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• Çanakkale Barosu Dergisinde yayınlanan 
yazıların tüm hakları saklıdır. Kaynak 
gösterilerek kısmi alıntı yapılabilir. Yazıların 
sorumluluğu yazarlara, ilan sorumluluğu 
ilanı verenlere aittir. Yayımlanmasını 
istediğiniz haber, duyuru ve yazılarınızı 
yukarıda belirtilen e-posta adresine 
bildirebilirsiniz. 
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ANLAMLI YARIŞMA

  MAKALE

“Çocuk Gözüyle 
Adalet”

HUKUK  ve  
AVUKATLIK
Av. Recep KEMAHLI
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Adaletin Küçüldüğü Ülkelerde,  
Büyük Olan Artık Suçlulardır.

Fransız Özdeyişi
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Değerli Meslektaşlarım

Hukukun Üstünlüğüne İnananlar,

Yaptığımız genel kurulun ardından oluşturulan 
yeni yönetimimizle siz değerli meslektaşlarımıza, 
şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. Şüphesiz anlamlı ve önemli 
bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluğun gereğini 
“Etkin ve Saygın Baro” imajımızı koruyarak ve 
daha da geliştirerek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Bu anlamda yönetim kurulumuz, komisyonlarımız, 
gençlik meclisimiz ve meslektaşlarımız Çanakkale 
Barosu’nu örnek bir meslek kuruluşu seviyesine 
çıkarmışlardır.

Şüphesiz mesleki anlamda zor zamanlardan 
da geçiyoruz. Zorlukları çeşitli platformlarda dile 
getiriyoruz. Yerel ve ulusal düzeyde çözüm önerileri 
için her platformu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu 
çabalar devam ederken toplumdaki avukat imajını 
güçlendirmek, aramızdaki mesleki dayanışmayı 
pekiştirmek gayretinden de geri durmuyoruz. 
Memnuniyet vericidir ki kadın, çocuk ve çevre 
başta olmak üzere birçok toplumsal konuda 

baromuz bir lokomotif olmuştur. Bu vesileyle emek 
veren kıymetli meslektaşlarımın hepsi tek tek 
teşekkürü ve şükranı hak etmiştir.

Elinizdeki dergide geçen zaman içinde 
yaptıklarımızı göreceksiniz. Adalet ve meslek 
adına saygın çabalara tanıklık edeceksiniz. 
İnsana dokunan, adından söz ettiren bir meslek 
örgütüne şahit olacaksınız. Baromuzun gün 
geçtikçe büyümesinden haz alacaksınız. Fakat 
burada aktarılan ve aktarılmayan çabalarımızın 
hiçbiri mesleğimiz için kafi ve nihai değildir. 
Bilinmesini dilerim ki Çanakkale Barosu meslek 
için, meslektaşları için ve ülkemiz için gayretlerini 
devam ettirecektir. 

İçten saygılarımla ve iyi dileklerimle.

 Av. Bülent ŞARLAN 
Çanakkale Baro Başkanı 

“Etkin ve  
Saygın Baro”
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BAROMUZDA GENEL KURUL HEYECANI
Baromuz Olağan Genel Kurulu, Parion Otel’de gerçekleşti. 2 

yılda bir düzenlenen Genel Kurul, Çanakkale’nin merkez ve 
ilçelerinden çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla Av. Cengiz 
Tuğral’ın divan başkanlığında açıldı. Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çanakkale Barosu 
2014-2016 dönem Başkanımız Av. Bülent Şarlan yaptıkları 
çalışmaları meslektaşlarıyla paylaştı. 

TÜRKİYE ÇAPINDA 
ETKİNLİKLERE EVSAHİPLİĞİ 
YAPTIK

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 2 yıl 
içinde yaptıkları çalışmaları, görüntüler eşli-
ğinde ve satırbaşlarıyla, katılımcı meslektaş-
larımıza aktardı. Başkanımız, konuşmasın-
da, son 2 yıl içinde Ege ve Marmara Bölgeleri 

BARO GENEL KURULU
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Baro Başkanları Toplantısına ve 65 ilin Baro 
Başkanı ve temsilcileri ile 550 misafirin katı-
lımıyla Türkiye 5. Genç Avukatlar Kurultayı-
na evsahipliği yaptıklarını belirtti.

2 YILDA, 61 ORGANİZASYON
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, geçen dö-

nem içinde Türkiye genelinde 30 toplantıya 
katıldığını, 2 yıl içinde 9 eğitim semineri, 27 
konferans ve panel, 25 seminer olmak üzere 
toplam 61 program organize ettiklerini, staj-
yer ve genç avukatların gelişimi için yoğun 
programlar düzenlediklerini söyledi. 50’nin 
üzerinde sektörde avukatlara indirim olana-
ğı antlaşması gerçekleştirdiklerini, Lapseki 
ve Ezine Adliyelerindeki avukat odalarını 
yenilediklerini, Adliyeye turnike cihazları 
koydurduklarını ifade eden Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, yüzlerce etkinliği görüntüler-
le paylaştı.

ÇANAKKALE İÇİN AKTİF 
ÇALIŞAN MESLEK 
KURULUŞUYUZ

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan Ça-
nakkale’ye yönelik duyarlı programlarını da 
genel kurulda aktardı. Başkanımız konuş-
masında “Çanakkale’nin muhtelif yerlerine 
Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri yerleş-
tirilmesine önayak olduk. Görme engelliler 
için kitap okuyan cihazlar temin etmek, 
gençleri uyuşturucudan, kadını şiddetten 
korumak için çeşitli çalışmalar yaptık. Avu-

katlar günü kapsamında önemli bir kısmı 
halka yönelik olan 56 etkinlik düzenledik. 
Kadınlar ve çocuklar için yoğun programlar 
gerçekleştirdik. Çevreyi korumak için 33 

dava açtık. Tiyatrodan, konsere, bowlingden 
briçe çok sayıda sanatsal ve sportif etkinlik 
düzenledik.” dedi.
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BAROMUZUN YENİ YÖNETİMİ VE KURULLARI BELİRLENDİ
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın başkan adayı olarak girdiği seçimde çeşitli kurullar içinde Avukatlar, meslektaşlarından destek 

istedi. Yapılan seçim neticesinde Av. Bülent Şarlan tekrar  Baromuzun Başkanı oldu. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Av.İbrahim Cem Erbil, 
Av.Enes Çetin, Av.Hande Keskin Toprak, Av.İnci Zeynep Koray, Av.Şennur Tarak, Av.Alper Gür, Av.Necip Fazıl Bayram, Av.Sahra Yıldız Hıdı-
moğlu, Av.Mustafa Ertürk ve Av.Kemal Bırakma isimlerinden oluştu. Denetleme Kuruluna, Av.Muzaffer Varlı Türker, Av.Cahide Pınar Kaptan 
ve Av.Deniz Karaduman seçildi. Baromuzun Disiplin Kuruluna Av.Ebru Değirmenci Hüsmenoğlu, Av.Tacettin Öz, Av.Emel Şahinkaya, Av.Filiz 
Karadeniz ve Av.Kamran Duygun Şatıroğlu seçilirken, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri ise Av. Şerefnur Çakır Demirtaş ve Av. Adnan Güler 
oldu.

BARO GENEL KURULU
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Genel Kurulumuz sonrası 
oluşan yeni Yönetim 

Kurulumuz ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Baromuzda 
gerçekleşen ki ilk toplantıda, 
görev dağılımı yapıldı.

Başkan Yardımcılığına Av. İbrahim 
Cem Erbil, Genel Sekreterliğe Av. Şen-
nur Tarak, Baro Saymanlığına Av. İnci 
Zeynep Koray, Yönetim Kurulu Üyelikle-
rine; Av. Kemal Bırakma, Av. Sahra Yıldız 

Hıdımoğlu, Av. Hande Keskin Toprak, 
Av. Mustafa Ertürk, Av. Alper Gür, Av. 
Enes Çetin ve Av. Necip Fazıl Bayram 
getirildiler. 

Disiplin Kurulu Başkanlığına Av. 
Ebru Değirmenci Hüsmenoğlu, Disiplin 
Kurulu Üyeliklerine; Av. Tacettin Öz, Av. 
Kahraman Duygun Şatıroğlu,   Av. Filiz 
Karadeniz ve Av. Emel Şahinkaya geti-
rildi.

