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İÇİNDEKİLER

Yıllardır yayınlanması istenen ,beklenen  Baro  dergimizin 1.sayısı ile huzurunuzda bulunmanın  

haklı gurur ve mutluluğunu taşımaktayız.

               Baromuz Türkiyenin en yüksek dağının bulunduğu , Nuhun Gemisine ev sahipliği 

yapan,Nuh Tufanı ile birlikte insanlığın ve medeniyetin yeniden yaşam bulduğu,insanlığın ikinci 

merkezi olarak kabul edilen ,güneşin doğduğu Serhat şehri olan Ağrı'da ,1975 yılında 

Av.Şerafettin YAZICI  başkanlığında kurulan,üyelerinin çoğunluğunun gençlerden 

oluştuğu,dinamik,birikimli ve köklü bir barodur.

               Ağrı Barosu hukukun üstünlüğü,adil yargılanma,temel hak ve hürriyetlerin savunulması  

ile masumiyet karinesi için mücadele veren ve bu ilkelerin egemen olduğu bir toplum inşasına 

katkıda bulunmayı şiar edinmiş bir barodur.Bu ilkeler ışığında baromuzun kurumsal bir yapıya 

kavuşmasında ,bizden önceki meslektaşlarımız ile başkanlık yapan üstatlar ile arkadaşlarımızın 

ciddi katkı ve emekleri olmuştur.

              Dergimizin ilk sayısı olması nedeniyle ,bazı eksikliklerimizin olabileceği öngörüsü ile 

siz değerli okuyucularımızın hoşgörüsüne sığınmaktayız. Meslektaşlarımız ve okuyucularımızın 

yapıcı eleştiri ve katkıları ile  sonraki sayılarımızda daha kaliteli ve nitelikli bir dergi sunmayı 

hedeflemekteyiz.

            Dergimiz hukuki,mesleki  konularla birlikte ,ülke ve bölge sorunlarının gündeme 

getirildiği, hukuki çözüm yollarının arandığı ,kültürel ,sosyal ve güncel konularında ele alınıp 

,tartışıldığı bir yayın olacaktır.

             Yayın hayatına yeni başlayan dergimizin başta baromuz olmak üzere tüm hukuk 

camiasına hayırlı olmasını diler,derginin çıkarılmasında ciddi emek sarfeden Yayın Kuruluna ve 

Baromuz personellerine   teşekkür eder ,sevgi ve saygılarımı sunarım.

BAŞLANGIÇLAR ÖNEMLİDİR HAYATTA. 
HER BAŞLANGIÇ TARİF EDİLEMEZ   BİR HEYECAN, BİR 

MUTLULUĞU DA  GETİRİR
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Av. Mehmet Salih AYDIN

Baro Başkanı
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE 

BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

 

BARO BAŞKANIMIZDAN BİRLİK 

BAŞKANIMIZ FEYZİOGLU'NA ZİYARET

AĞRI BAROSU'NDAN 8 MART

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' ETKİNLİĞİ  

AVUKATLAR İÇİN TAHKİM 

KONULU SEMİNER DÜZENLEDİK

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ'NE 

ÜYE AVUKATLARIN YARGILAMASINA

İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NDE 

GÖRKEMLİ KUTLAMA 

KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇTAN 
BAROMUZA ZİYARET

BARO BAŞKANIMIZ

AİHM'DE 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ (TBB) 35. OLAĞAN

GENEL KURULUNA BAŞKANIMIZ VE 

DELEGELERİMİZ İŞTİRAK ETTİLER

STAJYER AVUKATLARIMIZ  TBB'DEKİ

EGİTİM SEMİNERİNDE 

BAŞKANIMIZ YARGI 

REFORMU STRATEJİSİNİN 

AÇIKLANMASINA İŞTİRAK ETTİ



Ağrı Barosu Ağrı Barosu

BAROMUZUN STAJ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI 

3 4

Baromuz 24 Kasım 2018 tarihinde Stajyer 
Avukatlara hukuki,mesleki eğitimin verildiği Staj 
Eğitim merkezini açtı.1975 yılında kurulan 
baromuz,staj eğitim merkezinin açılışı ile birlikte 
kendi tarihinde bir ilki yaşamış oldu.

                  Staj Eğitim merkezinin ilk dersine Baro 
Başkanı Avukat Mehmet Salih AYDIN ,Yönetim 
Kurulu üyeleri Av.Vural Kaya ,Av.Mehmet Sıddık 
Aldemir,Av.Sedat Karaoğlan,Av.Ferhat Kaya 
, Av. Ö m e r  K a y a  , D i s i p l i n  K u r u l  Ü y e s i 
Av.OrhanTuran  ile baroya kayıtlı avukatlar  
Av.Suat Kaya ,Av.İlhan Çeçen,Av.Atay Bingöl 
,Av.Azat Orhan,ve stajyer avukatlar katıldı.

                 Baro Başkanı Av.Mehmet Salih AYDIN  
i lk  ders te  Avuka t  mes leğ in in  önemine , 
Savunmanın Yargının asli kurucu unsuru olduğuna 
ve Avukatlık Hukuku ile Ceza Muhakemeleri  
Kanunun Avukatlığa ilişkin hükümlerine dair 
sunum yaparken,yönetim Kurulu üyeleri de 
mesleğe ,meslek etiğine ve mesleğin geleceğine 
ilişkin sunumlarda bulundular.Staj eğitim merkezi 
hafta sonları,stajyer avukatlar ile eğitime katılmak 
isteyen avukatlara hukuki,mesleki,kişisel gelişim 
ve sosyal konularda  eğitim vermeye devam 
edecek.

Staj eğitimimizde Ağrı Merkezdeki değerli 

meslektaşımız  Av. Mehmet DEMİRKAL,  

avukatlık yaptığı dönemlerde uygulamada edindiği 

tecrübeleri,dava açılışında dikkat edilecek hususlar 

ve vekalet sözleşmesine  ilişkin sunumu 

gerçekleştirdi.

Staj eğitimimizde Ağrı Merkezdeki değerli 

meslektaşımız  Av. Staj eğitim merkezimizde  

engin mesleki bilgisiyle beraber edebî kimliğiyle 

de ön plana çıkan Patnos ilçemizin avukatlarından 

sayın Av. Talip Hallaç tecrübelerini stajyer 

meslektaşlarımızla paylaştı. et sözleşmesine  

ilişkin sunumu gerçekleştirdi.

Av. Mehmet DEMİRKAL  

Av. Talip Hallaç

08.12.2018 Tarihinde Staj Eğitim 

Merkezimizde Baromuz 

Avukatlarından Sayın Avukat Ali 

ARTUK ve Baromuz Saymanı 

Sayın Avukat Mehmet Sıddık 

ALDEMİR sunum yapmışlardır. 

Sayın Avukat Ali ARTUK 

sunumunda T.C.K. Örgütlü Suçlar 

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanununa değinmiştir. Sayın 

Avukat Mehmet Sıddık ALDEMİR 

sunumunda İcra İflas Kanunu ve 

İlamlı İcra konularına değinmiştir. 

01.12.2018 Tarihinde Staj Eğitim Merkezimizde 

Ağrı 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın 

Erkan AKDÜNE ile Baromuz Avukatlarından 

Sayın Avukat Halis YAŞAR sunum yapmışlardır. 

Ağrı 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın 

Erkan KADÜNE sunumunda Avukat l ık 

Mesleğinin önemi ile Hakimlik Mesleğinin 

önemine değinmiştir.  Baromuz Avukatlarından 

Sayın Avukat Halis YAŞAR sunumunda Hukuk 

Mahkemelerinde Dava Açma ve Dava açarken 

dikkat edilmesi hususlarına değinmiştir. Yapmış 

oldukları bu sunumdan dolayı Kendilerine Baro 

Başkanımız Avukat Mehmet Salih AYDIN 

tarafından plaket takdim edilmiştir.

STAJ EĞİTİM MERKEZİ  

Staj eğitim merkezimizde  yönetim 
kurulu üyemiz,  Doğubeyazı t 
ilçemiz avukatlarından Av.Ferhat 
Kaya, Doğubeyazıt bölgesindeki 
hukuk i  gündemden  ve  buna 
d a y a n a r a k  v u k ' u  b u l a n 
uygulamalarla ilgili tecrübelerini 
genç meslektaşlarımızla paylaştı.

Baro Başkanımız Av. M. 
Salih Aydın Ceza İnfaz 
Kanununa ilişkin sunum 
yaparak, pratiğe ilişkin 
tecrübelerini aktardı. 

Staj eğitimimizde Patnos 
ilçemizdeki değerli meslek 
büyüğümüz Av. Serhan 
Kurtuluş Erhan, hem hakimlik 
hem de avukatlık yaptığı 
dönemlerde uygulamada 
edindiği tecrübeleri ile 
Kadastro davalarına ilişkin 
sunumu genç meslektaş-
larımızla paylaştı. 
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STAJ EĞİTİM MERKEZİ 



09.11.2018 tarihinde Baro 
Başkanımız Avukat Mehmet 
Salih AYDIN ve Baro 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Avukat Sedat KARAOĞLAN 
ve Avukat Ömer FİDAN, 
Erzurum  Baro Başkanı Avukat
Talat GÖĞEBAKAN'ı 
makamında ziyaret ettik. 
Erzurum Baro Başkanımız sayın
Avukat Talat GÖĞEBAKAN'nın 
göstermiş oldukları misafirper-
verliklerinden dolayı 
Ağrı Barosu Başkanlığı olarak 
teşekkürlerimizi sunarız.

BARO BAŞKANIMIZ AVUKAT 
MEHMET SALİH AYDIN VE BARO 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZDEN 
AVUKAT SEDAT KARAOĞLAN VE 
AVUKAT ÖMER FİDAN'NIN 

ERZURUM BARO 
BAŞKANLIĞI 
ZİYARETİ

BARO BAŞKANIMIZ AVUKAT 
MEHMET SALİH AYDIN'NIN 

Ÿ 05.11.2018 tarihinde Baro Başkanımız Avukat 
Mehmet Salih AYDIN, Tokat  Baro Başkanı Avukat 
Melih YARDIMCI'yı makamında ziyaret ettiler. Tokat 
Baro Başkanımız sayın Avukat Melih YARDIMCI'nın 
göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı 
Ağrı Barosu Başkanlığı olarak teşekkürlerimizi 
sunarız.

TOKAT BARO 
BAŞKANLIĞI 
ZİYARETİ 
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Ağrı Barosu Dergisi

Aramıza 06.10.2018 tarihli Olağan Genel Kurulumuzdan sonra Avukatlık 
stajını tamamlayan Av.Tuba SARIBOĞA, Av.Mehmet SARI, 
Av.Vedat TUNCA, Av.Azat ORHAN, Av.Ömer KÖKSER, Av.Yusuf 
DEMİRTAŞ, Av.Sami ÇAMLIK, Av.Kader ŞAHİN, Av.Ezgi 
ALPDOĞAN, Av.Kenan NARBOĞA, Av.Fırat YİĞİT, Av.Mehmet 
OKAY, Av.Burak Sevban ARSLAN, Av.Ahmet  ZEREN ve Av.Nuri 
ÖZTÜRK'e Baromuz Yönetim Kurulu tarafından Avukatlık 
Ruhsa t la r ı  t es l im ed i ld i .  Baromuza  yeni  kay ı t lanan 
meslektaşlarımıza Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar 
dileriz.

Katılanlar...
YENi

Ağrı Barosu Ağrı Barosu

Ahmet Zeren

Ezgi Alpdoğan

Kenan Narboğa

Nuri Öztürk

Fırat Yiğit

Mehmet Okay

Ömer Kökser

Kader Şahin

Mehmet Sarı

Sami Çamlık

Azat Orhan Burak Sevban Arslan

Tuba Sarıboğa Vedat Tunca Yusuf Demirtaş



DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE 
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

06/01/2019 Tarihinde aşağıda imzası bulunan barolar 
tarafından Muş Barosu ev sahipliğinde toplanılarak 
aşağıda belirlenen hususlarda ortak basın açıklaması 
yapılması kararlaştırılmıştır.

 1- Adalete erişim noktasında bağımsız savunma 
en az tarafsız ve bağımsız yargı kadar önemli ve elzemdir. 
Ancak ne yazık ki uygulamada bağımsız savunmanın 
temsilcileri olan biz avukatlar, şekli bir muameleye tabi 
tutulmaktayız. Soruşturma ve kovuşturmanın her 
aşamasında kanunlarda yazılı olmayan pek çok engelle 
karşı karşıya kalmakta ve bu engellemeler, ilgili 
makamlarca adeta hukukilikten uzak ve keyfi 
uygulamalara  dönüştürülmektedi r.  Bağımsız 
savunmanın da yargının kurucu bir unsuru olduğu 
gerçeği ne yazık ki yargı makamlarınca ve onların emri 
altındaki kolluk mensuplarınca içselleştirilememektedir. 
Sürekli dile getirdiğimiz üzere; avukatlar, dosyanın tarafı 
olmadığı gibi savunmasını üstlendiği müvekkilinin 
fikirdaşı ve eylem ortağı da değildir. Vatandaşın sahip 
olduğu bu yanlış bakış açısına ne yazık ki Hakim- Savcı 
ve kolluk mensupları da sirayet etmiştir. Bunun dışında, 
barolar da 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76. Maddesi 
gereğince hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 
savunmak üzere yürüttüğü çalışmalar sebebiyle, 
yukarıda sözü edilen ilgililer tarafından bir tarafmış gibi 
g ö s t e r i l m e k t e  v e  y ü r ü t ü l e n  f a a l i y e t l e r l e 
özdeşleştirilmektedir. Bu konuda bu yanlış bakış açısının 
terk edilmesini talep etmekteyiz.

 2- Son dönemlerde uygulamada şüpheli ve 
tutukluların farklı şehirlerde bulunmaları nedeni ile 
SEGBİS adı verilen sistem aracılığıyla ifadelerinin 
alınması, mutat bir uygulamaya dönüşmüştür. Çok yakın 
şehirlerden bile ilgilileri getirtmek yerine bahsi geçen 
görüntülü sistem ile beyanlarına başvurulması yöntemi 
izlenilmektedir. Bu konuda hem ilgililerin hem de 
avukatlarının talep ve ısrarlarına rağmen iş bu yöntemle 
ifade alınma usulünde Hakim ve Savcılar tarafından ısrar 
edilmektedir. Hâlbuki şüpheli veya tutuklunun 
kendisinin ifadesini alacak makam ile doğrudan doğruya 
temas kurması ve yüz yüze gelmesi, mimiklerinin ve 
heyecanının doğru teşhis ve tespit edilmesi açısından 
gereklidir ve bu aynı zamanda adil yargılamanın bir 
gereğidir. Nitekim uygulamada biz savunma makamını 
temsil eden avukatlar tarafından müşahede ettiğimiz 
üzere doğrudan doğruya Hakim- Savcı karşısında ifade 
veren bireylerin kendilerini çok daha adil bir şekilde 
ifade ettiklerini görmekteyiz. Kaldı ki SEGBİS 
sisteminde alınan ifadelerde savunma makamı ile ifadesi 
alınan şahısların aynı ortamda bulunmamaları nedeni ile 
savunma yapacak kişilerin, savunma stratejisi 
kuramamalarına sebebiyet verilmekte; farklı illerde 
bulunan avukat ve müvekkilinin bir araya gelmesindeki 
zorluklar düşünüldüğünde de etkin bir savunmanın 
yapılması önlenmektedir. SEGBİS yoluyla ifade 
alınması usulünün bir an önce terk edilmesi gerektiğini 
belirtir, böylelikle adil ve etkin yargılamanın önündeki iş 
bu engelin kaldırılması temenni edilmektedir.

BASINA VE KAMUYOYUNA

 4- Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ve 
Patnos L tipi Ceza İnfaz kurumunda yaşanan
olumsuzluklar ve hak ihlalleri, barolarımıza iletilmekte ve 
sorunların giderilmesi noktasında
barolarımızdan girişimde bulunulması istenilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan bu çalışmaların
neticesinde bazı düzelmeler olmasının yanında bazı 
sorunların ısrarla devam edildiği görülmektedir.
Her iki cezaevinde olan sorunların çözümü için gerekli 
girişimler yapılmakta olup gerek Bakanlık
gerekse Başsavcılıklar nezdinde sürecin takipçisi 
olduğumuzu, sorunun çözümü için Bakanlık ve
Başsavcılıklar tarafından çalışma yürütülmesi gerektiğini 
belirtmek isteriz. Ayrıca bazı cezaevlerinde
açlık grevleri olmakta ve halen devam etmektedir. Açlık 
grevlerinin kişinin yaşam durumunu
tehlikeye atmadan görüşme yoluyla çözülmesi gerektiği 
açıktır. Bu doğrultuda Bakanlığın gerekli
girişimleri yapması gerektiğini belirtmek 
isteriz. Biz Bölge Baroları olarak her 
şartta yaşam hakkını
savunmaktayız ve buna zarar verecek 
her türlü eylemden kaçınılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
Bununla birlikte, açlık grevi 
yapanların talebi olan; ailelerin, 
avukatların ve vasilerin 
mahpuslarla
görüşmesinin temel bir insan hakkı 
olduğunu, ceza infaz hükümlerinin 
keyfi uygulanamayacağını ve dolayısı 
ile yasaların, hükümlünün kişiliği ve 
kimliği sorgulanmaksızın herkese eşit ve 
adil
uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
kapsamda süresiz, dönüşümsüz açlık grevinde bulunan 
tüm mahpusların daha fazla tehlikeye girmemesi için bu 

ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesi hususunda,başta 
Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm kurumları 
ulusal ve uluslararası mevzuatın gereğini yerine 
getirmelerinin ve bu tür uygulamalara son vermeleri 
gerektiğinin bir vicdani görev olduğunu belirtmek 
istiyoruz.
 
 5- 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamu 
hizmetine girme aşamasında güvenlik soruşturması 
sonucunda işe alınmama gibi uygulamalar rutin hale 
gelmiştir. Masumiyet ilkesi gereğince hiç kimse,mahkeme 
hükmü ile suçlu bulunmadığı ve hüküm kesinleşmediği 
sürece suçlu kabul edilemez.
Özellikle kişilerin, güvenlik soruşturmasında ailenin diğer 
fertlerine ilişkin kayıt ve soruşturmalar
bahane edilerek işe alınmaması ile çalışma hakkı, suç ve 
cezanın şahsiliği ilkesi ve eşitlik ilkesi
çiğnenmiş olmaktadır. Bu nedenle bu haksız ve hukuka 

aykırı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep 
etmekteyiz.

