görevlendirmelerinde kullanılan OCAS 
programında görev tarihleri yıl bazında 
ayrılmadığından, bir önceki yıl belirlenen görev 
günleri bu yıl da sanki müdafi tarafından bu yıl 
için belirlenmiş gibi sistemde kalmaya devam 
etmektedir.

Sorunun çözümü açısından OCAS yetkilileri ile 
yapılan görüşmeler sonucunda; 12 Mayıs 2012 
Cumartesi gündüz listesinden başlamak üzere 
tüm nöbet günü tarihleri kaldırılmış olduğundan 
müdafiler tarafından 12 Mayıs günü ve sonrasına 
ilişkin görev günlerinin yeniden belirlenmesi ve 
sisteme kaydı gerekmektedir.

Müdafilerimiz açısından bir mağduriyete yol 
açmamak için mayıs ve devam eden aylara ilişkin 
nöbet listesine eklenmek istediğiniz günlerin tekrar 
belirlenmesi önemle rica olunur.

 Saygılarımızla…

İzmir Barosu CMK Görevlendirme Servisi

Önemli not: Bu durum müdafilerimizin puanlarında 
herhangi bir değişikliğe yol açmayacak olup 
sistemdeki tüm müdafiler aynı puanlar üzerinden 
görev almaya devam edeceklerdir.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından avukatlara 
yapılmakta olan tedavi yardımları kapsamı, eş ve bakmakla 
yükümlü çocukları kapsayacak şekilde genişletilmiştir

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu 
tarafından yapılmakta olan tedavi yardımları kapsamı, 
Yönetmeliğe uygun olarak meslektaşlarımızın “Eş ve 
Bakmakla Yükümlü Çocukları”nı da kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir.

Üyelerimizin menfaatine olacak bu yeni uygulamadan tüm 
avukatların bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla;

Konu ile ilgili detayların yer aldığı ve üye kaydının yapılabildiği 
sydf.barobirlik.org.tr sayfasına girilebilir.

Dayanışmanın geliştirilmesi ve tüm üyelerin yararlanabilmesi 
amacıyla söz konusu uygulamanın meslektaşlara 
duyurulması ve katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli 
duyarlılığın gösterileceği inancıyla durumu, gereği için 
bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

CMK Uygulama Yönergesi Değişikliği
Görevlendirme listelerinde yer alan tüm meslektaşlarımıza 
yönerge metni ile birlikte gönderilen ekli yazıda da açıklanan 
nedenlerle, CMK Uygulama Yönergesi değişiklik metni 
Yönetim Kurulumuzun 29.05.2012 tarihli toplantısında 
CMK Komisyonu önerisi olarak değerlendirilmiş ve önerilen 
maddenin İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesine 
eklenmesine karar verilmiştir.
CMK Uygulama Yönergesi’nin 10. maddesinin, 1. fıkrasına 
eklenen, (g) bendi;
Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan, 6 ay 
içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olanlar 
listeden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır.
Bu durumda olan müdafilerin listeye yeniden dahil edilmeleri 
için başvuruda bulunmaları yeterlidir. Başvuruda bulunan 
müdafi, başvuru tarihindeki ortalama puandan listeye dahil 
edilir.
Listeden çıkmış sayılma ve ortalama puandan geri dönüş 
soruşturma puanı ortalama puanın üzerinde olanlara 
uygulanmaz.
Geçici madde: Yönergenin 10. Maddesinin f bendinden 
sonra gelmek üzere eklenmesine karar verilen 1-g bendi 
uygulaması yönünden İlk 6 aylık sürenin hesabında 1 
Temmuz 2012 tarihinden geriye doğru 6 aylık süre dikkate 
alınır.   
Değişiklik hükmünün 01.07.2012 tarihinde 6 aydır (01 
OCAK 2012’ den itibaren) soruşturma görevi almamış 
olan müdafilerin görev durumlarının askıya alınması ile 
uygulamasına başlanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.

CMK Müdafiilerinin Dikkatine

CMK Müdafiilerinin Dikkatine

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DUYURUSU

19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî 
Gazete yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde 
Uygulanacak Faiz Oranları’na dair tebliğ gereği; 

Sayı : 28328

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler 
karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde 
uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %16, avans 
işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,50 
olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

T.C. Merkez Bankası’ndan Duyuru