Denetleme Kurulu; Av. Muzaffer 
Varlı Türker, Av. Cahide Pınar Kaplan ve 

Av. Deniz Karaduman’dan oluştu.
TBB Delegeleri; Av. Adnan Güler ve 

Av. Şerefnur Çakır Demirtaş.
İlçe Temsilcileri; Ayvacık: Av. Meh-

met Akaydın, Bayramiç: Av. Kamran 
Duygun Şatıroğlu, Biga: Av. Yasin Öz-
türk, Bozcaada: Av. Mehmet Yetkin, 
Çan: Av. Sebahattin Güner, Eceabat: Av. 
Nurisin Kurtiş, Ezine: Av. Hakan Üzenli, 
Gelibolu: Av. Erdoğan Doğan, Gökçeada: 
Av. Sedat Sel, Lapseki: Av. Emine Güney, 
Yenice: Av. Tacettin Çelik.

YENİ YÖNETİM KURULUMUZ İLK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 

Av. Prof. Dr. Süheyl Batum ve Dr. 
Semih Dikkatli baromuz mensubu 
avukatları ziyaret etti. Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile çok sayıda 
meslektaşımızın katılımıyla 
gerçekleşen buluşmada, mesleğe 
ve güncel konulara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin 
sonunda TBB Başkanı ve diğer 
konuklara Baro başkanımız Av. 
Bülent Şarlan tarafından günün 
anısına bir armağan takdim edildi.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU,  
BAROMUZU ZİYARET ETTİ



10 ÇANAKKALE BAROSU

BAROMUZ VE TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU AYVACIK İLÇESİ’NDE DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

BAROMUZ DEPREM BÖLGESİNDE
Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, Yönetimi Kurulu 
Üyelerimiz, Baromuz mensubu 
Avukatlar ve Stajyer Avukatlar, 
Ayvacık İlçesi’nde 6 Şubat sabahı 
başlayan depremlerde en çok 
hasarın olduğu Yukarıköy ve 
Tuzla köyündeki halkı ziyaret 
ettiler.

Ziyarette, depremzedelerin du-
rumları hakkında AFAD ve Kızılay 
yetkililerinden bilgi edinen heyet, 
yerel halkın sorunlarını dinledi. 
Depremde zarar gören vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarına yönelik Türkiye 
Barolar Birliği ve Baromuz tarafın-
dan toplanan yardımlar yetkililere 
teslim edildi.
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Ziyarete, Baro Başkanımız 
Av.Bülent Şarlan ile Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av.İbrahim 
Cem Erbil, Av.Şennur Tarak, 
Av.İnci Zeynep Koray, Av.Sahra 
Yıldız Hıdımoğlu, Av.Mustafa 
Ertürk, Av.Enes Çetin, Av.Necip 

Fazıl Bayram ile TBB Delegesi 
Av.Şerefnur Çakır Demirtaş ka-
tıldı.  Heyet, modern bir hukuk 
devletine gidişin yolunu açan, 
hak ve hukuk savaşının model 
ismi olan Atatürk’e şükranları-
nı sundu.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 

Anıtkabir ve Türkiye Barolar Birliği’ni 
ziyaret etti. Baromuz Yönetimi, yeni 
döneme Anıtkabir ziyaretiyle Ata’nın 
huzurunda saygı duruşunda bulunarak 
başladı.  

YÖNETİM KURULUMUZDAN 
ATA’YA ZİYARET 
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Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 

Feyzioğlu’nu makamında ziyaret 
eden Baromuz Yönetimi, TBB 
Başkanı ile çeşitli konularda 
görüş alışverişinde bulundu.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-

lan ziyaretlere ilişkin, “Çanakkale 
Barosu olarak demokratik, laik, sos-
yal ve çağdaş hukuk devletinin ko-
runması ve geliştirilmesi hususun-
da hassasiyetlerimiz ile Çanakkale 
de yapılmasını   planladığımız yeni 
Baro hizmet binası başta olmak üze-
re mesleki konular ve ülke gündemi-

ni Birlik Başkanı ve Yönetim Kuru-
luyla değerlendirdik. Ziyaretimiz ve 
yapılan görüşmeler oldukça verimli 
geçti.” dedi. Ziyaretin sonunda Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan tara-
fından, TBB Başkanı Metin Feyzioğ-
lu’na günün anısına Truva Savaşını 
temsil eden bir armağan sunuldu.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU’NA ZİYARET
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

AVUKATLAR HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ
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5 Nisan Avukatlar Günü 
sebebiyle Cumhuriyet 

Meydanı’nda Atatürk Anıtına, 
Baromuz Avukatları tarafından 
çelenk sunumu gerçekleştirildi. 
Çelenk sunumunun ardından 
saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı 
okundu.

Törene, Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan’ın yanısıra Belediye Baş-
kan Vekili Av. Adnan Güler, Cumhu-
riyet Başsavcısı Hikmet Turan, İdare 
Mahkemesi Başkanı Erkan Aslan, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkan Vekili Av. Elif Erdoğan 
ve çok sayıda meslektaşımızın katı-
lımıyla gerçekleşti.

AVUKATLAR GÜNÜ’NDE  
ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

     AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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Avukatlar Günü nedeniyle 
5 Nisan 2017 tarihindei 

Atatürk anıtı önünde 
meslektaşlara hitap eden 
Çanakkale Baro Başkanı 
Av. Bülent Şarlan önemli 
değerlendirmelerde bulundu. 
Başkanımız, avukatlığın önemine 
ve sorunlarına vurgu yaparken 
güncel konulara da değindi. 

İşte o konuşma: 5 Nisan Avukatlar 
Günü sadece Avukatların değil, Avu-
kat eliyle temsil edilen bütün kesimle-
rin;  adalet ve savunma günüdür. Ülke-
mizde 100.000 nin üzerindeki; Her bir 
Avukat; adaletin bekçisi ve emekçisidir. 
Her bir Avukat;  halkın, hukuktaki gü-
vencesidir. Her bir Avukat, “Hukukun 
Üstünlüğü”  ve  “Bağımsız Yargı”  diyen-
dir. Her bir Avukat; görevini  “hukuka, 
ahlaka, mesleğin onuruna ve kuralları-
na uygun...”  yapacağına yemin edendir. 
Adalet, devletin temeli ise savunma da 
adaletin temelidir.

Bu sene etkinliklerimizde  “Herkes 
İçin Adalet, Adalet için Avukat” ifadesi-
ni kullandık. Çünkü, Mahkemeler her 
devlet sistemde bulunmasına rağmen, 
bir devleti, hukuk devleti yapan ve yö-
netimini demokratik kılan, yargılama 
içerisindeki Avukatların varlığıdır. Avu-

katlar, hakimler ve savcılar; yargının 
vazgeçilmez unsurlarıdır.

Hukuk devleti, demokrasiyi yücel-
tir.  Demokrasinin varlığı ise çağdaş bir 
toplum olmanın gereğidir.

Bu sebeple arzu ettiğimiz refaha 
ulaşmanın önemli kilometre taşlarından 
biri de şüphesiz Avukatlardır. Avukatlığı 
yüceltmek; insan hak ve özgürlüklerini, 
demokrasiyi ve ülkeyi yüceltmektir.

“AVUKAT HERKESE LAZIMDIR” 

Fakat Avukatlığın bu önemine 
rağmen; Avukatlar ve Barolar, bugün 
kendini savunur bir duruma gelmiştir. 
Avukatlar, her zaman savunmayı yok sa-
yanlara karşı direnmiştir. Bütün yapılan 
saldırılara ve güçlüklere rağmen mesle-
ğimiz var olmuştur ve daima var olmaya 
da devam edecektir. Unutulmamalı ki 
gün gelir Avukat herkese lazım olur. Bu-
nun için her fırsatta “Herkes İçin Adalet, 
Adalet için Avukat” diyoruz.

Mesleğimiz zor ve sancılı bir süreç-
ten geçmektedir. Yaşadığımız bunca 
güçlüğe rağmen var gücümüzle çalışma-
ya, omuz omuza mücadele etmeye de-
vam ediyoruz. Öncelikle sorunlarımıza 
çözüm arıyoruz.