 6- Avukatlık mesleğine kabulde Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı'nca “Devlet 
Yeterlilik Sınavı”
getirilmesi düşünülmektedir. Biz Bölge 
Baroları olarak avukatlık mesleğine 
girişte sınavın olması
gerektiğini düşünüyoruz. Ancak; 
yapılacak sınavın objektif ve adil olması 
gerekir. Ayrıca sınavdan

sonra da kademe ve bekleme sürelerinin 
olması gerektiğini, aksi takdirde sınavın tek 

başına yeterli olmadığını düşünüyoruz. 
Avukat sayısının geometrik olarak çoğalmasının, 

avukatlık mesleğine büyük zarar verdiğini, 
dolayısıyla yetkililerce bir an önce önlem alınmasının 

şart olduğunu düşünmekteyiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ADIYAMAN BAROSU    

 BİTLİS BAROSU              

SİİRT BAROSU                

DİYARBAKIR BAROSU

AĞRI BAROSU       

HAKKARİ BAROSU

ŞANLIURFA BAROSU

DİYARBAKIR BAROSU

BATMAN BAROSU     

MARDİN BAROSU         

ŞIRNAK BAROSU        

VAN BAROSU

BİNGÖL BAROSU 

MUŞ  BAROSU

TUNCELİ BAROSU 

VAN BAROSU“
“

A
ğ

rı
 B

a
ro

s
u

A
ğ

rı
 B

a
ro

s
u

7 8 3- Bilindiği üzere bir önceki dönem Diyarbakır 
baro başkanı ve yönetiminin yapmış oldukları bazı basın 
açıklamaları nedeni ile haklarında soruşturma açıldığı, 
Adalet Bakanlığı tarafından bu konuda Soruşturma izni 
verildiği ve yakın zamanda haklarında dava açılması 
gündeme gelmiştir. Bir ülkedeki en temel hak ve 
hürriyetlerden biri de düşünce ve fikir özgürlüğüdür. 
Düşünce ve fikir özgürlüğü, demokrasisi gelişmiş 
ülkelerin olmazsa olmazıdır. Düşünce ve fikir özgürlüğü 
aynı zamanda doğrudan doğruya hukuki güvenlik ile 
bağlantılıdır. Kişiler, hukukun üstünlüğünün egemen 
olduğu devletlerde Anayasa çerçevesinde belirtilen 
şekilde fikir ve düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilirler. 
Birer hukuk kurumu olan Barolar, vatandaşlara fikir ve 

düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilmelidirler. Nitekim 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76. Maddesi, 'insan 
haklarını korumak' söz konusu olduğunda bunu aynı 
zamanda barolara bir görev olarak vermiştir. Dolayısıyla 
Diyarbakır Barosu'na karşı soruşturma açmamak ve bu 
doğrultuda izin vermemek gerekirken bunun aksinin 
yapılmış olmasını kabul etmek mümkün değildir. 
Soruşturma iznine tabii konu başlıkları ele alındığında 
bunların tamamen fikir ve düşünce özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu bağlamda 
Diyarbakır Barosu'nun yanında olduğumuzu ve 
Diyarbakır Barosu'na yönelik iş bu hatadan son 
soruşturma izni verilmemesi suretiyle vazgeçilmesini 
talep etmekteyiz.



AVRUPA İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİ'NİN 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARINA 
İLİŞKİN BASIN METNİ 

                                           AĞRI BAROSU YÖNETİM KURULU

ürkiye Cumhuriyeti Anayasası 90. maddesi gereğince; Ülkemizin Ttaraf olduğu AİHS,'nin iç hukukumuzun bir parçası olduğu hatta 
kanunlarla farklı hükümler içermesi durumunda AİHS'nin 

kanunlarımızdan daha üstte olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Bu yönü ile AİHM kararının 
u y g u l a n m a s ı  A n a y a s a l  b i r 
zorunluluktur.Ülkemizde yargıya 
olan güvenin artması, demokratik 
hukuk devleti olma niteliğinin 
anlamıyla yücelmesi açısından da 
önem arz eden AİHM kararının 
uygulanma süreci adil yargılama 
açısından da önemli bir sınav 

olacaktır. Bağımsız yargının AİHM 
kararına uygun olarak hakkaniyet ile 
karar vermesi ülkemize, hukukumuza 
ve adalet sistemimize olan güveni 
a r t ı r a c a k t ı r . S a y ı n  S e l a h a t t i n 
DEMİRTAŞ'a ilişkin AİHM kararına 
ilgili Mahkeme tarafından uyulması 
temennis i  kamuoyuna  saygıy la 
duyurulur. 

BARO BAŞKANIMIZ 
AVUKAT MEHMET 

SALİH AYDIN,TÜRKİYE 

BAROLAR BİRLİĞİ 
BAŞKANLIĞININ 
37. BARO BAŞKANLARI 
TOPLANTISINA 
KATILMIŞTIR

37. Baro Başkanları Toplantısı, 12 Ocak 2019 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği'nin 
ev sahipliğinde, TBB seçilmiş kurullarının ve 74 baro başkanının katılımıyla 
gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantının açılış 
konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
ilk olarak yeni seçilen 29 baro başkanını tanıtarak kendilerini kutladı.Feyzioğlu'nun 
konuşmasının ardından söz alan baro başkanları gündemde yer alan konularla ilgili 
görüş ve önerilerini dile getirdi.Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde 
düzenlenen 37. Baro Başkanları Toplantısına Baro Başkanımız Avukat Mehmet 
Salih Aydın, Ağrı Barosu adına katılım sağlamış olup sırasıyla 1-Hakimlerin tecrübe 
ve bilgilerinin arttırılması konusunda yapılabilecek faaliyetlere, 2-Adli Yardım 
Ödeneklerinden Ağrı ilimize daha fazla ödenek gönderilmesi, 3-Ağrı Barosuna 
Sosyal Tesisin kazandırılması, 4-CMK ödemelerinde avukatlara yapılan 
ödemelerden doğan %18 KDV'nin kaldırılması talep edilmiştir.

Baro başkanımız Av.M.Salih AYDIN 
bugün TBB merkezinde TBB Başkanı 
Av.Prof.Dr.Metin Feyzioglu'nu ziyaret 

etti. Başkanımız yapmış olduğu ziyaretinde 
Birlik Başkanının Rize Barosunu  ziyareti 

akabinde belli gruplarca yapılan haksız ve mesleği 
hedef alan söylem ile eleştiriler hususunda Birlik 

Başkanımızın yanında olduğunu beyan ederken şu 
açıklamalarda bulundu.Son günlerde özellikle sosyal 

medyada Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanımız 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun Rize Barosu 

programı kapsamında demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları olan siyasi parti ziyaretlerini eleştiren 

paylaşımlar ve açıklamalar yer almıştır.Sayın Birlik 
Başkanımızın 30 Ocak 2019 tarihinde Rize Barosu'nun 

daveti üzerine katıldığı programa Ordu, Giresun, Trabzon, 
Gümüşhane-Bayburt ve Erzincan, Erzurum Baro 

Başkanlarımız da eşlik etmişlerdir.Türkiye Barolar Birliği 
Başkanımız ve Baro Başkanlarımız  görevlerini icra 

ederlerken Kamunun ve toplumun bütün kesimleri ile diyalog 
içerisinde olmalarından daha tabii bir durum olamaz. Diyaloga, 

müzakere ve toplumsal uzlaşıya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu 
dönemde bu tür faaliyetleri takdir ediyor ve destekliyoruz.Mesleki 

sorunlarımız başta olmak üzere, bütün sorunların ancak hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, karşılıklı nezaket, diyalog, 

müzakere ile çözülebileceğine inandığını beyan etmiştir.Birlik 
Başkanına yapılan  ziyarette Ağrı Barosuna yapılacak olan Baroevi, 

Birlik Başkanının Ağrı'ya yapacağı ziyaret ile Ağrı da mesleklerini icra 
eden Avukatların Özel Hastanelerdeki sağlık hizmetlerinden  

faydalanması hususları da konuşuldu. Yapılan destek ziyareti çekilen 
hatıra fotoğrafı ile son buldu.

 
BİRLİK BAŞKANIMIZ 

FEYZİOGLU'NA 
ZİYARET

BARO 
BAŞKANIMIZDAN
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ğrı Barosu, Türk Tabipler Birliği, KESK, İHD, Türk Eczacılar 

ABirliği ve Kızılay'ın işbirliği ile gerçekleştirilen Kök Hücre 

Bağışı bugün Ağrı Merkez, Cumhuriyet Caddesinde başlatıldı. 

Kök Hücre kampanyasına Ağrı Baro Başkanı Av.Mehmet Salih AYDIN, 

Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Delegeler ve Ağrı Barosuna kayıtlı 

Avukatlar ile Tabipler Odası Başkanı, İHD il temsilcisi, KESK İl 

Temsilcisi ve Türk Eczacılar Birliği yetkilileri ile birçok vatandaş destek 

verdi. Katılımcılar tüm Ağrı halkını KÖK HÜCRE BAĞIŞINA BİR 

DAMLA KAN İLE BİR HAYAT KURTARMAYA davet ettiler.

BAROMUZDAN 
 KÖK HÜCRE

NA BAĞIŞI
DESTEK

KÖK HÜCRE 
BAĞIŞINA BİR 

DAMLA KAN 
İLE BİR HAYAT 

KURTAR

                İHD Ağrı Şubesi ve 
Ağır Barosu tarafından 10-17 
Aralık İnsan Hakları haftası 
do lay ı s ıy la  b i r  söy leş i 
d ü z e n l e n d i .  K a p s a m l ı 
değerlendirmeler yapılarak 
10 Aralık İnsan Hakları 
gününün anlam ve önemi ile 
y a ş a n a n  h a k  i h l a l l e r i 
t a r t ı ş ı ld ı .  Önümüzdek i 
dönemde benzer etkinliklerin 
daha geniş katılımlı şekilde 
sağlanması için tüm STK'lar 
ile ortak çalışma yapılması 
konusunda görüş birliğine 
varıldı.

İHD AĞRI ŞUBESİ VE AĞRI BAROSU TARAFINDAN 

 HAFTASI ETKİNLİĞİ10-17 ARALIK İNSAN HAKLARI

Ağrı BarosuAğrı Barosu 1211

Talip HALLAÇ

FIRTINADA YELKENİN HÜKMÜ
Hayat; gereksiz gözüyle baktığımız hallerin, dereboyu aktığı 
gibi bir seyir ile durulur gönlümüzde.
Akli haller karışır, mübarek balıkların üreşemediği çöplü-çallı 
yosunlara.Gönül, akla devşirilmeye itaat etmekle zorunlu kılar 
kendini.Bildiği ve hakkıyla vakıf olamadığı varoluşunu bir 
nizam ile sürdürmeyi arzular.
Neticeye varamadığını ve varamayacağını ve yediler göbek 
sonrasında da varamayacağını bilir. Lakin başka çaresi yoktur.
Çaresizliği ile debelenir iken, çare olmayacak ile aşk etmeye 
medet umacak kadar çaresizdir.
Evet, Hukuk ile hemhal olur.
Çaresizliğe çare olmayacak bir çaredir Hukuk. Çaresizliğin; 
idrak ile buluşma vesilelerinin tokat safahatıdır Hukuk.
Aşk ile müşerref olabilme ihtimalinin gaddar kılıçlar ile 
doğranadurduğu bir Anadolu yiğidinin kederi kadar kadimdir; 
Hukuk ile Adalete ulaşabilme ihtimali.
Ve hatta ihtimalin hayali, kalbine dokunamayacağı bilinen bir 
hatunun gözlerinde ölür gibi olmak gibi.
Ne lazım ola demekle ne değişecek ola?
Fakiriz diye, yüzümüzü yıkamayacak değiliz ya!
En şerefli varlık olabilmenin kodlarının kuvvetini kalbimizden 
sökecek değiliz ya!
  Binler gayret ile akılda selamet ile gönülde merhamet 
ile parçalarını idrak edemeyeceğimiz bütünde feraset ile; Adalet 
dediğimiz ulaşılmaz imkansızın hayaline ulaşmak.
 Gününü bilmediği son bakışın, karanlık ile kakışacağı 
günün öncesine kurulan sonsuz hayatın çalışma gayreti 
sankileri gibi.
 Neticesi her ne ise; bir yoldur gidiyoruz.
Başkaca talihimizin olmadığı bir fırtınada, kendi yelkenimize 
tutunuyoruz. 
(Başka bir kelam selamında, sımsıkıya tabi tutunmalıklara 
değinmenin kısmetini gözlemeyi diliyor ve meseleyi 
dağıtmıyoruz.)
Damlalarının sayılamayacağı deryalara benzettiğimiz, lakin 
bilemeyeceğimiz sayıda gayret ile ihya etmeyi ihmal ettiğimiz 
Hukuk ve Adalet duygusuna ve olgusuna ve somut hallerdeki 
kurgusuna nasıl ulaşacağız?
Kaygıların kaygısı, kemal kavuşturur mu bizi?
Saygıların korkusu, algıların sancısı, üzüntülerin hiddeti, 
korkuların titrek takma dişleri, siyasetin cilveleri, vahametin 
cinneti, aşkların hürmeti, meşklerin hürriyeti, fakirliğin zilleti, 
zenginliğin zimmeti, kederin ederi, kaderin seferi ve çoklar 
haller…
Her telden her tel gerçeğinde; ortak veya gerçek veya adil olan 
hangi nokta ile başlamak ve yürümek, Hukuk ve Adalet üzere 
kadim kılar bizi.
Binlerce yıldır eksik kalan; insanı öldürmemek gerektiğini, 
hakkı olmayanı almamak gerektiğini, sövmemek ve dövmemek 
gerektiğini halen ve halen bize öğretemeyen hukuk; hani 

mübarek su ile ıslanacak ola ki kadim 
sayıla, ferasete kavuşa, insanlığın 
insanlığına sebep ola?
Çok zor saydığımız, sor değildir aslında.
Çözüm, gözümüzün önündedir.
Bu göz, bildiğimiz göz değildir lakin.
Akıl ile Hukuk eyledik de ne oldu?
IQ seviyesi yüksek, savaşçı, siyasetçi, hukukçu, kodaman, lider, 
feylosof, ilim adamı, bilim adamı; velhasıl, bu işin merkezi er 
kişiler bu er kişilerin fikriyatına tabi olanlar ve külli ahali, 
yıllanmış akıl ile ne kadar muvaffak oldular ve olabilirler. Akıl 
bizi ne kadar akil eyledi ola?
Bu iş akıl işi değildir olsa gerek. Meselenin özü Hakikattir. 
Hani şu öcü gibi sandığımız, radikal saydığımız, hepimizin 
kalbinde muhtelif nispette virüs olmuş duygu.
Her işin özü gibi; Hukukun, Adaletin, iyiliğin, huzurun, 
selametin ve ferasetin özü Hakikattir. Çok zor olmayan 
Hakikatli olma kuralını benliğimizde sabit kılıp hayatımızda 
hakim kıldığımız vakit; Hukuk, Adaletin ferasetinin kokusu ile 
Güllerin feragat ettiği koku kadar muteber olacaktır. 
Fikrimizin, zikrimizin, zaafımızın, menfaatimizin, 
sevdiğimizin, sevmediğimizin, bildiğimizin, bilmediğimizin, 
gördüğümüzün ve göremediğimizin kalbimizdeki kıymeti veya 
zahmeti, bizi Hakikatten alıkoymamalıdır.
Taraflar Hakikatli olsa; bir ceza davası ikinci davaya iltica 
etmeye haya etmez mi?
Taraflar Hakikatli olsa; bir Hukuk davası meselesi, yargılamaya 
dahil olmaya üşenmez mi?
Taraflar Hakikatli olsa; Arabulucuğun, çaresizliğe çare niyetine 
yeni bir çaresizlik olduğu idrak edilmez mi?
Yaban haliyle “yalan söylemenin” suç olmadığı ve hatta sanığın 
yalan sözyleyebilmesini hak olarak kabul edildiği bir yöntem  
algısında; Hakikatli olma erdeminin perdelerinin aralanmaya 
başlaması kim bilir ne kadar vakit alır!
Çiğ süt emdiğimizden yakınacağımıza, insan sütü içmiş 
olduğumuz ile şereflendirelim kalbimizin kalıbını. Her taamda 
safi olanı aramanın haklı gerekçesinde kalbimizin safi kalanını 
arayalım.
İnsan olmadığı vakit, yeryüzünün kıymetsiz kalacağını 
bildiğimiz gibi; insan kıymetsiz olduğu vakit, yer yüzünün de 
kıymetsiz olacağını düşünelim.
İşin özü Azizim;
İnsan büyük, Dünya küçük.
Dertler uzun, Hayat kısa.
Beden küçük, ruh fersahlardan koca.
Çok yorma kendini. Kalbinden kopan gerçek ile yaşa.
.................
Bir söz ola;
Adalet Mülkün Kaderidir.
Adalet Mülkün Kederidir.
Adalet Mülkün Ederidir…   

        Avukat
        

Ağrı Barosu Yönetim Kurulu Üyesi



AĞRI BAROSU'NDAN 
Ağrı BarosuAğrı Barosu 1413 ğrı Barosu '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri Akapsamında, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ağrı 

Şubesi ile birlikte kahvaltı programı düzenledi. Özel bir 
cafe'de düzenlenen kahvaltı programına, Ağrı Baro Başkanı Av. M. 
Salih Aydın, KADEM Ağrı Şubesi Temsilcisi Emine Teyfur, Ak Parti 
Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün, çeşitli kadın dernekleri 
temsilcileri ve kadın misafirler katıldı.'Kadınların sadece belli 
günlerde hatırlanması doğru değil'Kadının, toplumdaki yeri ve 
önemine dikkat çekilen programda konuşan KADEM Ağrı Şubesi 
Temsilcisi Emine Teyfur, kendilerini böyle bir günde unutmayıp, 
yalnız bırakmayan Ağrı Barosu ve misafirlere teşekkür ederek, 
kadınların sadece belli günlerde hatırlanmasının çok da doğru bir olgu 
olmadığını ifade etti.