“AVUKATLARIN SORUNLARI VAR” 

Bu sebeple sorunlarımızın bir kısmı-

nı sizlerle paylaşmak istiyorum.

=  Avukatların yargılama içerisinde 
daha etkin rol oynaması için delil topla-
yabilmesine imkan verecek gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.

= Avukatların görevlerini icra eder-
ken karşılaştıkları sorunların çözülme-
sini bekliyoruz.

= Avukat soruşturmalarını, Avukat-
ların oluşturduğu kurullar tarafından 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

= CMK Ücretleri hak edilen rakam-
lara çıkartılmalıdır.

= Avukatın dosya incelemesi hiçbir 
kısıtlamaya tabi tutulmamalıdır.

=  Kamuda ve özel sektörde daha 
fazla avukat istihdamı sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

= Bin bir fedakârlık ve zor şartlarla 
kamuda hizmet veren Kamu Avukatları-
mızın özlük ve sosyal hakları iyileştiril-
melidir.

=  Avukatlık hizmetlerinden lüks-
müş gibi alınan %18 oranında KDV kal-
dırılmalıdır.

= Avukatlık kimliği, resmi belge ola-
rak tüm kurumlarda geçerli olmalıdır.

= Vekalet ücretinin tahsilini kolay-
laştıran yasal düzenlemelere gidilmeli-
dir.

AVUKATLAR, 
ADALETİN 
BEKÇİSİ VE 

EMEKÇİSİDİR 

BARO BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT ŞARLAN: 
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

“AVUKAT SAYISININ HIZLA ARTIYOR 
OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

Şimdi sizlere rakamla ülkemizdeki 
Avukat ve Hukuk Öğrencisi sayılarını 
paylaşmak istiyorum.

2016 yılı sonu itibarıyla Barolara 
kayıtlı, 100.461 Avukat sayısına varıl-
mıştır. 2015 yılı sonunda Avukat sayısı 
ise 93.573 idi. Son bir yılda, Avukat sa-
yısı, 7.088 kişi artış göstermiştir. Bugün 
Türkiye’de her 794 kişiye 1 avukat düş-
mektedir. Bu oran bir önceki yıl 841 idi. 
Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrenci 
sayısı 70.000 e yaklaşmıştır.

5 yıl içinde Hukuk öğrencilerinden 
50.000’inin Avukat olacağı öngörülmek-
tedir. Yani 5 yıl sonra ülkemizde Avukat 
sayısı, 150.000’leri bulacaktır. Avukat 
sayısının hızla artıyor oluşu mesleğimiz 
açısından düşündürücüdür. Bu sebeple 
Hukuk Fakültelerinin  kontenjanları sı-
nırlandırılmalı,  Avukatlık sınavı  acilen 
getirilmelidir.

“AVUKATLAR GÜNÜNÜ HAFTAYA 
ÇEVİRDİK” 

İyi bir yargılamanın yapılması için 
Adliyelerin fiziki imkanlarının, yargıya 
yakışır bir biçimde düzenlenmesi gerek-

mektedir. Bu anlamda Çanakkale açı-
sından mutluluk vericidir ki yeni Adliye 
Binasında sona yaklaşılmaktadır.

  Bu vesileyle yeni Adliye Binasının 
yapılmasına katkı sunan ve emeği geçen 
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Çanakkale Barosu, kendisinden bek-
lenenleri en iyi şekilde yerine getirmeye 
ve meslektaşlarına layık olmaya çalış-
maktadır.

 5 Nisan Avukatlar Günü’nü haftaya 
çevirerek  8 günde 25 etkinlik organize 
etmiştir. Mesleki Eğitimler, Sosyal prog-
ramlar,  Halk bilgilendirmeleri,  sportif 
faaliyetlerle dolu bir haftayı meslektaş-
larımıza ve halkımıza sunmaya çalışı-
yoruz. Çanakkale Barosu, mesleğinin 
gününü, hafta olarak kutlayan ve en 
fazla etkinlik yapan Baroların başında 
gelmektedir.

“ÇANAKKALE RUHUNA YAKIŞAN 
ANLAYIŞI DEVAM ETTİRMELİYİZ”

Çanakkale Barosu, görev yaptığı 
şehrin tarihsel birikiminin sorumlulu-
ğunu her zaman taşımaktadır, taşımaya 
devam edecektir.

Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi’nin 
102. yıldönümünü tüm meslektaşlarım 

adına bir kez daha kutluyor, tüm şehit-
lerimizi rahmetle anıyorum.

Çanakkale Ruhu’nu sahip çıkmak 
bizlerin görevidir. Bu sebeple; 16 Ni-
san  Referandumuna giderken, Çanak-
kale Ruhunun bize öğrettiği, “birlik ve 
beraberlik “ anlayışımızı devam ettirme-
liyiz.

Her vatandaşımızın, sandığa giderek 
oyunu muhakkak kullanmasını, memle-
ket meselesi olarak görüyoruz.

Vatandaşlarımız, özgür iradeleriyle 
tercihlerini yapabilmeli, çıkacak sonuca 
da millet olarak saygı duymalıyız.

Halkımızın tercihinin; hukuk devle-
tine ve demokrasimize, katkı sunacağın-
dan şüphemiz yoktur.

16 Nisan sonrasında da ülkemizde 
birlikte yaşayacağımız unutulmadan; 
Çanakkale Ruhuna yakışan anlayışı de-
vam ettirmeliyiz.

Değerli Meslektaşlarım,

Avukatlık mesleğinin sorunlarının 
en kısa sürede çözüleceği umuduyla, 5 
Nisan Avukatlar Gününüzü kutluyor,

“HERKES İÇİN ADALET, ADALET 
İÇİN AVUKAT”  diyor, sizlere, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreninin ardından meslektaşlarımız 
Şakir’in Yerinde buluştu. Kahvaltıya, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra Cumhuriyet 

Başsavcısı Hikmet Turan, İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Aslan ve çok sayıda meslektaşımız katıldı. 

MESLEKTAŞLARIMIZ KAHVALTIDA BULUŞTU
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

AVUKATLAR GÜNÜ KOKTEYLİNE İLK KEZ 
GELİBOLU EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Baromuz bu yıl bir ilki 
gerçekleştirerek Avukatlar 

gününde Gelibolu’da kokteyl 
düzenledi.

Gelibolu ilçe Temsilciliği’nin des-
teğiyle yapılan kokteyle Çanakkale Be-
lediye Başkan Vekili Av. Adnan Güler, 

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa 
Özacar, Gelibolu Başsavcısı Ahmet Tatlı-
can, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Ka-
mil Soyuak, hakimler, savcılar, avukatlar 
ve bürokratlar katıldı.

Kokteylde, Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan bir konuşma yaparak herke-
sin avukatlar gününü kutladı. Gelibolu 

ilçe temsilcimiz Av. Erdoğan Doğan ko-
nuşmasının ardından Kıdemli Hakim 
Demet Tek ve Gelibolu Cumhuriyet Baş-
savcısı Ahmet Tatlıcan konuştu. Başsav-
cı Ahmet Tatlıcan konuşmasının ardın-
dan Av. Erdoğan Doğan’a günün anısına 
çiçek takdim etti.
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HÂKİM ENVER KUMBASAR’DAN KONFERANS

HÂKİM MUSTAFA TARIK ŞENTUNA’DAN KONFERANS

İstanbul Anadolu Adliyesi 15. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Enver Kumbasar tarafından “Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması” konulu konferans ile başladı. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanı sıra Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 

meslektaşlarımız ve Stajyer Avukatların katıldığı konferans ilgiyle karşılandı.

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Tarık Şentuna 
tarafından “Anayasa Mahkemesi’nde Bireysel Başvurunun Ceza Yargılamasındaki Etkileri” isimli konferans verildi.
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

ÇANAKKALE BAROSU PİKNİKTE BULUŞTU

DOĞA KOLEJİ’NDE AVUKATLIK MESLEĞİ ANLATILDI

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında meslektaşlar ve aileleriyle birlikte piknik düzenlendi. Meslektaşlar 
tarafından yoğun ilginin gösterildiği piknikte aynı zamanda Paintball’da oynanarak eğlenceli anlar yaşandı.

Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. İnci Zeynep Koray, Av. Kemal Bırakma ve Av. Hande Keskin Toprak Doğa 
Koleji’nde öğrencilere Avukatlığı anlattı. Meslektaşlarımız, program kapsamında, avukatlık mesleğinin ilkeleri, 

nasıl avukat olunduğu ve neden hukukçu olmayı tercih ettiklerini paylaştılar.
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SATRANÇ TURNUVAMIZ 4 YAŞINDA
Avukatlar Haftası Etkinlikleri 

kapsamında 01-02 Nisan 
2017 tarihlerinde Baromuz, 
Türkiye Satranç Federasyonu 
Çanakkale Şubesi ve Çanakkale 
Satranç Merkezi iş birliğiyle 
Çanakkale Satranç Merkezi’nde, 
4.’sü düzenlenen Geleneksel 
Satranç Turnuvası düzenlendi. 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan’ın açılış hamlesini yaptığı turnuvaya 
100’e yakın sporcu katıldı.

Zorlu müsabakaların yaşandığı tur-
nuvada 10 yaş altı ve 14 yaş altı katego-
rilerinde; Genel 10yaş altı kategorisinde 
1. Alper Kuşoğlu, 2. Arda Nail Uysal, 
3. Alp Arslan, 4. Doruk Akkaş, 5. Anıl 
Alabaş, kızlarda 10 yaş altında 1. Beliz 
Aşkın Can, 2. Ela Zeynep Akdereli, 3. 
Nisanur Aydın, Genel 14 yaş altı kate-
gorisinde 1. Ada Genlik, 2. Çağrı Ahmet 
Ayengin, 3. Alguhan Kurular 4. Abdullah 
Dinçer, 5. Arda Alan, kızlar 14 yaş altın-
da 1. İlaranur Üstünel dereceye girdi.

Dereceye girenlere ödülleri Baro Yö-
netim Kurulu Üyelerimizden Av. Necip 

Fazıl Bayram ve Turnuva Direktörü Atil-
la Aksoy tarafından takdim edildi.
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

AV. DOÇ. DR. YİĞİT’TEN KONFERANS
Baromuz seminer salonunda, Av. Doç. Dr. Yusuf Yiğit tarafından “İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesinin 

Feshi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları” konularında konferans verildi.

ÇANAKKALE BAROSU BASKETBOL TURNUVASI 
Avukatlar Haftası Etkinlikleri 

kapsamında 03 Nisan 
Pazartesi günü Vahit Tuna 
Anadolu Lisesi Salonunda 
Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya meslektaşlarımız ilgisi 
büyüktü. Son derece çekişmeli maçla-
rın yaşandığı turnuvada Av. Soner Ay-
dın, Av. Mehmet Selçuk Yasakçı ve Av. 
Ali Camuz’dan oluşan takım şampiyon 
oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Baro 
Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Cem Er-
bil tarafından takdim edildi. Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımız Güzelyalı 

çamlığında Paintball etkinliği ile hareketli ve heyecanlı anlar yaşadı.

BAROMUZDA PAİNTBALL HAYECANI
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KAREOKE GECESİ
Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımız Karaoke gecesinde buluştu. Eğlenceli anların 

yaşandığı gecede Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çok sayıda meslektaşımız 
ve aileleri katıldı. Meslektaşlarımız ve aileleri duruşma stresinden uzak unutamayacakları bir gece geçirerek 
Avukatlar Haftasını coşkuyla kutladı. 

ÇOMÜ Öğretim Elemanı ve Hitabet Uzmanı Gökhan 
Bayram, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde, Baromuzun 

davetlisi olarak “Avukatlık ve Konuşma Teknikleri” konulu 
konferans verdi. Konuşmaya ilişkin yazılmış faydalı kitaplar 
üzerinden konuşmanın nasıl daha iyi hale getirilebileceği 
örneklerle açıklandı. Konuşulacak konuları unutmaktan 
konuşmada kullanılacak yöntemlere, psikolojik tekniklerden 
ikna yöntemlerine birçok konuda avukatlara pratik öneriler 
sunuldu. Soruların yanıtlanması ile devam eden programın 
bitiminde Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından, 
Bayram’a plaket takdim edildi.

GÖKHAN BAYRAM ‘KONUŞMA TEKNİKLERİ’ KONFERANSI VERDİ
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

KAMPÜS FM’DE 
AVUKATLIK 
ANLATILDI 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, ÇOMÜ 

TV- Radyo Stüdyoları Kampüs FM’de Öznur 
Benderlioğlu Doğangün ile “Kent Söyleşileri” 
programının konuğu oldu. Programda, Avukatlar 
Haftası, Baromuzun faaliyetleri, Türkiye ve 
Çanakkale’de son dönemde gelişen güncel 
olaylara değinildi.

ÇOCUK VE KADIN HAKLARI KONUSUNDA 
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRDİK 

Avukatlar Haftası Etkinlikleri sebebiyle Baromuz 
Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Şakir’in 

Yeri Çay Bahçesi önünde Halkı bilgilendirme ve 
bilinçlendirme amacıyla Kadın Hakları, Çocuk Hakları 
ve ailenin korunmasıyla ilgili stant açıldı. Açılan 
stantta, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın ve Çocuk 
Hakları Komisyonu Üyeleri ile meslektaşlarımız hazır 
bulundu.
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AV. MELEK AKTAŞ’TAN BİLİŞİM SUÇLARI KONFERANSI

BİGA’DA HALKA, 
ADLİ YARDIM 
ANLATILDI

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında Biga’daki meslektaşlarımızdan Av. Melek Aktaş tarafından Biga Safiye Hüseyin 
Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Bilişim Suçları konusunda konferans verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi 

gösterdiği programın sonunda okul müdürü Rafet Demirel tarafından Av. Melek Aktaş’a günün anısına plaket takdim edildi.

Avukatlar Haftası Etkinlikleri sebebiyle Biga’daki 
meslektaşlarımız tarafından halkı bilinçlendirme 

amacıyla Adli Yardım bilgilendirme standı açıldı. Biga 
İlçe Temsilcimiz Av. Arda Bozkurt ile meslektaşlarımızın 
bilgilendirme yaptığı stantta, vatandaşlara adli yardım 
ve kadın hakları hakkında bilgiler verilirken broşürler 
dağıtıldı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın da ziyaret 
ettiği stant tüm gün açık kaldı.
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AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

ÇANAKKALE KOLEJİ’NDE AVUKATLIK ANLATILDI

KONFERANS : ‘BİR AVUKAT MEME KANSERİNİ NASIL YENDİ?’

Baromuz, Avukatlar Haftası etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale Koleji’nde lise 

öğrencileriyle biraraya geldi. Baro Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. İbrahim Cem Erbil, 
Av. Şennur Tarak ve Av. Mustafa Ertürk 
öğrencilere Avukatlığı anlattı. Söyleşide, 
avukatlık mesleğinin ilkeleri, nasıl avukat 
olunduğu ve neden hukukçu olmayı tercih 
ettikleri paylaşıldı. Düzenlenen programda 
soruların yanıtlanmasının ardından Anadolu 
ve Fen Lisesi Müdürü Nail Yurdakul Gülşen 
temsilcilerimize teşekkür ederek günün 
anısına çiçek takdim etti.

Baromuz SMMMO iş birliğiyle, Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında “Bir Avukat Meme Kanserini Nasıl Yendi ?” 
isimli söyleşiye ev sahipliği yaptı. Çanakkale Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle daha önce meme kanserini 

atlatmış olan Av. Zeynep Pelin Ataman “Bir Avukat Meme Kanserini Nasıl Yendi ?” isimli söyleşiyle Çanakkalelilerle buluştu.
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MESLEKTAŞLARIMIZ GALA YEMEĞİNDE BULUŞTU
Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında, 

Çanakkale Barosu Avukatları 7 Nisan 
2017 Cuma akşamı Parion Hotel’de biraraya 
geldi. Programa, Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanı Av. İsmail Kaşdemir, 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Yemliha 
Karakoç, Yargıtay Üyesi Hakim Erdem Mirici, 
hakimler, savcılar ve çok sayıda avukatın 
yanı sıra eşleri de katıldı. Yemekte avukatlık 
mesleğinde 50 yılını doldurmuş, Av. Güler 
Doğan, 40 yılını doldurmuş Av. Hilmi Baydar 
ve Av. İlhan Ersak, 25 yılını doldurmuş Av. 
Hayrettin Şahin Koçer, Av. Filiz Karadeniz ve 
Av. Aynur Meral Gürbüz’e plaket takdim edildi.