8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

Teyfur: “Bu gün hepimizin burada bir arada olmasının bir sebebi var. 
Hepimize bir anlam yüklemişler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde 
şunu fark ediyorum. Kadın olarak çoğunlukla belli günlerde 
hatırlanıyoruz. Ancak bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyorum. Biz 
kadınlar olarak annelik, kardeşlik, ablalık, öğretmenlik gibi hayatın her 
alanında daha birçok sıfatımızla toplum içerisinde çok önemli yerdeyiz. 
Bunu bir ayrım ya da üstünlük olsun diye söylemiyorum. Toplumda en az 
erkekler kadar kadının yeri var. Sorumlulukları var. Gün itibari ile 
belirginleşen ve bu güne anlam yükleyen bir tarih oldu. Kadınların 
toplumdaki etkinliği 2019 tarihi itibari ile de çok daha artmış durumda. 
Yani geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında, kadınların önemi her geçen 
gün daha da artıyor ve anlaşılıyor. Ben, sizin gün içerisinde yaptığınız 
bütün işlerde, çalışma hayatında, ev hanımlığınızda kısaca hayatın her 
alanında, nerede olursa olsun hakikaten her şeyi içtenlikle ve büyük bir 
sorumlulukla yaptığınızı biliyorum. Bu yüzden sadece bu gün için değil, 
tüm ömrümüz için toplumsal adalet kavramı adına kadın ve erkek 
arasındaki toplumsal adalet kavramının tamamıyla güzel bir şekilde 
vurgulanması dileği ile kadınlar gününüzü kutluyorum. Bizleri yalnız 
bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

'8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, denmesini doğru bulmuyorum.'Ağrı Baro 
Başkanı Av. M. Salih Aydın ise kadının, yaşamın her alanındaki varlığına 
ve yaşam boyu sarf ettiği emeğe vurgu yaptı. “Sözlerimin başında, 
doğumumuzdan ölümümüze kadar hayatımızın her alanında varlığını 
hissettiğimiz, varlıklarını hissettiren, sevgilerini şefkatlerini, emeklerini 
bize karşılıksız bir şekilde harcayan fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutluyorum. Her ne kadar 8 Mart için “Emekçi Kadınlar 
Günü” deniliyorsa da aslında ben böyle bir tabirin yanlış olduğunu 
düşünenlerdenim.  Ne için diye soracak olursanız? Bence kadın demek, 
emek demektir. Bu sebeple kadına ayrıca bir emekçi sıfatını yakıştırmanın 
da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Avukat olabilirsiniz. Hâkim 
olabilirsiniz. Akademisyen olabilirsiniz. Bunun gibi dünyanın en güzel 
sıfatlarını taşıyabilirsiniz. Kendi mesleklerinizde gereken emekleri 
verebilirsiniz ama şunu unutmamak lazım. Dünyanın en kadim en önemli 
mesleği annelik mesleğidir. Bundan daha üstün bir kavram yoktur. 
Bundan daha üstün bir sıfat yoktur. Bir annenin fedakârlığından ve bir 
annenin emektarlığından daha büyük bir emektar olamayacağına göre 
bütün anneler dünyanın en emektar insanlarıdır. Bunlar için ayrıca bir 
emektar tabirini ifade etmenin anlamı yoktur.

Bunun bilincinde olmamız lazım 
düşüncesindeyim. Dolayısıyla bütün 

emektar annelerimiz ve kadınlarımızın bu 
gününü en içten dileklerimle kutlarım. Biz 
Ağrı Barosu olarak kadın arkadaşlarımızın 

yürüttüğü her türlü faaliyette, her türlü 
programda, her türlü çalışmada ve her 

türlü mücadelelerinde yanındayız.  Yani 
Ağrı Barosu'nu arayıp bir 'alo' demeleri 
yetiyor. Biz her zaman kadınlarımızın 

yanındayız. Onların her zaman emirlerine 
amade olduğumuzu bir kez daha söylemek 
istiyorum. Sözlerimi bitirmeden önce, tüm 
hanım efendilerin sevginin, hoş görünün 
kardeşliğin barışın öncüsü olmalarını ve 

bu değerleri çocuklara aşılamalarını 
diliyorum. Sevginin olduğu ama sevgi 

evlerinin olmadığı, huzurun olduğu ama 
huzur evlerinin olmadığı, kadınlarımızın 

başımızın tacı olarak kabul edildiği, 
cennetin annelerin ayaklarının altında 

olduğunun unutulmadığı bir toplum olma 
ümidi ile 8 Mart Dünya Kadınlar 

Gününüzü kutluyorum. Hepinize teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Şanlıurfa Barosu tarafından “Türkiye'de Bir İlk: Şanlıurfa Hukuk 
Kliniği” başlığıyla gerçekleştirilen toplantının açılışına yoğun bir 
katılım oldu. TBB Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, baro başkanları 

ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztürk'ün de katıldığı 
toplantının açılışında bir konuşma yapan Feyzioğlu, Şanlıurfa'yı tanıtmanın 

herkesin borcu olduğunu söyledi. Sadece Urfa'nın 600 bin sığınmacıya 
ev sahipliği yaptığını söyleyen Feyzioğlu, bu nedenle dünyadaki 

her devlet tarafından Türkiye'nin takdir edilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.  Feyzioğlu şunları 

söyledi:“Bugün suç mağduru olup devletin 
korumasından yararlanamayan yarın en 

azılı suçların faili olur. Şu halde biz 
meslektaşlarımızın üstün gayretiyle, 
Başsavcılığımızın, kolluğumuzun 
çabalarıyla sadece sığınmacı olan 
misafirlerimizin hakkını hukukunu 
korumuyoruz.  Biz onların suç 
mağduru olmalarını  ya da suç 
mağduru olurlarsa daha da ileri 
suçların mağduru olmalarını önlemek 
suretiyle aynı zamanda ve daha ziyade 
kendi vatandaşlarımızın hakkını 
hukukunu koruyoruz. Bunun, 'Siz 
Suriyelilere kaynakları akıtıyorsunuz, 
o kaynakla siz Türk vatandaşlarına 
katkıda bulunsanıza' denecek bir 
tarafını bulun. Gözünüzün önünde 

işkence edilen, gözünüzün önünde 
vücudunda sigara söndürülen, kemikleri kırılan, 

namusunu el uzatılan insanları korumazsak biz neye 
benzeriz? Biz kendimize nasıl bakarız? Biz kendimizi nasıl 

misafirperver diye tanıtırız? Şanlıurfa'ya nasıl peygamberler 
diyarı deriz? Buraya nasıl Anadolu, Türkiye diyebiliriz? Bunları 

yapmak zorundayız. Ama şu beklenti ile yapmak zorundayız: Umarım en 
kısa sürede evlerine kavuşurlar.” Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah 
Öncel de, "Tarihin sıfır noktası olan Urfa'da sizleri ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz" dedi. Şanlıurfa'nın her mazlum halkın sığındığı liman olduğunu 
kaydeden Öncel, Suriye'deki iç çatışmalı halin en çok insanlara zarar 
verdiğini, sığınmacılara en çok kucak açan ilin de Urfa olduğunu söyledi. 
Kentin tek başına bu sorumluluğu üstlenmesinin mümkün olmadığını belirten 
Öncel, resmi verilere göre Urfa'nın İstanbul'dan sonra en çok Suriyelinin 
barındığı il olduğuna dikkat çekti. Yoğun bir katılımın olduğu açılışa, 18 baro 
başkanı katıldı. Açılışa TBB yönetim kurulu da yoğun ilgi gösterdi. 
Feyzioğlu, beraberindeki baro başkanları ve avukatlar daha sonra 
Göbeklitepe'yi de ziyaret etti.

ŞANLIURFA'DA AÇILAN HUKUK KLİNİĞİNE 

BAROMUZ KATILIM SAĞLAMIŞTIR

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 

ürkiye'de ilk kez Şanlıurfa'da açılan Hukuk TKlin iğ ine  Baromuzu temsi len  Baro 
Başkanımız Avukat Mehmet Salih AYDIN, 

Baromuz Türkiye Barolar Birliği delegesi Avukat 
Serdar GÜNAKIN, Baro Saymanımız Avukat 
Mehmet Sıddık ALDEMİR ve Baromuz üyesi 
Avukat Azat TANIŞMAN katılmışlardır. Şanlıurfa 
hukuk kliniği, Türkiye'de bulunan ve hangi ülkeden 
gelmiş olursa olsun başta sığınmacı ve mülteciler 
olmak üzere, yabancılara yaşadıkları hukuki 
problemlerinde adalete erişim sağlayabilmeleri 
amacıyla ihtiyaç duydukları tüm konularda gerekli 
danışmanlığı, bilgilendirmeyi ve ayrıca kendileri için 
gerektiğinde hak savunuculuğu yapmayı amaçlar. 
Katılımcılardan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ile beraberindeki çok sayıda baro başkanı 
ve avukatlar, tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan 
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe'ye 
ziyaret gerçekleştirdi.  Kanada'dan örnek alınarak 
Türkiye'de ilk kez Şanlıurfa'da açılan Hukuk Kliniği 
dolayısıyla düzenlenen toplantıya da katılan Türkiye 
Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av.Prof.Dr.Metin 
Feyzioğlu, sığınmacı ve mültecilerin hukuk 
yardımından yararlandırılmasının önemine 
değinerek, “Bugün suç mağduru olup devletin 
korumasından yararlanamayan yarın en azılı suçların 
faili olur” diye konuştu.

Türkiye'de Bir İlk! 
ŞANLIURFA HUKUK 
KLİNİĞİ Açıldı

AVUKATLAR İÇİN 
 KONULU TAHKİM

SEMİNER DÜZENLEDİK

stanbul Tahkim Merkezi İSTAC Yönetim 

İKurulu Üyesi ve TBB Temsilcisi 
Av.M.Rıfat Bacanlı'nın katılımı ile 

Avukatlar için Tahkim ve İstanbul Tahkim 
Merkezi konulu seminer düzenlendi. Açılış  
konuşmasını Baro Baskanımız Av.M.Salih 
AYDIN'ın yaptığı seminere Av.M.Rıfat 
Bacanlı'nın sunumu  ile devam edildi. 
Sunumda Vekâlet Sözleşmeleri, Mal Alım 
Sözleşmeleri, Kat Karşılığı Mülkiyet 
Sözleşmelerinde İstac'ın yetkili kılınması ve 
hukuki uyuşmazlıkların 3 ay gibi kısa bir 
surede çözümlenebileceği vurgusu yapıldı. 
Sınır ili olan Ağrı'da İran'la yapılacak ticari 
sözleşmelerin  tahkim yolu ile Ağrı'da 
çözülmesi için bilgilendirme ve çalışma 
yapılması gerektiği vurgulandı. Seminer 
soru cevap kısmının ardından hediye takdimi 
ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 
Katılımlarından dolayı İSTAC Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TBB Temsilcisi Av.M.Rıfat 
BACANLI'ya Ağrı Barosu Yönetim Kurulu 
adına  teşekkürlerimizi  sunuyoruz.

Ağrı Barosu

Dergisi

“ “
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ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ'NE 
ÜYE AVUKATLARIN YARGILAMASINA

İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

ün, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Dtarafından, 18 meslektaşımız hakkında, 3 
yıl dokuz aydan 18 yıl dokuz aya kadar 

varan hapis cezaları verilmiş, iki meslektaşımız 
hakkındaki  dosya  i se  te f r ik  ed i lmiş t i r. 
Soruşturmanın en başından bugüne kadar 
kamuoyunca yakından izlenen süreç, olağandışı ve 
olağanüstü hukuk düzenlerinde bile benzerine 
rastlanmayan bir şekilde gelişmiştir. Düzenlenen 
iddianame sonucunda yargılamaya konu 
eylemlerin birçoğu ile ilgili görülmekte olan 
derdest bir dava varken, tartışmalı bazı kanıtlar 
eklenmek suretiyle yeni bir soruşturma başlatılmış, 
meslektaşlarımız bir yıla yakın tutukluluk 
süresinden sonra mahkeme önüne çıkabilmişlerdir. 
Günler süren duruşma sonunda, iddia makamının 
tutukluluğun devamına ilişkin mütalaasına karşın, 
suçun vasıf ve mahiyetinin değişme olasılığına, 
AİHM'in uzun tutukluluk sürelerine ilişkin 
kararlarına ve yargılanan kişilerin avukat 
o l m a l a r ı n a  ö z e l  v u r g u  y a p ı l a r a k , 
meslektaşlarımızın tahliyelerine oybirliğiyle karar 

verilmiş, savcılığın itirazı üzerine, aynı mahkeme 
heyetince, henüz bir gün bile geçmeden, bu kez 
tahliye edilen meslektaşlarımızın bir kısmının 
yeniden tutuklanmasına ilişkin yakalama kararı 
verilmiştir. Bu kararın hemen ardından, mahkeme 
heyeti üyelerinin bir kısmının görev yeri 
değiştirilmiştir. Görev yerleri değiştirilen 
mahkeme heye t in in  yer ine ,  soruş turma 
aşamasında verilen tutuklama kararı altında imzası 
bulunan hakimler atanarak, doğal hakim ilkesi 
yerle bir edilmiştir. Nitekim, yeni atanan heyet 
doğal  bir  heyet  olmadığını  devam eden 
duruşmalardaki tavrıyla göstermiştir.Şubat-Mart 
2019 aylarında yapılan tutukluluğun incelenmesi 
oturumlarında; sanık müdafilerinin, sanıkların 
duruşmada hazır edilmelerine yönelik talepleri 
reddedilmiş, bunun üzerine yapılan reddi hakim 
talepleri  de yerinde görülmeyerek sanık 
müdafiileri duruşma salonundan çıkarılmış ve 
“sanki mahkûmiyet hükmü kurulmuşcasına 
gerekçelendirilerek” sanıkların tutukluluklarının 
devamına karar verilmiştir.

Mahkeme heyeti, duruşmalar sırasında birçok kez savunma makamını duruşma 
salonundan çıkartarak adeta savunmasız yargı yaratma çabası içine 
girmiştir.İkinci duruşmanın ara kararıyla savunma makamına 18 Mart 2019 

tarihli duruşmaya kadar kovuşturmanın genişletilmesi ve tanık beyanlarına karşı beyanda 
bulunmalarına ilişkin süre verilmiş olmasına karşın bu sürenin bitmesi sanık ve 
müdafilerinin talepte bulunması beklenmeksizin dosya mütalaa için savcılığa 
gönderilmiştir. Görevli savcının mütalaa vermemesi üzerine mahkemece mütalaa talebi 
yenilenmiş, bu talebin, duruşma savcılığınca yerine getirilmemesi üzerine, İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca duruşma savcısı değiştirilmek suretiyle, yeni 
görevlendirilen savcı tarafından mütalaa verilmesi sağlanmıştır. 18 Mart 2019 
tarihinde, henüz duruşma başlar başlamaz, yargılamayı yapan mahkeme 
heyeti tarafından alelacele oluşturulan ara kararla, ikinci duruşmadan 
sonra geçen 35 günlük sürede beyanda bulunulmadığı, makul sürede 
kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunulmadığı gerekçe 
gösterilerek; celse arasında dosyanın esas hakkında mütalaa için 
savcılığa tevdi edildiği, tüm bu sebeplerle de kovuşturmanın 
gen i ş l e t i lmes i  t a l ep le r in in  r edd ine  ka ra r  ve r i ld iğ i 
açıklanmıştır.Ancak, yargılama yapan mahkemenin, bir önceki 
celse kurmuş olduğu ara kararında yer almamasına ve tevsii 
tahkikat talepleri sunulmamış ve henüz tevsii tahkikat 
hususunda karar verilmemiş olmasına rağmen, mahkeme 
heyeti tarafından adeta zorla mütalaa aldığı gerçeği gözlerden 
kaçmamıştır.Özetle, mahkemece, sanık meslektaşlarımız ve 
müdafileri tarafından, gerek UYAP üzerinden ve gerekse 
duruşma sırasında kovuşturmanın genişletilmesi talepleri 
konusunda değerlendirme yapmak bir tarafa, okumaya 
dahi gerek duymaksızın “makul sürede beyanlarda 
bulunulmadığı” gerekçesiyle, savunma makamının bütün 
talepleri reddedilmiştir.Mahkeme heyeti adeta kendi 
hukukunu yaratmış, ceza usul hukukuna, olmayan bir 
makul süre kavramı hediye etmiştir.16'sı Baro Başkanı, üçü 
TBB Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, yüzlerce avukat 
arasından, her bir sanık için sadece bir avukata 'lütfen' söz 
verilmiş, dile getirilen ısrarlı talepler yine mahkeme heyeti 
tarafından reddedilmiştir.Duruşmanın ikinci gününde söz 
verilen sanıklardan Av. Selçuk Kozağaçlı, "Arama tutanağında 
yer almayan delillere dayalı olarak yargılama yapılmaya 
çalışıldığını, 20'yi aşkın belgenin sahte olduğunu, sahte 
belgelerle karar verilemeyeceğini, hakimlerin devletin 
emrinde ve devlet erki içinde yer aldığını fark ettiğini; ama, bu 
erkin yargı erki olmadığından emin olduğunu, bu sebeple 
hakimleri reddettiğini" ifade etmiş, bunun üzerine mahkeme 
başkanı sanık ve müdafilerini duruşma salonundan çıkararak 
duruşmaya ertesi güne kadar ara vermiştir.Dün de duruşma 
salonunda sanık ve müdafileri olmaksızın, boş salona 
mahkumiyet hükümleri açıklanmıştır.Özetle, polis fezlekeleri 
mahkeme kararı haline getirilerek, meslektaşlarımız hakkında 
mahkumiyet kararları verilmiştir. Ceza Usul Kanununda yer 
alan, ceza yargılamalarında geçerli olan sözlü duruşma ve 
sözlü savunma yok sayılmıştır. Bağımsızmış, tarafsızmış gibi 
bile davranmayan, yargının görüntüsünü bile katlanılmaz 
kılan, adil yargılama bir yana, yargılama bile yapılmadan 
gerçekleştirilen bu hukuk katliamını görünür kılıyoruz. 
Tarihe geçsin yapılan yargılamanın adil bir yargılama 
olmadığını düşünüyoruz.  Bu nedenle 20.03.2019 tarihinde 
açıklanmış olan mahkeme ilamı hukuka aykırı tesis 
edilmiştir. Adil yargılanma hakkı ile ceza usul kanunu ve 
mevzuat hükümleri mahkeme heyeti tarafından defalarca 
ihlal edilmiştir. Adalet arayışında olduğumuz bugünlerde 
meslektaşlarımız hakkında kanunsuz yöntemlerle hüküm 
kurulduğundan, bu açıklamayı yapma zaruretimiz 
doğmuştur. Savunma susmayacak, susturulamayacaktır. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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                       Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının 
düğünleri esnasında Çırağan Sarayı önünde meydana gelen trafiğin 
yola kapanmasının sebebini soran meslektaşımız Avukat Sertuğ 
Sürenoğlu Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi tarafından darp edilmiştir. 
Meslektaşımıza yapılan bu saldırı kabul edilemez.Yapılan saldırı 
sonucu feci şekilde darp edilen meslektaşımıza acil şifalar 
diliyor,saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının bu konuda etkin bir soruşturma yürütmesini kamu 
adına temenni ve talep ediyoruz.

                 Gün geçmiyor ki avukatlara yönelik bir hak ihlali 
yaşanmasın. En son 20.11.2018 tarihinde İstanbul Barosuna kayıtlı 
olarak Avukatlık mesleğini icra eden baromuzun eski üyelerinden 
Av.Salih Bakış, kimlik ibrazında avukatlık kimliğini ibraz etmiş, ibraz 
edilen resmi kimliğin kabul edilmemesi üzerine çıkan tartışmada 
polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştır.
                       Mesleğe ve meslektaşlarımıza yönelik son 2 hafta 
içersinde, Ankara Barosuna üye iki meslektaşımız,Gaziantep Barosu 
üyesi bir meslektaşımız ve son olarak Av.Salih Bakış şiddete maruz 
kalmıştır. Savunma makamının  saldırılar ile sindirilemeyeceği herkesin 
en çokta hukuk tanımazların malumudur.
                        Polislik mesleği keyfilik aygıtı değildir. Hukuk 
tanımazlığa  ve kötülüğe yataklık edemez. Herşeye rağmen hukuk 
devleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Saldırıya uğrayan 
meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, hukuki süreci yakından 
izleyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz. Meslektaşlarımıza 
yapılan saldırıları  kınıyor, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü de idari 
soruşturma yapmaya davet ediyoruz.

AVUKAT SALİH BAKIŞ'A 
YAPILAN SALDIRIYA 
İLİŞKİN KINAMA METNİ

AVUKAT SERTUĞ SÜRENOĞLU'NA 
YAPILAN SALDIRIYA İLİŞKİN 

KINAMA METNİ

        Avukat
        

Klişe bir başlayış ile ilim nedir sorusuyla başlarsak ilim, 
teknik olarak farklılıklar söz konusu olsa da bilim demektir. 
Her bilim ilim olamaz ama ilim aynı zamanda bir bilimdir 
de.. Şöyle ki; ilim ayrıca her bilim dalını da kapsayan/içeren 
bir özellikte, genişlikte ve derinliktedir. Bilgi, bilenin fiilini 
anlatır, başka şeye atıfta bulunmaz, ilim ise bilenin dışında da 
bir müessiri olan sonuca işaret eder.Varlık ile insan 
arasındaki etkileşimde insanda oluşan kâinattır bilgi. 
Bilim'de insan, bilim yapma işinin öznesidir. İlim'de ise 
insan, hem ilim yapmanın öznesi hem de ilmin nesnesi 
durumundadır. Yani ilim yaparken, ilim yapan insan için bir 
oluş hali de vardır. Mukayese etmemdeki amacım, irfan 
olgusu ile bilimsel yöntem arasındaki durumu iki yüzden 
zarafetle inceleyebilmektir.İlim bilmeye, öğrenmeye dayalı 
çok geniş bir kavram olup; teknolojinin hızla geliştiği, teknik 
aletlerin kullanımının hızla arttığı bu çağda ilme aç 
durumdayız. Evet kainatın en değerli varlığı olan biz 
insanlara bahşedilen akıl ve irade ile bilmeye, öğrenmeye 
muhtacız. İlim ve bilim konusunda eksikliklerin olduğu 
durumda, insan insanın halinden anlamaz hale gelir. 
Örnekleyecek olursak empati ve sempati iletişim 
tekniklerine ait bir konu olup, bu konunun anlaşılmaması ve 
bilinmemesi iletişimde ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir. 
İnsan sadece cesetten ibaret olmayıp, ruhsal derinlikleri ile 
yaşayan bir varlıktır. Fakat asrımıza baktığımızda “insan, 
insanın halinden ne kadar anlar?” sorusu aklımıza 
gelmektedir. Teknik aletlere bağımlılığımızın arttığı 
çağımızda ruh ve duygular işlevini kaybetmiş, tabiri caizse 
robot misali yaşam tarzı benimsemiş durumdayız. Özellikle 
geleceğimizin teminatı olan genç dimağların ilimden yoksun 
oluşunu görmekteyiz. Bugün maalesef, okumayan, 
tecessüsten uzak, bundan mütevellit muhakemesiz 
dolayısıyla, maddenin esaretine mahkûm, moderniteye 
matuf anlayışlarında bir sürü insan kitleleri türemiştir. Dünya 
yenilmiş ve yorulmuş insanlar ile dolu, kendimizi bulmanın 
unutulduğu bu çağda insan insanın halinden ne kadar 
anlar?..Acılar ile harmanlanmış haritalarda, zulüm yutup 
nefret kusmuş yollarda, samimiyetsiz odalarda insan insanın 
halinden anlamaz. Bilgi eksikliğini ziyadesiyle hissettiğimiz 
çağımızda ruhumuzu da devre dışı bıraktığımızdan 
mütevellit, ceset hükmünde olan bedenimiz ile dünyaya 
sığmamaktayız. Belki de bilgi ile işgal edilmeyen statülerde 
egolar tatmin edilmekte ve insani ilişkilere kelepçe 
vurulmaktadır. Geleceğin umut vadetmesi adına milli eğitim, 
diyanet, üniversite, medya gibi insana tesir eden kuruluşlara 

çokça vazife düşmektedir. H a l k  b a z ı n d a , 
okuduğunu anlama açısından yeterli olmamak, insan 
potansiyelini ihtiyaca göre planlayamamak rûhun üçüzleri 
olan akıl, irâde ve vicdanalameti değildir.İlim işi yapılırken, 
bu işin en belirleyici yönü ilmi gelişme sürecinde insanın da 
ilmin nesnesi olmasıdır. Yu'nus bu durumu şöyle 
açıklar:“İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen 
kendin bilmezsen/ Ya nice okumaktır.” İlim ile olan, ilim hali 
olan, bu hale erişince kendine, kendi gerçeğine döner, daha 
doğru bir ifadeyle ilim insanla bir olup, o insanı nesnesi 
haline alır. Bu noktadan sonra artık ilim de yoktur insan da 
yoktur. O nokta dönüşüm halidir. Bu dönüşe “hakikâte 
erişme”, "hakikâte olma" da diyebiliriz. Onun için ilim 
sahiplerinin metafizik yüzlerinin daima ve çoğunlukla ön 
planda olduğu söylenir; ilim aslında bir tasavvufi bilme 
halidir.Tarihe ismini yazdıran şahsiyetlerden bazıları ilim 
konusunda kendi payına düşeni kaleme almışlardır. Bu 
şahsiyetlerden bazılarına bakacak olursak:
“Çeşm-i insâf gibi ârifemîzân olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz”

Tâbib Muhammed Bey
Zümer suresi 9.Ayet : “(Böyle bir kimse mi Allah katında 
makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve 
ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak 
itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” 
“İlim ilim bilmek, ilim kendin bilmektir…”Yunus Emre.
“İlim Çin'de olsa gidip öğrenin..”Hz. Ali
“Dünyada her şey için,medeniyet için,hayat için başarı için, 
en hakiki mürşit ilimdir, fendir”…M.Kemal Atatürk
“Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.” ( 
A r i s t o t e l e s  )
“Bilgi en büyük güçtür…” F.Bacon

Evet asrımızın kurtuluşu ilimdir. İlim kendini bilmektir. 
Kendini bilen, kendine gelen ve kendini tanıyan, konumunu 
iyi idrak etmiş bireyler, kâinatı okumak ve anlamak için 
araştırır ve bilgi sahibi olur. Bu bireyler, muhakeme ve 
muhasebe yetilerine erişmiş, kalp, ruh ve dimağ arasındaki 
dengede muvaffakiyet sağlamış, geçmişini bilip geleceğini 
inşa edebilmek için gayret sarf etmiş, maddenin 
hegemonyasından kurtulmuşlardır. Naçizane kanaatim; 
toplum, bireysel olarak değil de kollektif olarak bu 
muvaffakiyeti sağladığı ölçüde kurtuluşa erecektir. 

Leyla POLAT

        ASRIN KURTULUŞU…İLİM
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Ağrı Barosu Dergisi

5 Nisan Avukatlar Günü’nde 

GÖRKEMLİ KUTLAma
ğrı Barosu tarafında Royal Düğün ve Konferans salonunda daha önce Abenzeri görülmeyen katılım ve coşkulu  5 Nisan Avukatlar gecesi 
düzenlendi.Geceye Ağrı Baro Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın Ağrı 

Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa 
Işleyen ,Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları Erkan Akdüne ,Murat Öz ,cumhuriyet 
savcıları hakimler avukatlar ,Adliye mensupları,Basın Temsilcilerinin katıldığı 500 
ü aşkın davetli katıldı. Ağrı Barosu Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın yaptığı 
konuşmada 

‘'HUKUK DEVLETİNİN DEMOKRASİNİN VE KUTSAL SAYILAN TÜM DEĞERLERİN 
TEMİNATI VE SAVUNUCUSU AVUKATLARDIR

Sözlerimin başında vefat eden Uşak Baro Başkanı 
Av. Kazim Kargiya Allahtan rahmet ailesine ve Uşak 
Barosuna Ağrıdaki tüm hukukçular adına başsağlığı 
diliyorum. Avukatlık mesleği toplumun ve 
medeniyetlerin en kutsal en kadim meskenlerindedir. 
Avukatlık,savcılık,hakimlik yargının aslî ve 
vazgeçilmez unsurlarıdır.  Adaletin tesisini 
hedefleyen toplumlar ve rejimler öncelikle öncelikle 
ya rg ın ın  a s l î  unsu r l a r ı  a r a s ında  e ş i t l i ğ i 
sağlamalıdırlar. Bu eşitlik önce zihinlerde 
başlamalıdır. Biz avukatlar seçkin yada kutsal 
olduğumuz iddiasında değiliz ancak, bir toplum 

s e ç k i n  v e  k u t s a l  k ı l a n  t ü m  d e ğ e r l e r i n 
savunucusuyuz.Her devlet,her sistem ve her rejimde 
mahkemeler vardır. Ancak savunma yani avukatlık 
sadece hukuk devletlerinde ve demokratik rejimlerde 
vardır.Öyleyse hukuk devleti ve demokrasinin 
teminatı ve vazgeçilmez unsuru savunma makamıdır. 
Avukatlık mesleği gençleşen 125.000 avukatın 
olduğu ,20 bini aşkın stajyer avukat ve 83 bin hukuk 
öğrencisinin olduğu bir meslektir. Genç avukatlar 
gelecek endişesi taşımaktadır. Bunun için bir an önce 
Avukatlık için Yeterlilik sınavının gelmesi 
gerekmektedir. 

Kontenjanlar azaltılmalı,staj 
daha etkin ve kaliteli olmalıdır. 
C m k  v e  A d l î  Y a r d ı m 
Avukatlığında Kdv kaldırılmalı ve 
Kamu Avukatlarının özlük hakları  
düzeltilmelidir. Mevlânadan ilham 
alıyoruz. Sesini değil sözünü yükseltmeli 
insan .Gök gürültüsü değil yağmurlardır yaprakları 
yaşa tan .  Biz  avuka t la r  her  tü r lü  t a lep  ve 
m ü c a d e l e m i z d e  s e s i m i z i  d e ğ i l  s ö z ü m ü z ü 
yükseltmeliyiz.Ağrı da görev yapan tüm hukukçular 

avukatlar savcılar hakimler ve adliye 
personelleri bir aile gibiyiz Bu gece bunun 
en güzel göstergesidir. Burda  tayini çıkan 

her savcı ve hakimimizle görüşüyoruz. 
Onların Ağrıda her zaman onlarca evleri vardır. 

Bizimde onların gittiği yerlerde evimiz vardır. Şu 
fâni dünyada önemli olan iyi bir insan olabilmek ve şu 

gök kubbe altında hoş bir seda birakabilmektir. Ağrı'da 
gök kubbe altında hoş bir seda bırakan tüm hukukçular 
sizleri en kalbi  duygularımla selamlıyor ve gecemize 
teşriflerinizle bizleri onure ettiniz.
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5 NİSAN 

5 NİSAN 

Avukatlar Günü

Avukatlar 
Gününde

“HUKUK 
DEVLETİNİN 
DEMOKRASİNİN VE 
KUTSAL SAYILAN 
TÜM DEĞERLERİN 
TEMİNATI VE 
SAVUNUCUSU 
AVUKATLARDIR”

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa İşleyen konuşmasında '' 
Sözlerimin başında tüm Avukat arkadaşlarımın 5 Nisan 
Avukatlar gününü kutluyorum.Baro Başkanımızın 

konuşma ve temennilerine aynen iştirak ediyorum.Hiç şüphesiz 
avukat yargının aslî ve vazgeçilmez unsurudur.Savunma 
yargının olmazsa olmaz unsurudur.Bizleri bu güzel geceye 
davet eden Ağrı Barosu'na teşekkür ederim geceniz kutlu 
olsun.Ağrı  Cumhuriyet  Başsavcısı  Tunay Pulca 
konuşmasında ''Sözlerimin başında avukat arkadaşlarımın 
5 Nisan Gününü kutluyorum .Bu hafta vefat eden Uşak 
Baro Başkanı Av.Kazim Kargi'ya Allahtan rahmet 
ailesine ve Uşak Barosuna başsağlığı diliyorum.Yargının 
üç ayağından biri olan Avukatlık yargının aslî ve 
vazgeçilmez unsurudur.Savunma yargının olmazsa 
olmazıdır.Bizler Ağrıda görev yaptığımız süreçte iyi ve 
uyumlu günler geçirdik.Avukat arkadaşlarımızı 
seviyor ve saygı duyuyoruz.Bu yıl tayinimiz çıkacak 
ve gideceğiz ama gönlümüz burda kalacak.Farkına 
varmadan birilerini kırmış yada üzmüşsek haklarınızı 
hela l  edin  bizde s iz lere  haklar ımızı  hela l 
ediyoruz.Avukatlık mesleğinin kutsallığına inanan ve 
avukatlık mesleğinin daha iyi durumlarda olması 
gerektiği düşüncesi ile 5 Nisan Avukatlar Gününüzü 
kutluyor,saygılar sunarım . Konuşmaların ardında gece 
meslekte 15. ve 20.yılını dolduran avukatlar ve baro 
calışanlarına  plaket verilmesi,tavla ,okey ve satranç 
turnuvası birincilerine ödül takdimi  ile devam 
etti.Yemek ikramının ardından müzik dinletisi ve 
görkemli halay ve oyunlarla gece renklendi.Avukatların 
halayına Başsavcı,Ağır Ceza Reisi ,hakim ve savcıların 
katılımı geceye ayrı güzellik kattı. Adalet Komisyonu 
Başkanı Mustafa İşleyen'ın gecede saz çalması ise  salonda 
büyük bir taktir topladı.Ağrı Barosu düzenlediği mükemmel 
gece ile adeta Ağrıda özlenen bir gece sundu.

GÖRKEMLİ 
KUTLAma

        Serhan KURTULUŞ ERHAN
        Avukat
        

            Sokak lambaları   sıradanlığın dinginliğinde 
saklı yaşantılarımıza tanıklık ediyor. Yaşantılarımızın 
mutluluklarına, aşklarına, endişelerine , öfkelerine 
kısacası  bizleri biz yapan tüm yaşam ayrıntılarımıza..
            Sokak lambaları yaşam ayrıntılarımıza tanıklık 
ediyor. Bazen çiseleyen yağmurun loş ışıkta beliren 
yağmur taneciklerinin ahengiyle bazen bir yaz 
akşamının berrak gökyüzündeki yıldızların ışık 
cümbüşündeki uyumuyla sokak lambaları 
yaşantılarımıza tanıklık etmekte…
            Sokak lambaları yaşam ayrıntılarımıza tanıklık 
ediyor. Akşam saatlerine yakın evine nafaka taşıyan 
kederi adımlarının dermansızlığında  belli işçinin, 
memurun, çiftçinin yaşam çilesine; tıka basa dolu 
otobüslere yetişme çabasında olan öğrencilerin  koşar 
adımlarına; bir annenin ilk adımlarını attığı bebesinin 
sevincini yaşadığı parktaki mutluluk gözlerine; bir 
bankta genç aşıkların kaçamak bakışlarındaki 
heyecana; yaşlı çiftlerin bir parktaki yorgun ama  
yürüyüşlerindeki mutluluk adımlarına; sokak lambaları 

loş bir aydınlatmanın 
asude huzurunda tanık ediyor.
 Sokak lambalarının loş aydınlatmasının  
huzur ışıltısı yerini  projektörlerin 
güvensizlik aydınlatmalarına bırakınca insan o eski 
asude huzuru aramaktan kendini alıkoyamamakta… 
Projektör aydınlatmalarının başladığı yerlerde kirli 
hesapların neden olduğu güvensizliklerin; sıradanlığın 
yaşantısındaki insani değerlerin  yerini aldığını 
düşünmek bile derin iç acısı yaşatıyor insana. Oysa ki  
sıradanlığın dinginliğindeki  bizleri ayakta tutan  
yaşam ayrıntılarının masumiyeti  ne kadar da ahenkli 
bir uyum içinde sokak lambalarının loş ışıltısıyla… 
Belki de bu masumiyetteki ahenk insanlığın gelecekti 
umududur kim bilir. Projektörlerin aydınlatma enerjisi  
ise kendi güvensizliğine dayalı kirli hesapların 
karanlığında tükeneceğinden  sıradanlığın 
dinginliğindeki  insanların loş ışıklardaki huzur ahengi 
yine insanlığın son tercihi olacaktır.
  

SOKAK LAMBALARI

Hêvî di dilê min da bûne korî.
Xeyal tê da bûne morî.
Dêhna xwe dime dema borî,
Êdî li min venagere ew horî.

Xwezî her tişt du car bûya!
Mîsal mirin du car bûya.
Gul du wexta vebûya.
Şema tarîya dilê min, carekedin xwiyabûya. 

Min ê bigota, herdem ez qurbana te me.
Ka wer li vir, ez peyayê rîya te me.
Bide min tasek ava zemzem e.
Ez her du dinya ji boy te heme.