28 ÇANAKKALE BAROSU

AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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ÇANAKKALE BAROSU BOWLİNG TURNUVASI 

MASA TENİSİ TURNUVASI SONUÇLANDI

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında 6 Nisan Perşembe günü Bowling Turnuvası düzenlendi. Son derece çekişmeli 
maçların yaşandığı turnuvada Av. Cem Özgiden şampiyon olurken ödülü Baro Başkan Yardımcımız Av. İbrahim Cem 

Erbil tarafından takdim edildi.

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
kapsamında 9 Nisan Pazar günü, 

18 Mart Kapalı Spor Salonu’nda 
Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. 
50 sporcunun katıldığı turnuvaya 
meslektaşlarımız ve Çanakkale halkının 
ilgisiyle büyüktü. Son derece çekişmeli 
maçların yaşandığı turnuvada 1. Can 
Kaçar, 2. Niyazi Karataş, 3. Anıl Çabuk 
ve 4. Ethem Türe oldu. Dereceye 
girenlere ödüllerini Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan takdim etti.
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SOSYAL SORUMLULUK

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DUYARLIYIZ
Baromuz, 25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddette Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nde 
Duyarlılığını bir kez daha gösterdi. 
Kadın Hakları Komisyonuyla kadınlara 
yönelik etkin çabalarda bulunan 
Baromuz, Cumhuriyet Meydanında 
düzenlenen günle ilgili törene katıldı. 
Düzenlenen törende Baro Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Güneş 
Pehlivan, meslektaşlarımız ve  çok 
sayıda vatandaş hazır bulundu. 
Törenin ardından Baromuz Kadın 
Hakları Komisyonu tarafından Kordon 
Boyunda Kadın Hakları konusunda 
halkı bilgilendirme standı açılarak, 
bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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‘BAROMUZ 23 NİSAN NEDENİYLE ÇOCUKLAR İÇİN 
YARIŞMALAR DÜZENLEDİ’
Baromuzun 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği “Çocuk Gözüyle 
Adalet” konulu Resim ve Edebiyat 
Yarışmaları sonuçlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı sebebiyle Baromuz Çocuk Hak-
ları Komisyonu’nun düzenlediği  “Ço-
cuk Gözüyle Adalet”  konulu resim ve 
edebiyat yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Eserlerin 
sergileneceği sergi açılışı ve ödül töreni 
22 Nisan Cumartesi günü Çanakkale Se-
ramik Müzesi’nde gerçekleşti.

 Törene Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın yanısıra Baro Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Çocuk Hakları Komisyonu 
Üyelerimiz, okul müdürleri, öğretmen-
ler, yarışmaların jüri üyeleri, öğrenciler 

ve veliler katıldı. Dereceye giren öğren-
cilere plaket ve çeşitli hediyelerin tak-
dim edildiği ödül töreninin ardından Ça-
nakkale Barosu “Çocuk Gözüyle Adalet” 
Resim ve Edebiyat Sergisi açıldı.

ÇOCUKLARA ÖDÜL YAĞMURU

Düzenlenen yarışma kategorilerin-
den “Çocuk Gözüyle Adalet” konulu re-
sim yarışmasında birinci Ahmet Doruk 
Çayır, Şiir Yarışması Birincileri Burcu 
Gönen ile Aslı Sude Atıcı olurken Kom-
pozisyon Yarışmasında ise birinci Ceren 
Melis Akagündüz oldu. Dereceye giren-
lere ödüllerini Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan, Yönetin Kurulu Üyelerimiz 
ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyeleri-
miz dağıttı.

Programda jüri üyelerine de arma-
ğanlar takdim edildi. Resim yarışması 
Değerlendirme Kurulu Üyeleri Öğret-
menler Muteber Yüğnük, Öykü Turan, 

Fulya Boztepe ve Ezgi Yemenicioğlu 
Negir ve Av. Büşra Aksoy, Edebiyat Ya-
rışması Değerlendirme Kurulu Üyeleri 
Asude Bayram, Elif Demir Deniz, Mef-
kure Ertürk ve Staj. Av. Yeşim Şimşek 
bu anlamlı etkinliğe imza attıkları için 
takdir topladı.

GELECEĞİN HUKUK SAVUNUCULARI 
CÜBBE GİYDİ

Ödül töreni sonunda Baro Başkanı-
mız Av. Bülent Şarlan Jüri üyelerine ve 
yarışmada emeği geçen herkese katkıla-
rından dolayı teşekkürlerini sundu. Öğ-
renciler daha sonra cübbe giydirilip Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’dan görevi 
devraldılar.

Çanakkale Barosu “Çocuk Gözüyle 
Adalet” Resim ve Edebiyat Sergisi Ça-
nakkale Seramik Müzesi’nde 26 Nisan 
2017 Çarşamba gününe kadar ziyaretle-
re açık kaldı.
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Ahmet Doruk ÇAYIR
Çanakkale Özel 

İlkokulu 3/C

1. 

Zeynep GÜNGÖR
Özel Çanakkale Doğa İlkokulu 4/A2. 

Ceren Melis AKAGÜNDÜZ
Çanakkale Özel Ortaokulu1. Aslı Sude ATICI

Çanakkale Özel Ortaokulu1. Burcu GÖNEN
Özel Çanakkale Doğa Ortaokulu 
3/C

1. 

Yaren AKSOY
Çanakkale Onsekiz Mart İlkokulu 3/F3. 

kompozİsyon şİİr şİİr

“Çocuk 
Gözüyle 
Adalet”

SOSYAL SORUMLULUK
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PARLAYAN YILDIZLAR

Ey Koca dünya,
Duy sesimi,
Ben çocuğum,
Haklarım var sorumluluklarım;
Umutlarım var.

Uçsuz bucaksız gökyüzünde,
Rengârenk uçurtmalarım, sevgilerim,
Heyecanlarım var.

Gece ile gündüz kadar netim.
Karanlıkta yıldızlar kadar parlak,
Aydınlıklarda güneş kadar sıcağım.
Ülkemin geleceği, özgürlüğün bekçisiyim.

Adaletin terazisinin bir kefesine vicdan,
Diğer kefesi biz çocuklarız.
Dünyanın dengesini biz sağlarız
Çünkü biz özgürlükten yanayız.

Burcu GÖNEN

“Çocuk 
Gözüyle 
Adalet”

ÇOCUK GÖZÜYLE ADALETÇocuklar büyür, oynar, güler,Önlerine yoktur hiçbir engel.Çocukluklarından alırlar coşkuyu, enerjiyi,Uçurtmalarından alırlar eğlenceyi.Kimi sarışındır, kimi esmerBir gülüş tanımaya yeter.Adalet varsa çocuk hep güler,Yoksa kırık duygularla hayâl eder.Hepsinin içinde vardır dostluk, arkadaşlık duygusu
Belki bir oyun saati, belki öğlen uykusu,Ayrım yoktur, sevgi çoktur,Hayâl gücünün açamayacağı hiçbir kapı yoktur.Eğlencesi, adaleti onun hakkı,Oyuncağı, enerjisi armağandır.Çocuk adaleti, adaletin hakim olduğuDÜNYA’yı ister.

Aslı Sude ATICI

ADALET NEDİR?

Nedir adalet, ne geliyor adalet deyince aklınıza? 
Olumlu bir kavram mı? Yasalar ya da kurallar mı?

Bence adalet bunlardan çok daha fazlasıdır. Çünkü 
bana göre adalet yeni nesillere bırakılabilecek en güzel 
mirastır.

Bir duygudur, fikirdir, güçtür, sihirdir.

Bir çocuk güldüğünde dağılır bulutlar. Ve güneş, bir 
çocuk kahkaha attığında açar. İşte adalet, bu kahka-
haların sebebi olan erdemdir.

Adalet dünyayı en güzel renklere boyar. Adalet bize 
yol gösteren yıldızdır. Adalet yarınlarımızı aydınlatan 
meşaledir.

Adalet; savaşın, açlığın mutsuzluğun hakim olduğu 
bir dünyayı kurtarabilecek olan fikirdir. Adalet; ma-
sum bir çocuğun gözyaşlarını silebilecek olan o yüce 
güçtür, bize gökteki yıldızlar kadar mutluluğu verecek 
olan büyüdür. Adalet korkuyu yener. Her zaman haklıyı 
savunur. Güvenliği sağlar. Adalet sonsuzdur.

Bir çocuğun uçurtma uçurması, şarkı söylemesidir 
adalet. Her zaman sevince ve huzura yönelir. Ektiğimiz 
umut, barış ve mutluluk tohumlarının ışığıdır, suyudur. 
Adalet, mutluluğun temelidir.

Adalet, Atatürk’ün izinde gitmektir. Özgürlüktür 
adalet, emektir, huzurdur, eşitliktir. barıştır, bağımsızlık-
tır.

Adaletin olduğu mutlu bir toplum, çizilebilecek en 
güzel tablolara bedeldir. Adalet; hayâllerimizdir, ge-
leceğimize dair umudumuzdur. Güvendir. Ve adalet ter-
azisi gece gündüz çalışır, ara vermez, pes etmez.

Biz çok şanslıyız. Çünkü, bizim için hakkımızı ara-
mamız için; durmadan, vazgeçmeden çalışan avukatlar, 
hakimler, savcılar kısacası adaletin koruyucuları var.

Adalet çok değerli, kaybedildiğinde geri kazanılması 
pek de kolay olmayan bir duygudur. Bu nedenle adaleti 
koruyalım, zarar vermeyelim. Unutmayalım ki, adaletsiz 
bir toplum çürümeye, mahvolmaya, unutulmaya mah-
kumdur. Yarınlarımızı güzelleştirmek için adalet terazisi-
ni dengede tutmalıyız. Adaletin kalıcı olması ve nesilden 
nesile aktarılması gerekir.

Hepimizin bildiği gibi “Ağaç yaşken eğilir.” Bu yüzden 
daha küçük yaşlarda insanlara adalet olgusunu yerleştir-
meliyiz. Adalet meşalesinin sönmemesi için bilgilenmeli, 
bilgilendirmeliyiz. Bilinçlenmeliyiz. Böylece hayâllerim-
izi kurtarabilir, gerçekleştirebiliriz. Adaletin düşlerimize 
giden yolda bize rehber olduğunu unutmamalıyız.

Adalet, bize doğru yolu gösteren pusuladır. Adalet, 
yeni nesillere bırakacağımız en önemli emanettir. Ayrıca 
adaletli yarınlara uyanmak, çocuklara verebileceğimiz 
en güzel hediyedir.

Adalet her şeydir!

Ceren Melis AKAGÜNDÜZ

  ŞİİR 1. Sİ  KOMPOZİSYON 1. Sİ

  ŞİİR 1. Sİ
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SOSYAL SORUMLULUK

“MASKELİ KAHRAMANLAR  
BAYRAM HEDİYELERİNE KAVUŞTU”

Çanakkale Barosu öncülüğünde 
Meslektaşlarımız, 

Çanakkale Adliyesi ve İl 
Özel İdare personellerinin 
desteğiyle başlatmış olduğumuz 
yardım kampanyasında 
mutlu sona ulaştık ve maskeli 
kahramanlarımızın bayram 
hediyelerini ulaştırdık.

Çocuklarımıza acil şifalar diler, nice 
bayramlara erişmelerini temenni ede-
riz. Bütün çocuklarımızın yaşam hakkı 
için çabalayan doktorları, hemşireleri, 
gönüllüleri ve çalışanlarını tebrik eder, 
kampanyamıza destek veren Çanakkale 
Barosu avukatlarına, avukat kâtiplerine, 
Çanakkale İl Özel İdare personeline ve 
bu kampanyayı yürütürken hastaneler 
arasındaki köprüyü sağlayan gönüllü 
Ayşen Korkmaz’a teşekkürlerimizi su-
narız. Çocuklarımızın dünyası bizle-
rinkinden daha büyük ve temiz, aynen 
kalpleri gibi. Siz hep mutlu olun maskeli 
kahramanlar.
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Çanakkale Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonu, Çanakkale Hayvan Severler 

Derneği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir 
çalışma yürüterek 16 ilköğretim okulunda 
hayvan hakları ile alakalı bilgilendirme 
çalışması yapıldı. Önümüzdeki yılda 
düzenlenmesi planlanan çalışmanın sertifika 
töreni düzenlendi.

Tören Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, Hayvan 
Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şerife Yıldız, Hayvan 
Severler Derneği ile Milli Eğitim Müdürlüğü temsilci-
leri, avukatlar ve vatandaşların katılımıyla Baro idari 
binada gerçekleşti. 

1600 ilköğretim öğrencisine ulaşılan “Birlikte Yaşı-
yoruz”  projesinde sokak hayvanlarının bakımı ve te-
davisi, acil durumlarda yapılması gerekenler, Hayvan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve 5199 sayılı Hayvan 
Haklarını Koruma Kanunu hakkında farkındalık çalış-
ması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Çanakkale Barosu ve Çanak-
kale Hayvan Severler Derneği işbirliğiyle boyama ki-
tabı halinde bir de Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi 
Kitapçığı hazırlandı. Törenin sonunda Gönüllü Eğitici 
Eğitmenlerine ve Eğitmenlere teşekkür sertifikası tak-
dim edildi.

“BİRLİKTE YAŞIYORUZ” PROJESİ
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-  öncelikle barışın kenti Çanakkale’ye hoş geldiniz. Sizi 
ağırlamak büyük bir onur bizim için.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- Rica ederim. Çok büyük bir 
keyif benim için

- Zaten siz konuşmanızın sonun bütün soracağım 
sorulara cevap verdiniz. Genç avukatların 
sorunlarının hepsine Barolar Birliği olarak ne kadar 
vakıf olduğunuzu ve sorunlarla ilgilendiğinizi 
gerçekten hissettirdiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz 
öncelikle. Şimdi, bu kurultayların 5. Düzenleniyor. 
Bundan önceki 4 kurultayda da buna benzer sonuç 
bildirgeleri oluşturuldu. Bu kurultayların somut bir 
yansıması oldu mu?

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- Oluyor tabii ki. O 
bildirgeleri alıp hayata geçirebileceğimiz neler var neler yok 
konuşuyoruz, öğreniyoruz. Fakat 2 kurultaydır yuvarlak masa 
çalışması yapılıyor bildiğim kadarıyla. Daha önce yuvarlak 
masa şeklinde değildi. Kürsüye çıkıp Barolar kendi düşünceleri 
açıklıyorlar. Sadece kayda geçirmekle yetinip gidiyorlardı. 
Yuvarlak masa toplantılarında karşılıklı olarak düşünceler 
ortaya konuyor, tartışılıyor ve sonra bir sonuç bildirisi 

ortaya çıkıyor. Masa içinde, masayla sınırlı. Her masada 
kolaylaştırıcı denilen –Türkçesi biraz belki garip geliyor- 
moderatör bulunuyor. Moderatör ama Türkçe olmadığı 
için sevmiyorum, söylemek istemiyorum. Ne denebilir? 
İşte yönetici bir şekilde ama yönetmiyor da, herkesin 
düşüncelerini serbestçe söylemesini sağlıyor. Herkesin 
söylediğinden ziyade fikir birliğine varılmış maddeleri 
sıralıyor. Fikir birliğine varılmamış olanları da ayrıca sıralıyor. 
Bu şekilde çalışmış olan masalarda başarılı sonuçlar geldi. 
Böyle çalışmadığını tahmin ettiğim 1-2 masa vardı. Ama 
yine de çok olumlu bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. 
Bu kurultayda yapılan en önemli husus bir takip kurulunun 
oluşturulması. Bu takip kurulunun özelilikle Barolar Birliği 
ve Barolar Birliği Başkanıyla çok yakın bir şekilde görüşmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Baro Gençlik Meclisleri ve onlardan oluşan Gençlik 
Kurultayı kanuna göre karar alıcı makamlar ya da kurullar 
değil. Bunlar Baro yönetimlerinin çoğulcu-katılımcı 
demokrasiyi sağlamak için ön ayak olduğu ve istişari nitelikte 
kararlar alan, değerlendirmeler yapan kurullardır. Fakat 
demokrasiyi için sindirmiş olan kişiler ve heyetler bu istişari 
nitelikte kararları ve teklifleri sanki bağlayıcıymış gibi ciddiye 