Na ku na! Dema çûyî, êdî nayê. 
Ez qehirîm ji vê sewdayê.
Gelo çima şixula evîndara li hev nayê?
Dibe ku bedena fanî, wana dibe hetanî Bexdayê. 

Xwezî Her Tişt Du Car bûya

Avukat 
Mehmet 
Sait YAMAN
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KAMU BAŞDENETÇİSİ 
 

BAROMUZA ZİYARET

                     Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
Şeref MALKOÇ, Ağrı İbrahim ÇEÇEN Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.Abdulhalik KARABULUT ile birlikte 
Ağrı Barosunu ziyaret ettiler.Ziyarette Baro Başkanı 
Av.Mehmet Salih AYDIN'a Obdusmanlık Kurumuna 
ilişkin kitap hediye edilmesinin akabinde, Baro toplantı 
salonunda Ağrı Barosu Avukatları ile söyleşiye geçildi.
                     Baro Başkanı Av.Mehmet Salih AYDIN 
selamlama konuşmasında Ağrı Barosunun tarihçesi, 
mevcut durumu, Avukatlık mesleğinin sorun ve 
sıkıntıları ile Avukatlıkta Devlet Yeterlilik sınavının 
getirilmesi ve çözüm önerilerinde bulundu.                   
                     Rektör Prof.Dr.Abdulhalik 
KARABULUT ise selamlama konuşmasında hukuk 
savunucularının mesleklerinin önemi,adaletin tesisi 
noktasındaki katkılarının önemi ve cübbe giyen 3 
meslek grubunun önemine değindi.

                     Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
Şeref MALKOÇ konuşmasında Trabzon ve Ankara'da 
uzun yıllar Avukatlık mesleğini icra eden bir meslektaş 
olarak Ağrı Barosu avukatlarına mesleki tecrübelerini 
ve önerilerini dile getirirken,meslek yıllarındaki 
ha t ı ra la r ı  i l e  avuka t la r la  s ıcak  b i r  sohbe t 
gerekçeleştirdi.Ağrı Barosu Avukatlarına İdari 
davalardan önce KDK'ya başvuruda bulunması 
tavsiyesinde bulundu.İdari davalarda tanık dinletme 
imkanının olmaması nedeniyle kuruma yapılacak 
başvurularda tanık dinletme ve keşif olasılığını da 
vurguladı.KDK kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu 
vurgulansa da tavsiye edilen kararların uygulanma 
oranının yüzde yetmiş civarlarında olduğu da 
vurgulandı.Sohbet havasında geçen söyleyişi çekilen 
toplu fotoğraflar ile sonlandırıldı.

ŞEREF MALKOÇTAN

31 Mart seçimleri akabinde, seçimleri kazanan ancak 
KHK'larla kamudan  ihraç edilen  Belediye Başkanlarına 
YSK kararı ile mazbata verilmemesi, KHK ile ihraç 

seçilmeye engel teşkil eder mi sorununu gündeme getirdi.YSK, 
KHK ile ihraç edilenler  ile ilgili ilk kararını 24 Haziran seçiminde 5 
milletvekili ile ilgili vermişti.24 Haziran 2018 genel seçimlerinde  
İstanbul milletvekili seçilen İbrahim Kaboğlu, Cihangir İslam ile 
18. sıradan aday gösterilip seçilemeyen Yüksel Taşkın'ın 
adaylığına bir yurttaşın yaptığı itiraz üzerine, YSK, milletvekilleri  
hakkındaki başvuruyu 28 Mayıs 2018 tarihinde karara bağladı. 
Kararda, 686 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan 
kişilerin, " (...) bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, 
doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler" hükmünün 
milletvekilleri yönünden geçerli olamayacağına hükmetti. YSK 
buna gerekçe olarak Anayasa'nın 76. maddesinde, kamu 
hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması 
gerektiğine ilişkin 2. fıkrasını anımsatarak, milletvekilleri 
yönünden kısıtlılık kararı bulunmadığı gerekçesi ile  itirazı 
reddetti. YSK'nın bu kararına binaen İbrahim Kaboğlu,Sezai 
TEMELLİ,Cihangir islam ,Erol Katırcıoğlu ve Ömer Faruk 
Gergerlioğlu milletvekili seçildiler.31 Mart seçimleri akabinde 
YSK, Belediye Başkanlarına ilişkin yapılan başvuruda, seçilen 
KHK'lı Belediye Başkanlarının,  başkan seçilemeyeceklerine dair 
karar vererek, milletvekilleri için vermiş olduğu kararla çelişkiye 
düşerek 2.sırada olan adaylara mazbata vermiştir. Gerek 
milletvekili seçilme yasası olan 2839 sayılı yasa, gerek mahalli 
idareler seçimleriyle ilgili 2972 sayılı yasada Anayasa'nın 76'nci 
Maddesi'ne aykırı bir düzenleme söz konusu değildir. Yasal 
düzenlemeler, Anayasa'ya aykırı olamayacağından gerek 
milletvekili seçimi, gerek mahalli idareler seçimleri yönünde 
bağlayıcı olan düzenleme Anayasa'da dile getirilmiştir. Anayasanın 
76 maddesinde açık ve tahdidi olarak kimlerin seçilemeyeceği 
hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm göz önüne alındığı zaman 
KHK'yla kamu görevinden ihraç edilmenin, seçilme hakkı 
anlamında bir engel teşkil etmediği aşikardır. KHK ile ihraç edilme 
olayı OHAL döneminde ve kamu görevinden alınmayla sınırlı 
olmak üzere sonuç doğurur. Yoksa kamu haklarından, temel hak ve 
özgürlüklerden tümüyle kısıtlama sonucunu yaratamaz. Tümüyle 
kısıtlama ancak ceza mahkumiyetinin yan sonucu olarak karşımıza 
çıkabilir. KHK  ile  Anayasa  ihlal edilemez, kişilerin seçme ve 
seçilme hakkını kısıtlayacak sonuçlar yaratılamaz.YSK'nın  KHK 
ile  İhraç edilenlere mazbata verilmemesine ilişkin kararı aşağıda 
belirtmiş olduğumuz beş nedenle   hukuka açıkça aykırılık  teşkil 
etmektedir. Şöyle ki ;
1-KHK ile ihraçlar OHAL döneminde gerçekleştirilmiş olup, 
OHAL karar ve uygulamaları OHAL süresine münhasır olup, 

sonraki süreçte devem ettirilemez. KHK hükmü 
m e c l i s t e n  g e ç i p yasallaşsa dahi, bu hükümler 
Anayasaya aykırı olamaz. Ayrıca KHK düzenleyici işlemdir. 
KHK ile bireysel işlem tesis edilemez.  2- Anayasa'nın 76. 
Maddesinin 2.fıkrasına göre kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin 
mahkeme kararına dayanması gerekmektedir. Mazbatası 
verilmeyen hiçbir belediye başkanına ilişkin kesinleşmiş bir 
mahkeme hükmü bulunmamaktadır. 3- YSK'nın, İdari bir  tasarruf 
olan   Kamudan  İhraç kararını  seçilmeye engel kabul etmesi, 
hiçbir organ, kaynağını Anayasadan almadan yasama, yürütme, 
yargı yetkisinden oluşan bir devlet yetkisi kullanamaz hükmüne 
aykırılık teşkil etmektedir.4-YSK'nın, Belediye Başkan Seçilme 
yeterliliğine haiz gördüğü adaya mazbata vermemesi, kimse kendi 
kusurundan istifade edemez hükmü ile Hukuk Devletinde devlet, 
vatandaşına tuzak kuramaz hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.5-
YSK'nın mazbataları 2.sıradaki adaylara vermesinin yasal 
dayanağı bulunmamaktadır. Mazbatanın 2.sıradaki adaya 
verileceğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Karara 
imza atan 4 üyenin, mazbatanın 2.sıradaki adaya verilmemesi ve 
seçimin yenilenmesi yönündeki muhalefet şerhi de bu durumu teyit 
etmektedir. Kanaatimce seçim yenilenmesine de gerek 
bulunmamaktadır. Seçilmiş Belediye Meclisinin kendi içinde 
Belediye Başkanını seçmesi gerekmektedir. Ancak halkın iradesine 
saygı gereği en son çare olarak seçimin yenilenmesi kararı 
verilebilir.İstanbul seçimlerinde  YSK'nın  memur olmayan sandık 
kurulu üyelikleri gerekçesi ile seçimin yenilenmesi kararı , verilen 
kararın yerleşik içtihatlara   aykırılık teşkil ettiği ,aynı vakalar 
karşısında farklı kararların verilmesi ile  hukuki güvenilirliği 
zedelediği ve karar verme sürecinin uzatılması ile kamu vicdanını 
tatmin etmediği kanaatindeyim.23 Haziran seçim sürecinin 
sağduyu ve demokratik kurallara uygun bir şekilde sonuçlanmasını 
dilerken, YSK'nın  vahim olan ve asla kabul edilmesi mümkün 
olmayan kararının  ,KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi 
ve mazbataların ikinci sıradaki adaya verilmesi kararı olduğunu 
vurgulamak isterim.Demokratik toplum YSK'nın KHK İle ihraç 
edilen başkanlara   mazbata verilemeyeceğine ilişkin kararına, 
İstanbul kararındaki  gibi tepki göstermiş olsa idi, İstanbul da 
seçimin yenilenmesi kararı veril(e)meyecekti. İstanbul 
seçimlerinde seçimin tekrarı kararı ile nihai taktir yetkisi tekrar  
vatandaşın iradesine  bırakılırken, KHK ile kamudan  ihraç edilip  
31 Mart seçiminde seçilen Belediye Başkanlarında 2.sıradaki 
adaylara mazbata verilmesi ile vatandaşın Belediye Başkanını 
seçme hakkı  hukuki kılıf ile  gasp edilmiş bulunmaktadır. Belediye 
başkanlarını seçen iradenin yok sayıldığı ve demokratik hiçbir 
tepkinin olmadığı, halkın iradesinin şehirler itibari ile farklı 
kategorize edilip buna göre tepki gösterilen bir toplumda,  
STK'ların İstanbul seçimlerine ilişkin yayınladıkları ortak bildiri 
metinlerini,  samimi bulmadığımızı, hatta popülist bir tepki olarak 
gördüğümüzü  de  vurgulamak isteriz.

M. Salih AYDIN
Avukat

KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME İLE KAMUDAN 
İHRAÇ SEÇİLMEYE ENGEL Mİ?

Baro Başkanı 
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ağrı Orman 
İşletme Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile 

Ağrı Merkez Yoluyazı Köyünde fidan dikim 
programı düzenlendi.Programa katılan 
Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 
adliye, emniyet, jandarma, Orman 
İşletme Müdürlüğü, Ağrı Kapalı Ceza ve 
İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 
personelleri de fidanları toprakla 
buluşturdu.Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı 
Tunay Pulça yaptığı açıklamada, 
denetimli serbestlik uygulamalarında 
kamu yararına çalıştırılan yükümlülerin 
ağaçlandırma faaliyetlerinde istihdam 
edilmeleri, ağaçlandırma çalışmalarının 
daha sistematik ve koordineli bir biçimde 
yürütülebilmesi ve bu çalışmalara hız 
kazandırılması amacıyla Genel Müdürlük 
tarafından "Ağaçlandırma ve Koordinasyon 
Projesi" başlatıldığını hatırlattı.Denetimli serbestlik 
uygulamalarından biri olan kamuya yararlı bir işte ücretsiz 

olarak çalıştırılma yükümlülüğü ya da diğer bir adıyla kamu 
hizmeti cezası kapsamında pek çok kurum ve kuruluş ile iş 
birliği yapıldığını aktaran Pulça, şunları kaydetti:"Bu 

süreçte gerçekleştirilen çalışmalar 
içerisinde özellikle ağaç dikimi ve 
bak ımı  f aa l i ye t l e r i  i l e  ha t ı r a 
ormanlarının oluşturulması, kamu 
hizmeti cezalarının infazında dikkati 
çeken bir çalışma ürünü olarak ortaya 
ç ı k m ı ş t ı r .  B u g ü n  b u  i n f a z 
çalışmalarına eşl ik etmek için 
buradayız.Her dikim sezonunda yeni 
fi d a n  d i k i m l e r i y l e  v e  b a k ı m 
f a a l i y e t l e r i y l e  t ü m  s a h a n ı n 
ağaçlandırılması ile ilimize ve en 
nihayetinde ülkemize ve gelecek 
nesillere kalıcı bir eser bırakılması 
hedeflenmiştir."Proje kapsamında 
" A d a l e t  O r m a n ı "  o l a r a k 
adlandırılacak, uzun yıllara dayanan 
ağaç dikim ve bakım faaliyetlerinin 

yürütülebileceği bir proje başlattıklarını 
belirten Pulça, bu projenin ilk ayağı olan fidan dikimini 
katılımcılarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

ADALET ORMANINDA 

2500 FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞTU
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Meltem Yardımcı ARSLAN
        Avukat
        

Bizler yeni dünyanın yenilmez zannettiğimiz ancak 
yenilecek olan insanlarıyız. Geleceğimizin kurgusunu 
en fazla kendimize kadar yapıyor olmamız son tahlilde 
doyumsuzluk ve tükenmişliğe itmeyecek midir? Oysaki 
doğa, tükenmemek için üretkenliğin gerekli olduğunu 
öğretir bizlere. Yeni doğan bir bebeğin tazeliğinden, 
yatağında çaresizce kıvranan bir hastaya evrilen süreçte 
yıpratıcı bir etkinin olduğunu görebiliyor muyuz?
Şunu belirtmekte yarar var; doğa ve çevre kavramları 
birbirinden ayrılmaktadır. Bu ayrımı sözlük anlamlarıyla 
ortaya koyarak irdeleyelim. Doğa; 
kendiliğinden var olan ve insan 
etkinliğinin dışında kendini 
sürekli olarak yeniden yaratan 
ve değiştiren, canlı ve cansız 
nesnelerden oluşan varlığın 
tümüdür.  İnsan la rca 
d e ğ i ş t i r i l m e m i ş , 
yozlaştırılmamış olan, 
doğal güzelliklerini 
koruyan, genellikle kent 
dışı yerlerdir. Çevre ise; 
i n s a n l a r ı n  v e  d i ğ e r 
c a n l ı l a r ı n  y a ş a m l a r ı 
b o y u n c a  i l i ş k i l e r i n i 
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak 
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ortamdır. Doğanın daha kapsayıcı 
ve gerçekçi olmasından ötürü buradan yolumuza devam 
edelim. Doğanın yana yakıla ulaştırmak istediği bir ses 
vardır. Bahşettiği güzellikleri görmek ve faydalarını tüm 
benl iğimizde hissetmek iç in  üs tün bi r  çaba 
göstermemize de gerek yoktur. Sabah güneşinin odaya 
hükmetmesi ve tenin can bulması için geceden perdeyi 
açık bırakanlardan, ay ışığının tüm gece lambalarından 
daha aydınlatıcı olduğunu görenlerden, yağmur 
damlasının yüze her çarpışında ayrı tınıları olduğunu 
hissedenlerdenseniz doğanın koruyuculuğunu ve 
iyileştiriciliğini yadsımıyorsunuzdur. Zaten bize her 
şartta ve durumda kollarını açan bir yuvayı yıkmak 
istemeyiz, istememeliyiz.İnsanoğlunun var olduğu 

andan i t ibaren b i l i m e  y a p t ı ğ ı 
katkıların, olağan yaşam sü rec imiz i 
kolaylaştırıcı güce sahip nesneler in ,  sağl ık l ı 
yaşam için almamız gereken tedbirlerin vs. tamamen 
doğadan ilham alınarak ortaya konulmuş olması; doğa 
ile sıkı bir etkileşimimizin olduğunu göstermektedir. 
Doğa bize sunar ve bizler üretiriz. Pek tabii gelişen ve 
yeniliklere doymayan dünyamızda teknolojik 
gelişmelerin, doğadan esinlenerek ona zarar vermeyecek 
ya da en az zarar verecek şekilde seyretmesi 
gerekmektedir. Sırf bu alan üzerine ' 'biyonik 
(biyomimetik, '' adıyla biyognosis, yaratıcı mühendislik)
yeni bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Ana teması; doğadan 

öğreneceğ imiz  çok  şey in  o lduğudur.  B i r 
örneklendirme yapacak olursak; lotus 

bitkisinden esinlenerek dış cephe 
kaplama malzemesi üretilmiş olup 
insanlığın hizmetine sunulmuştur. 
Yaratıcının muntazam düzeninin 
sürdürülebilirliği üzerine bilinçli 
insanlar çeşitli tedbirler almaktadır. 
Bu konuda Peter F. Drucker: ''On 
dokuzuncu yüzyıla kadar, hiç sona 
ermeyen zorlu görev, insan soyunun 
ve çevresinin doğal etkenlere karşı 

korumasıydı. Ama bu yüzyılda yeni bir 
ihtiyaç doğmuştur: Doğayı insana karşı 

korumak. . Doğayı insana karşı ' ' der
korumak için yasalar çıkarılmakta, uluslararası 

platformlar oluşturulmakta, dünya çapında duyarlılık 
kampanyaları yürütülmektedir. Ancak kalıcı çözümler 
üretebilmek için bireylerin küçük yaşlardan itibaren 
doğa konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. 
Eğitimin sadece kitaplar üzerinden yürütülmemesi 
gerektiğini biliyor olduğumuzu kabul ederek; 
eği t im/öğre t imin  deneysel l ik  ve  görse l l ik le 
desteklenmesini önemsemeliyiz. Sebep-sonuç ilişkisini 
kavrayarak temellendirme yapan ve yapıcılığın, 
üretkenliğin anlamını bilen çocukların ilerleyen yaşlarda 
doğayı seven, koruyup kollayan ve hatta tüm hayatını 
olumlu bir şekilde yönetebilecek bireyler olacağını 
tahmin etmek zor olmasa gerek. Uzun lafın kısası: Doğa 
ve çocuklar bizlere emanet; emanetlerimizi korumaktan 
imtina etmeyelim. 