    RÖPORTAJ

Hukukun Üstünlüğünün Olmadığı Yerde  
Avukatlar İş Yapamaz

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU:

RÖPORTAJ
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alırlar. Bizim yapacağımız, yapmamız gereken de budur. Tam 
da bu sebeple ısrarla bütün Baro Başkanlarımız, özelde çok 
sevgili dostum Bülent Şarlan başkanımız, ben masalarda 
alınan istişari nitelikteki kararların mevzuatı da doğru 
değerlendirerek alınması gerektiğini söyledik hep. Çünkü zaten 
olanı teklif etmek ciddiyete zarar verir. Kanuna göre olması 
mümkün olmayanı kanun değişikliği önermeden teklif etmek 
yine bir altyapı eksikliğine işaret eder. Bir de Barolar Birliğinin 
ve Baroların çözdükleri vardır. Onları da yapılsın diye söylemek 
takip edilmediğini gösterir. Yani burada herkesin üzerine düşen 
sorumluluklar var. Baroların üzerinde düşen sorumluluklar var. 
Barolar Birliğinin ve bu tür organizasyonlara katılan gençliği 
temsil ettiğini kabul ettiğimiz meslektaşların ve kurulların da 
yapılanı, kanuna göre yapılması mümkün olanı ve kanuna göre 
yapılması mümkün olmayanı bilmesi gerekiyor.

- Masa başlıklarına ve sonuç bildirgelerine baktığımız 
zaman genç avukatların sorunları maddi eksende 
üzerinde oluyor genelde. Avukat sayısının artması, 
sınavın iptal edilmesi gibi nedenlerle sayımız arttıkça 
maddi olarak sıkıntı yaşıyor avukatlar. Sizin bu anlamda 
somut bir tespitiniz ve öneriniz var mıdır?

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- 
Maddi sıkıntının sebepleri şunlardır. 
Bir kere ülkede hukuk kurallarının 
herkese eşit uygulanacağı algısı 
varsa, yani hukuki güvenlik gelişmiş 
ise orada;

A-Yatırım geliyor. Yatırım ağırlıklı 
olarak sınai yatırım şeklinde oluyor. 
Sınaî yatırım geldiğinde her üretim 
tesisi yüzün üstünde belki yüzlerce 
avukata zincirleme yeni iş getiriyor. 
Ama inşaat sektörüyle büyüme 
olmamalı, Ekonomi obezleşmeye 
devam ederse bu olay avukata 
iş getirmiyor. Kiracı arayan boş 
AVMler ve plazalar çöplüğüne 
dönüşüyor şehirler. Böyle olunca 
avukatın ciddi bir iş potansiyeli 
olmuyor. Demek ki hukuki güvenlik 
memlekette sağlanırsa, hukukun 
üstünlüğü bu anlamda sağlanırsa, 
bu anlamda hakimler ve savcıların 
tarafsızlığı, bağımsızlığı, teminat 
meselesi, keyfi karar vermemesi, adil yargılama yapması ve 
savunmanın kurucu unsurluğu temin edilirse ülkeye yatırım 
gelir. Tek tek vatandaşlarımızın anlaması gerek şu, avukatların 
etkin savunma yapar hale gelmesi, kurucu unsurluğunun 

tescillenmesi avukatın şahsı için istediği bir ayrıcalık değil, 
hane halkının gelirinin de artmasını sağlayacak, onu refaha 
kavuşturacak bir hukuk devleti şartıdır. 

B-Avukatın alın terinin dosyada fark yarattığı düşüncesinin 
vatandaşta hakim olması lazım. Bunun için de vatandaşın iş 
takipçisiyle değil dosyasını bilen, vakıf, takip eden, disiplinli, 
çalışkan, işini iyi yapan avukatın o dosyada fark yaratabileceğine 
inanması gerekiyor. Böyle bir avukatla filancayı tanıdığını 
söyleyen, nüfuzlu olduğunu iddia eden iş takipçisi arasında bir 
tercih yapmak zorunda bırakılan vatandaş, bir demokraside, 
hukukun üstün olduğu, kuvvetlerin ayrı olduğu bir sistemde 
iş takipçisinin yüzüne bakmaz ve avukatla çalışır. Demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve özgürlükler; su balık için ne ise, 
atmosfer canlılar için ne ise avukat için de odur. Demokrasinin, 
hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde 
avukat iş yapamaz. Şu halde her kim ki biz hukukun üstülüğü 
sağlanmalıdır dediğimizde, yahu birazda meslek sorunlarıyla 
ilgilen derse, cevabım bundan daha önemli bir meslek 
sorununun icat edilmesinin mümkün olmadığıdır. Bu bizim 
meslek sorunumuzdur ve hangi siyasi görüşte olursak olalım, 
hepimiz için ekmek, aş meselesidir. 

C-Yine avukatların gelirlerinin 
sıkıntıya girmesiyle alakalı c şıkkı; 
sayımızdır tabi ki. Korkunç bir şekilde 
artıyor. Günde 22 kişi katılıyor 
aramıza ortalama. Bir baromuz en 
az 30 avukattan kuruluyor. İşte 1,5 
günde bir baro sayısı artıyor. Elimde 
sayılar var. Örneğin Ankara’da 
400 kişi başına 1 avukat düşüyor, 
İstanbul’da 420 kişi başına 1 avukat 
düşüyor, bu sayı avukatların pekte 
tercih etmediği, göç veren şehirlerde 
biraz daha düşüyor. 1000 kişiye 1 
avukat şeklinde de olabiliyor. Ama 
asıl avukat yoğunluğunun yaşandığı 
şehirlerde görünen manzara 
vahim, 300-400’lere kadar düşmüş 
durumda. Staja girişin ve stajdan 
çıkışın mutlaka sınava bağlanması 
lazım. Bir filitrasyon sistemi olarak. 
Ancak sınava girenlerin de sosyal 
devlet ilkesi gereği, fırsat eşitliğinin 
korunması açısından, hukuk 
fakültelerinin bir skalada, bir cetvel 

üzerinde yerleştirilmeleri halinde, sıfırdan yüze sınıflamada, en 
kötüsünün 80 en iyisinin 90 100 olması durumunda o sınava 
girenler arasında fırsat eşitliği olur. En kötüsü 20lerde en iyisi 
90larda olursa bu da anayasaya aykırı olur. İşte bu yüzden 

Demokrasi, hukukun üstünlüğü 
ve özgürlükler; su balık için ne 

ise, atmosfer canlılar için ne ise 
avukat için de odur. Demokrasinin, 

hukukun üstünlüğünün ve 
kuvvetler ayrılığının olmadığı 

yerde avukat iş yapamaz. Şu halde 
her kim ki biz hukukun üstülüğü 
sağlanmalıdır dediğimizde, yahu 