DOĞA DOĞMAMIŞ 
ÇOCUKLARA DOĞSUN 



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
(TBB) 35. OLAĞAN GENEL 

KURULUNA BAŞKANIMIZ VE 
DELEGELERİMİZ İŞTİRAK 

ETTİLER

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 35. 
Olağan Genel Kuruluna Başkanımız 
ve Delegelerimiz İştirak Ettiler 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 35. Olağan 
Genel Kurulu(Mali Kurul )4-5 Mayıs 
tarihlerinde Samsunda gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen toplantıya Ağrı Barosunu 
Temsilen Ağrı Baro Başkanı Av.Mehmet 
Salih AYDIN,TBB Delegesi Av.Timur 
DEMİR ve Ağrı Barosu Avukatlarından 
Av.Tanju ÖZTÜRK katıldı.TBB Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun toplantıyı 
başlatmasının ardından Genel Kurul 

Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan Başkanı olarak Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami 
Gürbüz seçilirken, Divan Başkanvekili olarak Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Divan 
üyeleri olarak ise Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Siirt Barosu Başkanı Av. 
Nizam Dilek seçildi.Divanın oluşumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak 
İstiklal Marşı okundu.Daha sonra kürsüye gelen Divan Kurulu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, 
toplantının, Milli Mücadelenin ilk kıvılcımının çakıldığı, güneşin doğduğu, Atatürk'ün şehri 
Samsun'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Savunmanın, savunma görevini 
ifa eden avukatların ve baroların, demokratik hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası ve hatta 
varlık sebebi olduğunu kaydeden Gürbüz, "82 milyon vatandaşımızı hukukun üstünlüğü ve 
insan hakları çerçevesinde bütün farklılıklarına rağmen bir arada tutacak ve çağdaş uygarlık 
seviyesine taşıyacak olan demokratik hukuk devletidir" dedi."Hukuk, devletin temel taşı 
olarak konjonktüre ve günlük değişen şartlara göre esnetilmemesi ve kullanılmaması gereken 
bir alandır.'' dedi.

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ise açılış 
konuşmasına, Samsun'un, meşruiyetini haktan ve 
hukuktan alan Milli Mücadelenin başkenti olduğuna 
dikkat çekerek başladı.19 Mayıs 1919'un 100. 
yılında, Türkiye'nin 81 ilinden gelmiş avukatların 
burada bulunmasının çok büyük anlamı olduğunu 
kaydeden Feyzioğlu, "Müdafaa-i hukuktan 
geliyoruz. Hukukun üstünlüğünün sağlanması 
mücadelesinin bayrağını taşıyoruz. 100 yıldan bu 
yana yürüyoruz" şeklinde konuştu.Feyzioğlu, 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Çepik'in, kızı 
Dilan'ı Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 
k a y b e t m e s i  n e d e n i y l e  G e n e l  K u r u l ' d a 
bulunamadığını belirterek, "Büyük bir acı yaşıyoruz. 
Bir arkadaşımız eksik. Hukuka inandığı için 25 
yaşında bir evladımızı toprağa verdik. Tek kusuru bu 
ülkede hukuk kurallarına güvenmekti… Dilan'a 
Allah'tan rahmet, annesine ve babasına sabır 
diliyorum" dedi.Feyzioğlu daha sonra hayatını 
kaybeden baro başkanları, delegeler ile saldırılar 
sonucu görevi başında katledilen avukatları 
andı.İstanbul'da darp ve işkenceye maruz kalan 
Avukat Sertuğ Sürenoğlu'na ilk günden beri sahip 
çıktıklarını ifade eden Feyzioğlu, konuyla yakından 
ilgilenen İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'ne 

özellikle teşekkür etti. Feyzioğlu, "Türkiye Barolar 
Birliği olarak konunun en önemli gündem maddesi 
o l m a s ı n ı  s a ğ l a d ı k .  H e m  Av u k a t  S e r t u ğ 
Sürenoğlu'nun ev hapsi bitecek hem de belindeki 
silahı 'bir düğün için bu yapılır mı' cümlesi üzerine 
işkence yapmak için kullananlar bunun cezasını 
alacak. Ve gün gelecek o işkenceciler de bir avukatın 
yardımından yararlanmak için çırpınacaklar" 
i fade ler in i  kul landı .Feyzioğlu 'nun  aç ı l ı ş 
konuşmasından sonra 2013-2017 döneminde 
Türkiye Barolar Birliği organlarında görev alan 
avukatlara plaketleri takdim edildi.Samsun Valisi, 
milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda, Samsun Valisi Osman Kaymak, 
TBB Başkanı Feyzioğlu'na Samsun Barosu adına 
plaket sundu.Feyzioğlu'nun TBB faaliyetlerine 
ilişkin sunumunun ardından 2017-2019 yılları 
ç a l ı ş m a  r a p o r u  ü z e r i n e  m ü z a k e r e l e r e 
geçildi.Toplantıda yapılan oylama sonucunda, Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başkanlığındaki TBB 
Yönetimi Genel Kurul üyeleri tarafından ibra 
edildi.TBB 35. Olağan Genel Kurulu, Birlik Başkanı 
Feyzioğlu'nun kapanış konuşması ile sona erdi.
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Baro Başkanımız Av. Mehmet Salih AYDIN, Türkiye Barolar Birliği 
tarafından Strazburg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa 
Konseyi nezdinde düzenlenen çalışma ve bilgilendirme ziyaretine, 
TBB yetkilileri ve 25 Baro Başkanı ile birlikte katıldı. 

          23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çalışma ziyareti 
kapsamında heyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairede 
“M.N ve Diğerleri – Belçika (Başvuru No: 3599/18)” dava 
dosyasının ( “Suriyeli bir ailenin vize başvurusunun reddi nedeniyle 
Belçika Devletinin yargılandığı" ) duruşmasına katıldı. 

Duruşmanın akabinde aynı gün Avrupa Konseyi Merkez 
Binasında Türkiye Barolar Birliği Heyeti için çeşitli 
sunumlar yapıldı. AHİM Büyük Daire Duruşmasındaki ilgi 

ve dikkatleri, iddia ve savunma pratikleri, Türkiye Masasında 
görevli üç Türk Uzman arkadaşımızın,pratik ve teorik ağırlık 
dengesini çok iyi ayarladıkları uzun süren sunumlarına, soru ve 
değerlendirmeleriyle yaptıkları katkılar, çok anlamlı ve 
önemliydi.Ayrıca ülke olarak yargı yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) çalışma usulleri hakkında 
bizzat Büyük Dairede yapılan duruşma da bize katkı sağladı.Çalışma 
ziyareti kapsamında ülkemizi temsilen AİHM'de ve Avrupa 
Konseyinde görev yapan hukukçularımızla ve diğer yetkililerle de 
görüşüldü. TBB tarafından organize edilen Strasbourg çalışma 
ziyareti kapsamında;  Avrupa Konseyinin Agora binasında Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Müdürü Cristophe Poirel, İnsan 
Hakları Komiserliği danışmanı Claudia Lam, 
İnsan Hakları Mahkemesi Birim Başkanları 
Civan Turmangil ve Atilla Nalbant ile 
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan 
Bakırcı tarafından heyete yönelik 
sunum yapılmış, Toplantının soru 
cevap kısmında, yargılama 
süreçlerinde yaşanan hak 
ihlalleri sebebiyle Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine 
yapılan başvurular üzerinde 
durulmuş, AİHM'in çalışma 
d ü z e n i  v e  A İ H M 
kararlarının infazıyla ilgili 
sorunlar dile getirilmiştir.” 
Dedi.

BARO 
BAŞKANIMIZ 

AİHM'DE

BARO 
BAŞKANIMIZ 

AİHM'DE
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Emre Baran KILIÇ
        Avukat
        

BİR TANIM BİN İNSAN
Geçmişten günümüze gelen her bir olgunun, her bir 
deyişin,her bir duygunun temeli insan devinimiyle 
yıkanmıştır.Belkide var oluşun yaşamsal kaynağı, 
insanın kendi özünden ürettiği duyguları, beklentisi, 
arzuları ve tüm karmaşası ve çelişkileriyle inancıdır. 
Tanımlanıp günümüze aktarıla gelen tüm duygu 
şekillenmelerinin kaynağı olan insan, aslında hak 
tanımının da adıdır. Hak tanımının adı olan insanlar 
aynı zamanda hak alan, ölen, öldüren, seven, âşık 
olan, nefret eden, kızan, kaybolan, var olan her bir 
olgunun da adıdır. Aslında insan, büyüklük ve 
küçüklük arasında gizlenen ince tılsımın rengidir. 
Kabilin Habil'ikatledişinden bugüne bu durum hep 
aynıdır. 
Bir yandan hak veren,  bir yandan hak alan insan.
Aklın kırılganlığında kendi dünya felsefesi içerisinde 
bir yer edinmeye çalışan insan, gücün mutlak egemen 
olduğu zamanlardan doğup bugüne gelebilmeyi 
başarmıştır. 
Ancak yine aynı insan, gücün, baskının, zorbalığın, 
ölümün ve vahşetin gömleğini giymeyide ihmal 
etmemiştir. 
En küçük bir böcekle ölebilen insan, aynı zamanda 
uzayın sonsuz karanlığında varlığın temelini de 
arayabilen insana dönüşebilmiştir.
Esasında özde olan hüküm, sözde dillendirilen 
hükümden baskındır. 
İnsan, bilinmezliğin bilinir olduğu her bir durağın 
kırık saatlerine meydan okuyabilendir. 
Ancak insan, yine de işgal altındadır. İşgalde 
kaldığından attığı her bir adım yetimdir.
Onu işgal eden ve yetimleştireniseKabilleşen ruhudur.
Tanrı, o ruhun ardına gizlenen insanı ve hüznü 
yarattığında, sevgiyi ve ölümüde yarattı. 
Ölümü yarattığında kadını yarattı.
Kadın hüküm verdiğinde, erkek egemen oldu. 
Egemen olan ise, yazıyı yazdı. 
Yazılan bazen kader oldu, bazen ölüm, bazen aşk, 
bazen de bir hiçlik.

Bir böcekle ölebilen insanın küçüklüğüyle, uzayın 
derinliklerinde buluşlar gerçekleştiren insanın 
büyüklüğü ne denli farklı olabilir?
Kimliğimizi, bizi biz yapan temel değerleri 
yetimleştirmenin kazancı, boş bir kılıftan kaftan 
yapmanın ötesinde hangi manayı taşır?
Kabilin ruhuyla işgale uğrayan insanın, kurtuluşu 
nerededir?
İnsan, hak tanımının noktası mıdır?
Bir kadının uzunca kirpiklerinde kaybolup yine aynı 
kadını katleden insan, Tanrıyı tanır mı?
Hak veren insandan hak alan insana dönüştüren 
nedir?
İnsanı mana dünyasından alıp, serazat hayatlara süren 
hangi bakıştır?
Hiç tanımadığı bir insan için ağlayan, ona dertlenen, 
yardım eden, hüzünlenen insan, yine hiç tanımadığı 
ve görmediği insana ölüm kusmasının gerekçesi 
nedir?
Mutlak kader tayini rolüne giren insan, aynı zamanda 
muhtaç olan insandır.
Sahip olduğumuz iyi duygularımız, aklın karanlık 
sokaklarında kılıç kuşanan yegâne savaşçılardır. 
O savaşçılar öldüğünde insanda ölür.
İnsanı insan yapan tüm erdemler, duyguların 
süzgecinden geçerek büyür.
Özde olan hüküm, sözde buyrulan hükmü ortadan 
kaldırmağı her an, varoluşun yaşam kaynağını 
Kabiller işgal eder.
Suçluyuz.
Suçluluğumuz hükmün tecelliyatına varana değin bu 
böyle devam edecek. 
Ancak madem işgal atındayız ve madem yetimiz, 
içimizdeki iyi duyguların işgale uğramasına izin 
vermeyelim.
Çünkü orada kimliğimiz yatıyor.
Vicdanımızın kimliğimiz olması dileğiyle..
Sevgiyle kalın.
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B u g ü n  A k s a r a y 
Barosuna kayıtlı olan 

m e s l e k t a ş ı m ı z  Av. 
İbrahim Ergin, bürosunda 
uğramış olduğu silahlı 

s a l d ı r ı d a  h a y a t ı n ı 
k a y b e t m i ş t i r . 
Meslektaşımız, takip 
e t t iğ i  b i r  boşanma 
d a v a s ı n ı n ,  k a r ş ı 

tarafınca  katledilmiştir. 
Ö n c e l i k l e  ş u n u n 

bilinmesini isteriz ki; avukatlık 
hak savunuculuğu ve onurlu bir meslek 

olmakla beraber, avukat yürüttüğü işin hasmı 
değildir. Avukat, dara düşen herkese din, kimlik, 

mezhep, siyasi düşünce v.b ayırt etmeksizin 
hukuki yardım sağlayan bütün mağdurların 

dos tudur.Avukat l ık  mes leğ ine  yönel ik  bu 
şahsileştirici eylemi şiddetle kınıyoruz. Avukatlara 

yönelik şiddet eylemlerinin son bulmasını temenni 
ediyoruz.Buradan bir çağrıyı da Cumhuriyet Savcılıklarına 

yapmak isteriz. Avukatlara yönelik saldırıları ve şiddet 
eylemlerini kendilerine bildirilmesinden itibaren çok etkin ve 

seri bir şekilde soruşturma yürütmelerini, bu şekilde avukata 
yapılacak saldırının cezasız kalmayacağı inancını oluşturmaları 

gerekmektedir.Saldırıda hayatını kaybeden meslektaşımız Avukat 
İbrahim Ergin'in ailesine, Aksaray Barosuna ve tüm hukuk camiasına   

      başsağlığı dileriz.

KINAMA METNİ

AVUKAT İBRAHİM ERGİN'İN 

KATLEDİLMESİNE İLİŞKİN
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 Sümeyye GÖKSU
        Avukat
        

Kız, oğlan, çocuk, adam, kadın, erkek, anne, baba, 
evlat olmak-değil.. Birey olmak..
Dünyanın kalbinde, doğunun en batısında batının en 
doğusunda yaşamak. Kültürlerle hem çatışmak hem 
kültürler olmak. Medeniyet peşinde koşarken, 
gelenekseli suçlamak ya da gelenekseli yükseltirken 
yıpratmak. Sorunumuz ne doğu ol(ama)mak ne batı 
ol(ama)mak. Sorunumuz doğu batı arasında sıkışırken 

birey ol(ama)mak. Sorunumuz sorunun 
varlığında anlaşmak ama sorunda 
anlaşamamak. Topluluk olmak ama toplum olamamak 
ve ona isim koyamamak..Sorunumuz toplum olma 
yolunda topluluğa parça olamamak. Parça olmak-birey 
olmak.  Çözümümüz tekrar sözleşme yapmak. Ama bu 
defa konumuz birey olmak..

BİREY OLMAK

Kendi varlıklarımızda yok oluyoruz. Hiçbir tezat bu 
kadar korkutmamıştır beni. O kadar 'ben' 
oluyoruz ki 'biz' olamıyoruz. Bencilce 
hislerimize köleler arıyoruz. 'Ben'le 
b a ş l a y a n  c ü m l e l e r l e  b a ş l a y ı p 
samimiyetsiz 'biz'lerle bitiriyoruz. O 
kadar kayboluyoruz ki kendimizi 
aramaya ihtiyaç duyuyoruz ve ne 
yazık ki çoğumuz kaybolan 
benliklerimizi bulamıyoruz. 
Yeterince ağır olan dünya 
yükünü her geçen gün 
daha da ağırlaştırıyoruz. 
İ ş i n  i l g i n ç  k ı s m ı , 
akabinde şikayetler 
b a ş l ı y o r ; 
insanlardan, hayattan, 
düşüncelerden. Aslında en 
b ü y ü k  ş i k a y e t l e r i n  k e n d i 
içimizdekilerden olması gerektiğini 
gözard ı  ed iyoruz .  Başka la r ın ı  kend i 
mahkemelerimizde o kadar şiddetli yargılıyoruz ki 
kaç insan idam ediyoruz içimizde. Oysa en 
yargılanası kendimizi güçlü savunmalarla beraat 
ettiriyoruz. Hatta çoğu zaman şüpheli olarak dahi 
görmüyoruz. Birbirimizi önyargısız, tarafsız 
dinleyebilsek o zaman verilen hükümler de bu kadar 
kolay verilemeyecektir. Önyargılarımız neticesinde 
sevgiyle bakmayı bıraktık. Şefkat unutulan bir duygu 
oldu, iyiniyet aptallık. Nefret koruma kalkanlarımız 

oldu. Duvarlarımız oldu her seferinde çarpıp 
durduğumuz. Maskelerimiz oldu varlıklarını 
kabullenip, çıkarmayı unuttuğumuz. Bırakabilsek 
tüm kötü hisleri.  Toprağa dökülen her gözyaşı 

yüreğimizin derinliklerine düşüp temizlese 
kötülükleri.  Çocuklarımıza sevgiyi bıraksak. 

Kalbimiz o kadar büyüse ki tüm dünyayı 
içine alsa. İnsanları ayrıştırmaktan 

vazgeçip tek bir ortak kavram altında 
toplandığımızı unutmasak ve 

sadece 'insan' olmak için 
uğraşsak. Bizi hangi 
k a v r a m ı n 

k a r ş ı l a y a b i l e c e ğ i 
hususunu çok kez 
düşündüm. Dinsel 

kavramlar,  s iyasi 
kavramlar ve sosyal 

k a v r a m l a r  ü z e r i n e 
düşündüm. Hiçbirinin bizi tam 

o l a r a k  k a r ş ı l a y a m a d ı ğ ı n ı 
gördüm. Sadece gözlerimi kapatıp 

'insan' dediğimde karşılık buldum. Bu 
kadar aynıyken nasıl farklı olabiliriz ki. 

İnsanların düşünceleri, inançları, yaşayış 
tarzları vb. farklı olabilir de 'insan' farklı olamaz 

ki! Beyaz bildiğimiz gibi tüm renkleri barındırır 
içinde. Beyaz temizliği, masumiyeti temsil eder. Bu 
durumda aslında hepimiz bir aradayken varlığımızı 
koruyup 'insan'ı meydana getiriyoruz. Varlık o zaman 
anlamlanıyor. İşte o zaman 'VAR' oluyoruz.

VAROLUŞ ÇABASI

Avukat / MERVENUR SAMUR
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STAJYER AVUKATLARIMIZ  TBB'DEKİ 
Egitim Seminerinde

TBB tarafında düzenlenen Ağrı, 
Adıyaman, Bingol, Bitlis,  D.Bakir, 
Hakkari,  Mardin ve Van barosu 
stajyerlerinin  katıldığı bir haftalık  
seminere 16 stajyer avukatımız  katıldı. 
Ankaradaki Stajyer Eğitim Semineri 
açılışına TBB Eğitim Yönetim Kurulu

Üyeleri ile  Baro Başkanımız 
Av.Mehmet Salih Aydın, Bingöl  Baro 
Başkanı Av.Hanifi Budancamanak ile 
Baro Yönetim Kurulu üyemiz 
Av.Sedat Karaoğlan katıldı. 1 hafta 
sürecek olan staj eğitiminde mesleki 
eğitim ve pratik bilgiler verilecektir.

Ağrı Barosu 5 Nisan Avukatlar günü çerçevesinde 
yapmış olduğu faaliyetlere 6 Nisan Cumartesi Günü 
Tiyatro etkinliği ile devam etti.Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü Tiyatro Video Sanat Merkezi tarafından Gökhan 
Güneş yönetmeliğinde 'Adliyede Komedi' isimli tiyatro 
gösterimi yapıldı.Ağrı Barosu Avukatları ile halkın yoğun 
ilgi gösterdiği tiyatroda adliyede yaşanmış olaylar mizahi bir 

dille sahneye aktarıldı.Tiyatronun sonunda Ağrı Baro 
Başkanı Av.Mehmet Salih AYDIN ,tiyatro gösterisinde 
bulunan Gökhan Güneş,Belma Alpaslan ve   sanatçılara  
teşekkür ederek gecenin anısına  Yönetmen Gökhan Güneş 
ve tiyatro gösterisinde oynayan Av.Ayşe Nuray Kılıç'a plaket 
takdimi yapıldı.Tiyatro gösterisi çekilen fotoğraflar ile son 
buldu.

BAROMUZDA TİYATRO ETKİNLİĞİ



Yusuf  DEMİRTAŞ

Erdoğan TUNÇ

        Avukat
        

        Stj.Avukat
        

ünümüzde sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışının Gteknolojik gelişmelerle birleşmesiyle yeni dava 
alanları doğmakta ve idarenin gerçekleştirdiği her türlü 

hizmet ve işlemin hukuk düzeninde bir karşılığı ve sonucu 
olmaktadır.Türkiye gibi gelişmekte olan ve gelişimini de daha 
çok bayındırlık hizmetleriyle gerçekleştiren ülkelerde acaba 
idarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel ve altgeçit gibi 
inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin 
inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, 
müşteri kaybı ve kar kaybı gibi  zararlarının idareden tazmin 
edilmesi mümkün müdür bu yazımızda bu konuyu 
irdeleyeceğiz.Bilindiği üzere bir hukuk devletinde idare sadece 
hukuka uygun eylem ve işlemler yapmakla yükümlü değildir; 
aynı zamanda idare kendi kusurlu ve hatta bazen kusursuz 
eylem ve işlemleriyle bireylere verdiği zararları da tazmin 
e t m e k l e  y ü k ü m l ü d ü r. B u  a n l a m d a  F e d a k a r l ı ğ ı n 
denkleştirilmesi ilkesi veya kamu külfetleri karşısında 
vatandaşların eşitliği ilkesi idarenin tüm toplum tarafından 
paylaşılan hukuka uygun eylem ve işlemlerinin külfetlerinin 
sadece belli bir kişi veya kişilerin üstünde kalması durumunda 
bu kişi veya kişilerin uğradığı zararı,idarenin bir kusuru olmasa 
bile tazmin etmesini öngörmektedir.Bu manada kamu külfetleri 
karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk 
ilkesi,kazalardan kaynaklanmayan yani arızi nitelikte olmayan 
zararların tazmininde söz konusu olmakta ve tazmin edilen 
zarar daha önceden öngörülen, tamamıyla yapılan işin doğal 
sonucu olan bir zarardır.Fransız Danıştayı'nın bu konuda 
verdiği sayısız karar vardır.Ancak Fransız Danıştayı'nın bu 
konudaki içtihadının temeli,24 Temmuz 1931 tarihli Commune 
de Vic-Fezensac kararıdır.Bu karara konu teşkil eden olayda,bir 
kasaba meydanına komşu olan bir evin çatısına meydanı 
çevreleyen çınar ağaçlarının yaprakları her sene dökülerek bina 
sahibine zarar vermektedir.Bina sahibi bu şekilde uğradığı 
zararın tazmini için belediyeye karşı dava açmıştır.Gerçekten 
de,bu olayda bayındırlık eserinin bir özel kişiye verdiği bir 
zarar vardır.Bu zararın ortaya çıkmasında idareye atfı kabil bir 
kusur yoktur.Kasaba meydanına çınar ağacı dikmiş olmak bir 
kusur  deği l , te rs ine  kamu bakımından yarar l ı  b i r 
faaliyettir.Ancak,bu çınarların gölgesinden ve güzelliğinden 
sadece yaprakları çatısına düşen kişi değil,bütün kasaba halkı 
yararlanmaktadır.Oysa çınarlardan ortaya çıkan zarar,sadece 
bu kişinin üzerinde kalmaktadır.Nimeti tüm kasaba tarafından 
paylaşılan çınar ağaçlarının külfeti de tüm kasaba tarafından 

paylaşmalı;dolayısıyla çınar yapraklarının çatısına düşen 
kişinin uğradığı bu zarar belediye tarafından tazmin 
edilmelidir. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi yeni bir şey 
olmayıp hukukun genel ilkelerinden biridir. Örneğin 
kamulaştırmanın ancak taşınmaz malın gerçek karşılığının 
peşin ödenmesi şartıyla yapılabilmesinin altında bu ilke 
yatar.Mesela idare şehirlerarası karayolu yapımı nedeniyle 
yolun üzerinden geçeceği tarlaya ihtiyaç duyar.Bu işte kamu 
yararı olduğu ve bu tarlaya idarenin bedel ödemeden el 
atabileceği,tarla sahibinin kamu yararına yönelik bu işleme 
katlanması gerektiği düşünülebilir.Ancak yapılan yoldan 
sadece tarla sahibi değil,herkes geçecektir.Yani yolun 
nimetinden herkes yararlanacak,külfeti ise bir kişinin üzerinde 
b ı r a k ı l a c a k t ı r. İ ş t e  b u  h a k k a n i y e t  v e  n e s a f e t l e 
bağdaşmaz.Madem bu yolun nimetinden herkes yararlanıyor;o 
halde,bu yolun külfetini de herkes paylaşmalıdır.İşte kamu 
külfetlerinin karşısında eşitlik ilkesinin özü budur.Hatta söz 
k o n u s u  i l k e  M e c e l l e ' d e  “ m a z a r r a t  m e n f a a t 
mukabelesindendir.Yani bir şeyin menfaatine nail olan onun 
mazarratına da mütehammil olmalı.”şeklinde hükme 
bağlanmıştır.Genelde meslektaşlarımız fedakarlığın 
denkleş t i r i lmesi  kaynakl ı  dava  aç t ık lar ında  bazı 
vatandaşlardan “devlet bize ne güzel yatırım yapıyor bir de 
üstüne üstlük devletten tazminat mı isteyeceğiz” eleştirileri 
almaktadır.İdare tarafından yapılan yol,köprü,altgeçit,metro 
gibi bayındırlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğu 
sabittir.Ancak yapılan bayındırlık eserinin nimetlerinden tüm 
toplum yararlanıyorken külfetlerinden yani bayındırlık 
eserinin yapılması aşamasında oluşan toz,çamur ve ses ile 
bayındırlık eserinin yapılmasından dolayı bazı işyerlerinde 
oluşan müşteri kaybı ve taşınmazın değerinin azaltılması gibi 
külfetlerin fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi çerçevesinde 
karşılanması gerekmektedir.Bu konu değer yargılarıyla ilgili 
bir şey değildir.Bunun için idarenin ihale yaparken fedakarlığın 
denkleştirilmesi ilkesi kapsamındaki zararları da ihale bedeline 
dahil etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Fedakarlığın 
Denkleştirilmesi ilkesi kapsamında Danıştay 6. Dairesi 
21.12.1969 tarihli 1966/2839 Esas,1969/2766 sayılı kararında  
“yol kotunun düşürülmesi sonucunda davacılara ait taşınmaz 
mallarda meydana gelen değer kaybının hakkaniyet ve nesafet 
kuralı gereğince karşılanması gerektiği” yönünde karar 
vermiştir.

Yine İstanbul 4. İdare Mahkemesi 13.07.2006 tarih ve 
2005/1843 Esas 2006/1639 Karar sayılı ilamına konu 
olayda İstanbul'un trafik sorununu çözmek amacıyla 
yapılan Marmaray Projesi kapsamında,davacının 
işyerinin bulunduğu Ankara Caddesi üzerinde yapılan 
kazı çalışmaları nedeniyle caddenin bir bölümünün trafiğe 
kapatıldığı,idarece alınan bu önlemlerden dolayı müşteri 
kaybının olmuş olabileceği,kazı sırasında çıkan toz 
nedeniyle temizlik giderlerinin arttığı,caddenin trafiğe 
kapatılması nedeniyle hamaliye giderinin olduğu,bu 
durumun 2008 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği 
iddia edilerek doğmuş ve ileride doğacak maddi zararın 
t a z m i n i  i s t e m i y l e  a ç ı l a n  d a v a d a  m a h k e m e 
Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nı  
tazminat ödemeye hükmetmiş ancak Danıştay 10. Dairesi 
2018/188 E. 2012/934 K. Sayılı kararıyla dosyayı “kamu 
külfetleri karşısında eşitlik ilkesi uyarınca idarece 
karşılanabilmesi için,uğranıldığı ileri sürülen zararın 
kamu külfeti olmaktan çıkıp hizmetten yararlananlar 
yönünden özel ve olağandışı bir niteliğe dönmüş olması 

gerekir” yorumuyla bozmuştur.Bizce bu görüşe katılmak 
olanaksızdır.Biz Danıştay'ın zorlama bir yorum 
yöntemiyle dosyayı bozduğunu düşünüyoruz.Çünkü 
fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi bir kusursuz 
sorumluluk ilkesidir.Bu nedenle idarenin aldığı tedbirlerle 
tazminat yükümlülüğünün doğmuş olup olmadığının 
incelenmesi mümkün değildir.Danıştay'ın söz konusu 
dosyayı bozmasının nedeni olarak dosyanın emsal 
oluşturabileceği ve idarenin yaptığı her bayındırlık 
eserinde tazminata hükmedileceği korkusu olup bu 
nedenle Danıştay'ın yorumu hukukilikten uzak, idare 
hukukunun kusursuz sorumluluk esaslarına ve 
fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesinin özüne aykırı bir 
yorumdur.Kusursuz sorumluluk ilkesinin idare karşısında 
güçsüz ve çoğu zaman aciz durumda olan kişilerin hukuki 
durumunu güçlendirmesi nedeniyle kanaatimizce 
uygulama alanı daha da genişletilmeli ve mahkemeler 
tarafından uygulanırken çekingen davranılmamalıdır.Zira  
sosyal devletin ve hukuk devletinin de gereği budur.

İDARE 
HUKUKU'NDA FEDAKARLIĞIN 
DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

İ
nsan zihninde tasarlanan kurguların görünümlerinden 
biri olan ideolojik komplikasyonlar zamanın 
süspanse edemeyeceği kültürel diyagramlar 

oluşturmayı hedefler, insanın evrimsel kodlarını 
manipüle eden nicel hegamonyalar toplumsal algının 
atomik sıçrama yapmasını önler. Bir yandan doğal 
seleksiyona direnç gösteren düşünce kolonileri 
oluşturulurken diğer yandan 'evrimin aklı' zaman 
bariyerlerinden geçerek dönüşümün radikal portresini 
yenilgiye uğratarak 'çoğul anlam'ın hâkimiyetinde yeni 
bir bilinç paradigmasını kaçınılmaz kılar,bu bağlamda 
insan doğasının salt determinist düşünce örüntüleriyle 
anlaşılması mümkün olmadığı gibi ampirik yada teolojik 
düşüncelerin de 'kaotik anlam'a girizgâh olmaktan öteye 
g i d e m e d i k l e r i ,  g ö r e c e  o l m a y a n  f e l s e fi k 
temellendirmelerle anlaşılabilir, ayrıca devlet aygıtının 
beslendiği ideolojik fraksiyonlar hukuk eğrisi üzerinde 
statik noktalar oluşturarak pozitif hukuk ile ideal hukuk 
ikilemini girift bir hale getirirler, siyasetin izdüşümünde 
kalan hukuk sistemi, hiyerarşik değer piramidini 
erozyona uğratır,kültür çatışmalarının ideolojik 
şablonlara bürünürek yeni dünya düzeninde tehlikeli 
boyutlara vardığı göz ardı edilerek, özgürlük eşitlik 
demokrasi gibi kavramların narkotik etki uyandırmasını 
beklemek yanılgılarla birlikte yenilgilerle sonuçlanır 
dolayısıyla bu tür argümanların yarattığı illüzyonlar 

uzun vadede yıkıcı e t k i l e r  y a r a t ı r . 
İdeolojilere masumiyet giydirilip kulağa hoş 
gelen nüanslarla bilincin önemli ikonları ekarte edilerken 
otoriteler,belirsizliği tekelinde tutarak ürkek toplumsal 
bir bilinç inşa ederler, böylece ilkel beynin direktifleriyle 
hareket eden kitleler, çoğunluk despotizminden mazoşist 
bir haz alırken azınlıklar 'ahlaki eylem'in sınırlarını aşan 
düzeyde marjinalleşirler.Hukuk uygulayıcıları, 
prosedürel adalet dağıtıcılarından farklı olarak birey ile 
devlet arasında bir ara form işlevi görmelidir, bundandır 
ki hukukçu robotik tekrar yapan otonomlardan farklı 
davranmak zorundadır. Sosyal sözleşmelerin yeniden 
değerlendirilmesi ve  egemenliğinin meşruluk temelinin  
modern zamana uyarlanması, bireyin devletle kurduğu 
figüratif ilişki biçiminden öznel ilişki biçime evrilmesi, 
hukuk fanatizminden vazgeçilerek hukukun bileşenleri 
arasındaki fraktal ilişkinin yeniden tanımlanması 
gerekmektedir.Totaliter demokrasilerden türeyen 
jakoben doktrinler, hukuku öncelemek yerine fabrik 
moral değerlerle aktif örgütlenmeleri tetikler, 
küreselleşmeyle beraber post-modernizmin çoğul kimlik 
ve çoğul kültür anlayışı şekilci toplumların öteki ile 
kurdukları ilişkiyi esnetmekte yetersiz  kalırken sosyal 
mühendislik çabaları artan oranlı bir fonksiyona 
dönüşmektedir

İDEOLOJİK KÖLELİK
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Baro Başkanımız Av.Mehmet Salih AYDIN 30 Mayıs 2019 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıklanan Yargı 

Reformu Stratejisine iştirak etti. Savunma Hakkının Etkin 

Kullanılmasının Sağlanması ilk defa ayrı bir başlık olarak 

Reform belgesinde yer aldı.

Yargı Reformu Stratejisinde  Savunma mesleğine yönelik 

öngörülen reformlar;

1- Avukatlık stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine 

Giriş Sınavında başarılı olma şartı getirilmesi

2- Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin 

yetkileri genişletilmesi 

3- Hukuki güvenliğin artırılması için Tapuya ilişkin 

işlemler, Gayrimenkulün aynına ilişkin işlemler,belli 

miktarların üzerindeki kira sözleşmeleri ile bazı iş ve  

işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması zorunluluğu 

4- Bazı davalarda avukatla temsil zorunluluğu

5- Avukatların sundukları belgelere güvenin esas olması 

6- Avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün 

azaltılması

7- Kamu Avukatlarının çalışma esasları ve özlük hakları 

iyileştirilmesi 

8- Meslekte belli bir kıdeme ulaşan avukatlara  Yeşil 

Pasaport verilmesi 

9- Hukuk Fakültesi kontenjanı düşürülerek ilk 100 bine 

giren öğrenciler hukuk fakültesine kayıt yaptırabilecek

10- Hukuki himaye sigortası etkili hale getirilmesi

BAŞKANIMIZ 
YARGI REFORMU 

STRATEJİSİNİN 
AÇIKLANMASINA 

İŞTİRAK ETTİ 

YARGI REFORMU STRATEJİSİ

Ağrı BarosuAğrı Barosu 4039

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/154 
numaralı dosyada, dava sonunda mahkeme kararıyla 
tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet 
ücretinin avukata ait olmasının hüküm altına alınmasının 
Anayasa'ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar 
vermiştir.
İtiraz Konusu Kural
İtiraz konusu kuralda, mahkeme kararıyla tarifeye 
dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücretinin 
avukata ait olduğu hüküm altına alınmıştır.
Başvuru Gerekçesi
Başvuru kararında; müvekkilin avukatlık ücreti 
ödemesine rağmen mahkemece müvekkil lehine 
belirlenen ücretin doğrudan avukata ait olmasının 
taraflara bu konuda farklı bir anlaşma yapma imkânı 
bırakmadığı, avukatlık mesleğine ayrıcalık tanıdığı, hak 
arama özgürlüğü ile adil yargılanma ilkelerini ihlal ettiği 
belirtilerek kuralın Anayasa'nın 10., 36. ve 48. 
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Mahkemenin Değerlendirmesi
Kuralda geçen ücret avukat ile müvekkil arasında yapılan 
sözleşmeden kaynaklanan avukatlık ücreti değil 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hükmedilen 
vekâlet ücretidir.Davada haklı çıkan taraf lehine 
hükmedilen ve yargılama giderlerinden olan vekâlet 
ücreti, avukatın taraf olmadığı, sadece taraflardan birini 
hukuki yardım amacıyla temsil ettiği davada, bizzat taraf 
yararına hükmedilebilmesi usul hukuku kurallarından 
kaynaklanan bir zorunluluğa dayanmaktadır. Davacı 
veya davalının davayı vekil aracılığıyla takip etmeleri 
kendi iradelerine bağlıdır. Avukatın hukuki yardımından 
yararlanmak ve davasını vekil aracılığıyla takip etmek 
isteyen kişi bu yardımın karşılığı olan meblağı veya 
değeri karşılamalıdır. Vekâlet ücreti, savunma hakkının 
en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, 
konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının 
doğal bir sonucudur. Dolayısıyla kişilerin bizzat dava 
açma veya davalarını avukatla takip etme imkânını 
ortadan kaldırmayan itiraz konusu kuralın hak arama 
özgürlüğüne aykırı olduğundan söz edilemez.
Öte yandan itiraz konusu kuralın avukatlık ücretinin vekil 
ile müvekkil arasındaki bir hukuki ilişkiden doğma 
niteliğini ve kişisel hak olma özelliğini değiştirdiği 
söylenemez. 

Kuralın emredici hukuk kuralı olmayıp tamamlayıcı bir hukuk kuralı 
olduğunda kuşku yoktur.Bu bağlamda kuralın avukatlık sözleşmelerinde 

ücret kararlaştırılırken dava sonunda karşı tarafa yüklenecek vekâlet 
ücretinin avukatlık ücretine dâhil edilip edilmeyeceği hususunu gözeterek 

düzenleme yapmalarını engellemediği açıktır. Tarafların eşit koşullarda 
özgür iradeleri ile düzenleyecekleri avukatlık sözleşmelerinin hukuki 
geçerliliği ve kapsamına müdahale teşkil etmeyen kuralın Anayasa'da 

koruma altına alınan sözleşme özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine 
aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Açıklanan 

nedenlerle kural Anayasa'ya aykırı 
bulunmayarak itirazın reddine 

karar verilmiştir.

“ “

BASIN DUYURUSU

Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata 

Ait Olmasının Anayasa'ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi
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ırmanış için malzemeler: Krampon, İp (11 mm), Buz TKazması, Emniyet Malzemeleri (Perlon, Buz Burgusu vb) 
Yaz çıkışlarında (-5, -10 ºC'ye) dayanaklı uyku tulumu, 

anorak, rüzgarlık, diğer kamp malzemeleri ile gerekli ihtiyaçlar, 
Dağcıların çıkışları izne tabi olan Ağrı ve Küçük Ağrı dağlarına 
tırmanışlarında şu noktalarından hareket etmeleri zorunludur.

* Ağrı dağına çıkışlar Doğubeyazıt - Topçatan köyü - Eli Çiftliği 
güzergahından olmak şartıyla yalnızca dağın Doğubeyazıt sınırları 
içinde kalan cephesinden yapılmaktadır. 

Küçük Ağrı Dağına ise yalnızca kuzeybatı güzergahından çıkış * 
yapılmaktadır. Ağrı Dağı doruğuna tırmanmak için haberleşme, 
taşıma güvenlik ve tırmanma açısından en rahat ve sık kullanılan 
rota güney rotasıdır. 

Doğubeyazıt'ta konaklayan dağcılar tırmanış için gerekli * 
hazırlıkları burada tamamlayarak oto mobil ile Eli köyüne 
ulaşırlar. Burada su ikmali yapıldıktan sonra 7-8 saatlik bir 
yürüyüşle 2800 m. yükseklikteki ilk kamp yerine varılır ve burada 
geceleme yapılır. 2. gün 4-6 saatlik bir tırmanışla 4200 m. 
dolaylarında ikinci kamp yerine ulaşılır. Doruk tırmanışı için 
krampon, buz kayması ve ip alınması zorunludur. 8-10 saatlik 
tırmanışla doruğa ulaşılır ve birinci kamp yeri olan 2800 m. ye 
dönüş yapılır.

AĞRI DAĞI
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DAĞI 

ürkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı Tjeolojik konumu ve Büyük Tufandan sonra 
Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması 

dolayısıyla efsanevi özelliği olan bir dağdır. 
Kutsal kitaplarda da adı geçen Ağrı Dağının farklı 
dillerde bir çok ismi vardır. Başlıcaları, Ararat, 
Kuh - i Nuh, Gli Dağ, Cebel ül Haristir. Marco 
Polonun hiç bir zaman çıkılamayacak dediği 
Dağa ilk tırmanışı, kayıtlara göre 9 Ekim 1829 
yılında Prof. Frederik Von Parat tarafından 
gerçekleştirildi. İkinci kış tırmanışı ise ilk 
tırmanıştan çok sonra 21 Şubat 1970' de Dağcılık 
Federasyonu eski başkanlarından Dr. Bozkurt 
Ergör tarafından gerçekleştirildi. 1980'li yıllarda 
binlerce dağcı Ağrı Dağını ziyaret etti. Her yıl 
binlerce yerli ve yabancı dağcı tarafından ziyaret 
edilmektedir. 

Yükseklik :5137 m. 

Doğu Anadolu'da İran sınırları Konumu : 
yakınında yükselir. (Aras-Murat Nehirleri arası) 
Tırmanış Zamanı :Tırmanışlar İçin En Uygun 
Zaman Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Kış 
tırmanışları zorlu ancak zevklidir. Tüm dağcılar 
için Ağrı Dağı Kış solo tırmanışı en büyük 
hedeftir.  

Özellikleri: Ağrı dağı(5137 m.), Anadolu 
Yarımadası ve Avrupa'nın en yüksek doruğudur. 
4000 metreye kadar bazalt daha sonra sonraki 
yükseklikte andezit lavlarından oluşarak volkanik 
bir dağ özellikleri gösterir. Dağın doruğunda bir 
örtü buzulu vardır. Doğu yüzünde Serdarbulak 
yaylası ve 3896 m. yükseklikteki Küçük Ağrı 
Dağı yer alır. Ağrı dağı yüksekliği, buzulları, 
insanları, değişik yapısal görünümleri, kar sınırına 
kadar kaplı otlukları ve dağ çayırları ile ilginç ve 
çekici bir görünüme sahiptir. 
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İSHAK 
PAŞA 
SARAYI

Doğubayazıt' ın 7 km. güney doğusunda, Eski 
Beyazıt'a ve ovaya hakim yüksek bir tepenin 
üzerine kurulmuş, pek çok bölümleri olan komple 
bir saraydır. Birinci Dünya harbine kadar Bayazıt 
Sancağı bu saraydan yönetildi. Sarayın yapımı 
1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi 
Paşa tarafından başlanılmış, aynı soydan gelen 
Küçük İshak Paşa zamanında 1784' te (99 yılda) 
tamamlanmıştır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. 
Saray 115X50 m. boyutlarında, tesviye edilmiş, 
Karaburun tepesi üzerine terası, iki avlu ile bu 
avluları çevreleyen çeşitli yapı topluluğundan 
meydana gelmektedir. Doğu-Batı yönünde 
yaklaşık 7.600 m. karelik bir alan üzerine 
oturtulmuştur. Bazı kısımları tek, bazı kısımları 
iki, bodrum dahil bazı kısımları üç katlı olarak 
yapılmıştır. Bir saray için gerekli tüm bölümler 
(harem, harem odaları, aşevi, hamam, toplantı 
salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, camii, 
çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak ve 
seyis odaları, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak 
depoları, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında 
çeşitli hizmet odaları vb.) vardır.

 Her odada ocak, dolap yerleri vb. görülmektedir. Sarayın girişi, 
savunması en zor olan doğu cephesindedir. Anıtsal taçkapı, avlulara 

çıkan diğer kapılar gibi, kabartma, süsleme ve zengin bitki 
motifleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşır. Saray, tarih ve 

sanat tarihi yönünden essiz bir değere sahiptir. Bu bey kalesi, 
Avrupa' daki şato tipi yapıların ülkemizde rastlanmayan en iyi 

örneğidir. Sarayın cami dışındaki bölümlerin çoğu yıkılmış, harap 
olmuş, tavanları sökülmüştür. Son yıllarda biraz onarılmış, restore 
edilmiştir. Camii, saray kompleksinin en sağlam kalan yeridir. Her 

halde burası, dini bir korkuyla tahrip edilmemiştir. Tek kubbeli 
camii, iki ayrı renk taşla örülmüş minaresiyle saraya ilginç bir 

görünüm kazandırmaktadır. Camiinin kıble duvarının dışındaki türbe 
geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş olup, muhtemel Abdi 

Çolak Paşa ile İshak Paşa ve yakınları için 
yapılmıştır.Sarayın(Selamlık) kuzey cephesinde dışa sarkan dört 

ahşap konsolda üstte kanatlı ejder, onun altında aslan, en altta insan 
figürleri yer almaktadır ki, çok ilginç ve sanatkaranedir. Sarayda 

klasik Osmanlı mimarisinden farklı üslup ve benzeme şekilleri 
dikkati çeker. Türk saray geleneği ve mimarisinin ana prensiplerine 

uyulmuştur. Yapı birkaç aşamalıdır ve güzellikle azameti yansıtır. 
Saray iştihamı, yaptıran paşanın çevreye ve Merkezi Devlet'e karşı 

gücünü göstermek istediği anlaşılmaktadır.Taş duvarların içinde 
görülen boşluktur, sarayın kalorifer tesisatı andıran merkezi ısıtma 

sistemiyle ısıtıldığını göstermektedir.Yapımı bir çok efsane ve 
hikayeye konu olan İshak paşa sarayı; Osmanlı döneminde Ağrı' da 

yapılan en büyük ve en önemli mimari eserdir. İshak Paşa Sarayı, 
geleneksel Türk mimari karakterinde ve Selçuklu mimarisi 

biçiminde bir yapıdır. Bu yapılar topluluğunda Osmanlı ve Selçuklu 
mimarisinin öğeleri yanında, Avrupa sanatının Barok üslubunun 

etkileri de görülmektedir. Zamanın en modern ve ileri anlayışı ile 
yapılmış olup, genel hatlarıyla Türk kültürünün özelliklerini taşır. 

Bir Osmanlı Dönemi Yapısı İshak Paşa Sarayı Görkemli özel mimarı 
yapısı, anıtsal taç kapıları, haremi, salamlığı, cami ve yüzlerce odası 

ile görülmeye değer bir şah eserdir...Sanki bir saray değil, tüm 
heybetiyle canlı bir tarih, her tarafı sır dolu bir efsanedir. Onu 
anlamak için yakından görmek, gezmek gerekir...Bu görkemli 

yapının mimarı meçhuldür, onun için halk, sarayın yapımı ve tarihi 
hakkında bir çok efsane anlatır. Sarayı gezerken, masal dünyasının 
saraylarını görmüş gibi hayal güçleriniz harekete geçer, güzellikler 

karşısında efsanelerde anlatılanlar bir bir gözlerinizin önünde 
canlanır...Bir kartal yuvasını andıran ve çevresiyle ahenk 

oluşturan bu muazzam yapıya hayran kalmamak elde değil...
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Balık Gölü Taşlıçay ilçesine 26 km, Doğubayazıt 
ilçesine 60 km. mesafede olup iki ilçe sınırları 
içerisinde kalmaktadır. Denizden yüksekliği 2241 

m. Olup Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biridir. 
Çevresindeki dağlardan gelen küçük dereler, kıyısındaki 
pınarlar ve yeraltı sularıyla beslenen en derin yeri 37 m. 
olan bir lav seti gölüdür. Göl içme suyu ve kullanma suyu 
koruma sahası statüsünde olup yakınındaki 
yerleşim birimleri için içme suyu 
sağlamaktadır. Çevresindeki 
dağlardan  ge len  küçük 
dereler, kıyısındaki 

pınarlar ve yer altı suyu ile beslendiğinden akış durumu ve 
sürekliliği ile ilgili veriler tespit edilememiştir. Yakın 
çevresinde tarım alanları ve otlaklar bulunur. Türkiye'nin 
önemli kuş alanlarından biridir. Gölün üzerindeki 0.15 
hektar alana sahip bir adada kuluçkaya yatan Kadife Ördek 
popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanmıştır. 
Bölgedeki asıl ünü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan 
kaynaklanır. Göl çevresinde yaşayan başlıca hayvan türleri 

şunlardır; Kartal, Şahin, Keklik, Yabani Tavşan, 
Tilki, Kurt, Yaban Ördeği, Martı, 

Bıldırcın ve Çulluk'tur.

Balık Gölü 

uh 'un  Gemis i  Ağr ı  Dağ ı 'n ın  güney Nkarşısındaki Telçeker ile Üzengili köyleri 
arasında doğal bir anıttır. Aslında bu anıt, 

gemi biçiminde bir şekil, iz (siluet) dir. Kalıntı, 
Türkiye- İran Transit yoluna 3.5 km. mesafededir. Nuh 
tufanı sonucunda karaya oturan geminin burada 
kaldığı öne sürülmektedir. Buranın halk arasındaki 
adı, Cudi dağıdır. 1983 yılından itibaren kutsal 
geminin kalıntılarını burada arama çalışmaları 
hızlanmıştır. Başta James İrwin olmak üzeri Amerikalı 
araştırmacılar burayı çok yönlü incelemişlerdir. Türk 
bilim adamları ( Atatürk Üniversitesi ve MTA 
Enstitüsü elemanları) da bu oluşumu bilimsel yönden 
incelemişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklar Yüksek Kurulu 17 
Eylül 1987 tarih ve 3657 sayılı kararı ile gemi 
kütlesinin “ korunması gerekli taşınmaz kültür ve 
tabiat varlığı” özelliği gösterdiğini belirtildiğinden, 
burası doğal sit alını ve açık hava müzesi olarak 
koruma altına alınmıştır. Nuh' un Gemisinin İzi 11 
Eylül 1959 günü harita yüzbaşısı İhsan Durupınar, 
Doğu bölgesinin havadan çekilmiş fotometrik 
haritalarını tetkik ederken ilginç bir resmi buldu. 
Resim bütün dünyayı ilgilendiriyordu. Bunun Nuh' un 
gemisi olma ihtimali vardı. Bu tarihten sonra Ağrı dağı 
ve Telçeker köyü üstündeki heyelan bölgesinde gemi 
aramaları hızlandı. Heyelan bölgesi, Ağrı dağının tam 

güney karşısında, Doğubayazıt- Gürbulak yolunun 
güneyinde, Telçeker ve Üzengili köylerinin 
yamaçlarındadır. Burada gemi biçimli bir şekil vardır 
ki, harita yüzbaşısının üzerinde durduğu toprak şekil 
budur. İlk bakışta gerçekten gemiye benzeyen bu 
yapının heyelanın etkisiyle mi, yoksa Nuh' un 
gemisinin karaya oturduğu yer mi olduğu henüz 
tartışma konusudur. Şekil Nuh' un gemisi olması kadar 
ilginç olmakla beraber, doğal anıt niteliğindedir. Yer 
kabuğunun bir oyunu sonucunda oluşsa dahi, şekil yer 
bilimleri açısından da ilginçtir.

Nuh'  un  Gemis in in  F iz ikse l  Öze l l ik ler i 
Gemi kütlesi, sürekli heyelan olan ve akıntının bütün 
şiddetiyle devam ettiği yamaçta olduğu halde, yerinde 
basit kalmış, şekil bozulmamıştır. Kütlenin biçimi, 
insanoğlunun yaptığı ilk gemilere benzerlik 
göstermektedir. Baş tarafı çok dar, arka kısmı ortaya 
doğru daralmış haldedir.  Boyut olarak 165 m. x 50 m. 
x 13 m. ölçüsündedir. ( Bu rakamlar, kutsal kitaplarda 
belirtilen ölçülere uymaktadır.) Çevresini oluşturan 
toprak toprak kıyasla; gemi kütlesinin malzemesi 
kuvvetli bir fiziksel mukavemete sahiptir. Gemi içinde 
ve yüzeyinde üç ayrı seviyede dizilmiş, eşit aralıklarla 
dağılmış ve fiziksel farklılıklar gösteren bölümler 
mevcuttur.  Geminin muhtelif yerlerinde gemi 
direklerini andıran boşluk ve tümsekler vardır. 

NUH'UN GEMİSİ İZİ

Ağrı BarosuAğrı Barosu 4645

Doğubayazıt şehrinin 35 km. doğusunda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın 2 
km. kuzeydoğusunda yer alır. Derinlik ve büyüklük itibarıyla Alaska'daki 
Meteeor çukurundan sonra, Dünya'daki ikinci büyük meteor çukurudur. Bu 
çukurun, daha farklı iddialara karşın, 1892 yılında düşen büyük bir göktaşı 
tarafından oluşturulduğu sanılmaktadır. Çünkü bu silindirik doğal kuyu, 
Tersiyer kalkerlerini örten kalın ve çatlaklı bazaltlar içinde, geceleyin birden 
bire açılmış, o gecenin sabahında Gülveren köyünün kaynak suları bulanık 
olarak akmıştır. Çukurun açılması sırasında meydana gelen sarsıntı geniş bir 
alanda hissedilmiştir. Derinliği 60 m.yi ve çapı da 35 m.yi bulan söz konusu 
çukurun âdeta silindirik bir kuyu şeklinde olduğu dikkati çekiyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca bu arada erozyonu önlemek ve çukurun içinin 
toprakla dolmasını engellemek için proje çalışmaları devam etmektedir. Ağrı 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan uygulama projesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir. Bu bağlamda koruma 
alanında bulunan Meteor Çukurunun çevre düzenlenmesi, gelen 
ziyaretçilerin dinlenebilmesi için park alanı olacak şekilde çalışmalar devam 
etmektedir. 

1651 yılında doğan ve ölüm tarihi kesin olarak 
bilinmeyen Ahmed-i Hani ye ait bir türbedir. Türbenin 
yanında sonradan birde cami yapılmıştır. Türbe 
Doğubayazıt'a 8 km. mesafede, İshak Paşa Sarayının üst 
kısmındadır. Bölgede en çok ziyaret edilen türbedir. 

Ahmed-i Hani Türbesi Kaplıca alanı, Ağrı İli'nin güneydoğusunda bulunan Diyadin İlçe 
Merkezine 5 km mesafede yer almaktadır. Kaplıca bölgesi 
birbirinden kopuk olarak bulunan Yılanlı, Davut, Tunca ve Köprü 
kaplıcaları olmak üzere geniş bir alana yayılmıştır. Kaplıca 
alanının içinden geçen Murat Nehri, görsel ve rekreatif açıdan 
önemli bir doğal değer kazandırmaktadır. 
Tedavi (Endikasyon) Özellikleri: 
Termal suların bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, Karbondioksit 
Gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt 
olması nedeniyle şifa özelliği taşımaktadır. Cilt 
hastalığı, özellikle romatizma, nevrit nöroloji, 
kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme 
hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu 
gibi hastalıklarının tedavisinde 
yararlanılmaktadır. 
Termal Su Özellikleri 
Toplam Mineralizasyon : 1000 mg/lt 
Sıcaklık : 72-78 °C dir. 

Diyadin Kaplıcaları

Meteor Çukuru



SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI

Ağrı Barosu’nun faaliyetlerini ve meslektaşlarımızın 

sunduğu hizmetleri öğrenmek için bizi takip edin.

TAKİP EDİYOR MUSUNUZ

facebook.com/agribarosu instagram.com/agribarosu

agribarosu agribarosu

agribarosu

Twitter.com/@agribarosu

AĞRI BAROSU

Herkes İçin Adalet

Adalet İçin Avukat

Yaşar Kemal Cad. Adliye Sarayı 
Kat: 3  04100 Merkez/ Ağrı Tel: 0472 215 17 63

www.agribarosu.org.tr

Dergisi
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