birazda meslek sorunlarıyla ilgilen 
derse, cevabım bundan daha 

önemli bir meslek sorununun icat 
edilmesinin mümkün olmadığıdır. 
Bu bizim meslek sorunumuzdur ve 
hangi siyasi görüşte olursak olalım, 
hepimiz için ekmek, aş meselesidir. 
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biz ikisini birlikte zorluyoruz. Hem sınavı zorluyoruz hem de 
hukuk fakültelerinin ölçme değerlendirmesiyle misal hepsinin 
asgari 80’e çekilmesi için çaba harcıyoruz. Bu sınavlı sistemi 
bir bütün olarak ele aldığımızda bir başka hususa daha bence 
gerek var. Noter başkatip ve katiplerinin, kalem müdürlerinin, 
icra müdürlerinin hukuk fakültesi mezunu olmasıı sağlanması 
lazım. Bu hizmetlerde de kaliteyi çok arttırır. Öte yandan Asliye 
Ticaret ve Ağır Ceza mahkemelerinin dünyada emsallerini de 
gördüğümüz Hakim yardımcılıklarına da belki yer vermeliyiz. 
Çünkü Yargıtay’daki tetkik 
hakimleri bir nevi bu hizmeti 
görüyorlar. Ama bugün bir Ağır 
Ceza heyetinin elinde bir Yargıtay 
dairesindeki heyetin elinde 
bulunan dosyalardan daha fazla 
sayıda dosya var. Bu sebeple 
bir takım araştırmaları yapmak, 
dilekçeleri okumak, özetlemek 
vs gibi konularda avukatlıktan 
Hakim yardımcılığına geçişin 
değerlendirilmesi, düşünülmesi 
gerekir kanaatindeyim. İşleri 
oldukça hızlandırır. Mesele hep 
insana güven ve insanın iyi eğitilme unsuruna geliyor. Biz 
eğitimi yükseltmeliyiz. Yargıya güveni artırmalıyız. Bunun için 
tarafsız, bağımsız, hesap verebilir, savunmaya yer veren, adil 
yargılama yapabilen bir yargıyı sağlamak zorundayız. Yargı ne 
siyaset yapmalı ne de siyaset yargıya müdahale etmeli. Biz 
ikisinden de çok muzdaripiz. Toptan bir çözüm olarak da hukuk 
fakültesi mezunlarını istihdam edebileceğimiz, hizmette 
kalitenin de artmasını sağlayabileceğimiz alanlar üretmeliyiz. 

- Çok değerli fikirler gerçekten. Şimdi farklı bir konuya 
geçmek istiyorum. Cerattepe’de desteğinizin ne kadar 
hızlı bir netice verdiğini, ne kadar olumlu olduğunu 
gördük. Biz de uzun zamandır Kazdağları için mücadele 
veriyoruz. Başkanımız Bülent Şarlan’a özellikle 
teşekkür ediyorum. Çevre komisyonumuzla beraber 
çok ciddi çaba sarf ediyor. Genel olarak Türkiye’deki 
çevre katliamına ilişkin neler planlanıyor? Sonuçta 
sizin etkiniz çok büyük bu anlamda.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- Biz aslında, bir yerde, artık 
sorun cerahate dönüşüp patlamak üzereyken koşuyoruz 
gidiyoruz. Fakat dünya bunu üretiyor. Bir gün Kazdağları’nda 
üretiyor. Bir gün Cerattepe’de üretiyor. Bir gün Ergene’de 
üretiyor. Bir gün Konya ovasının derinliklerinde, maden 
kazılmayacak yerde, yer altı suyunun tam ortasında maden 
kazarak üretiyor. Yani sistem üretiyor. Çok ama çok kökten 
sebepleri var. Çok sevdiğim bir dostumdan naklen söyleyeyim. 
Rahmetli Vedat Dalokay’ı bilmem duydunuz mu. Vedat 

Dalokay Ankara belediye başkanıydı. Aynı zamanda dünyaca 
ünlü bir mimardı. Bir gün demiş ki, bir şehirde sokağa çıktığında, 
bir meydana gittiğinde uçsuz bucaksız açık alan gören zihinler, 
estetik zevki gelişmiş yaratıcı insanlar oluyor. Ama sokağa 
çıktığında ya da camdan baktığında, 5 metre ötede bir depo 
bir beton yığını gören zihin kutucukların içine hapsoluyor. 
Parklarla bezenmiş bir şehirde, yeşili görerek, açıklıklar 
görerek yetişmiş bir çocuk daha fazla açıklık istiyor, üretiyor, 
düşünüyor. O toplumlarda araştırma-geliştirme, yenilikçilik 

yani inovasyon da çok fazla oluyor. 
Betona bakan, her yeri beton olan, 
menzili 3-5 metreyle sınırlı tutulmuş 
çocuklar ve gençler ise ağaçtan 
ve doğadan ne bekleyeceklerini 
bilmiyorlar. Geleceklerini yok 
ediyorlar. Burada bir liderlik yapılması 
lazım. Bu liderliğin hem siyasi liderlik 
anlamında yapılması gerekiyor, bu 
bilince sahip siyasi liderler eliyle 
hem de toplumun kanaat öderlerinin 
bu siyasi liderlere yol göstermesi 
gerekiyor. İlmek ilmek dokumak 
zorundayız sevgili dostlar. Toplumsal 

gelişme bugünden yarında olmuyor. Ama bırakırsak hiç olmaz.

- Kaybedecek çok ciddi şeyler var maalesef.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- Evet. Kaybetmek yerine 
gönülleri kazanarak insanlığın ve milletimizin geleceğini de 
kazanmamız lazım. Kırarak, arkamızda cam kırıkları bırakarak 
değil, her siyasi partiden her dünya görüşünden vatansever, 
ülkesi için içi titreyen insanların bulunduğunu bilerek, kimseyi 
hor görmeden herkesle birlikte çok iş yapılabileceğini 
düşünerek yürümemizde fayda var. 

- Peki, o zaman şahsi bir soru sorayım. Ben çok 
istiyordum sizin öğrenciniz olmayı ve Ankara’da 
okumayı. Fakat olmadı. Şimdi yeğenim sizin öğrenciniz. 
O kadar çok etkileniyor ki öğrencileriniz sizden. 
Gerçekten hayatlarında olumlu etkiler bırakıyorsunuz. 
Hem Barolar Birliği Başkanlığı hem profesörlük hem 
avukatlık var. Siz hangi alanı daha çok sevdiniz. Hangi 
alan en çok size keyif verdi.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- Ben öğrenciyken hem 
akademisyen hem avukat olmak istemiştim. Yani öyle 
bir alanda akademisyenlik yapmalıydım ki avukatlık da 
yapabilmeliydim. Ve bu sebeple, (Prof. Dr. Eralp Özgen ve 
Faruk Eren’in) biraz da yolunu da takip ediyorum kader öyle 
gelişti. Çok enteresan. Barolar Birliğinin önceki başkanlarından 
Prof. Dr. Eralp Özgen, benim aynı zamanda hem doktora 
babam hem kürsü başkanım. Barolar Birliğinin kurucusu Faruk 

Mesele hep insana güven ve 
insanın iyi eğitilme unsuruna 

geliyor. Biz eğitimi yükseltmeliyiz. 
Yargıya güveni artırmalıyız. Bunun 

için tarafsız, bağımsız, hesap 
verebilir, savunmaya yer veren, 

adil yargılama yapabilen bir 
yargıyı sağlamak zorundayız. 

RÖPORTAJ
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Eren Ankara hukuk fakültesi dekanı ve ceza kürsüsü başkanı. 
Prof. Dr. Eralp Özgen Türkiye Barolar Birliği’nin başkanı, ceza 
kürsüsü başkanı beni asistan alan hocam. Ben Faruk Eren 
hoca gibi Ankara Hukuk Fakültesi dekanlığı, Ceza kürsüsü 
başkanlığı, Ankara Barosu başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığı görevlerinde bulundum. Tabi enteresan böyle bir 
gelenek değil ama böyle oldu. Rahmetli Eralp hoca bana ceza 
asistanı olmamı teklif ettiğinde, anayasa hukukundan da bir 
teklif vardı. Anayasa dersim de iyiydi hakikaten bugün anayasa 
konusunda iddialıyımdır. Siyasi 
parti sistemleri, seçim kanunları ve 
özellikle klasik anayasa hukukunu 
iyi bildiğimi düşünürüm. Daha ileriki 
yıllarda master, doktora, doçentlik 
ve profesörlük çalışmalarımda hep 
anayasa hukuku ile birleştirdim 
çalışmalarımı. Hukuk felsefesi ve 
anayasa hukukuyla birleştirdim. 
Ancak anayasa hukukunda çalışıp 
avukatlık yapma ihtimalim yoktu. 
Ve ben anayasanın hukukunun 
da anayasa çalışmalarının da 
içinde yer aldığı ceza kürsüsünü 
seçtim. Hocamın da beni –Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde 
uyusun- iyi yetiştirdiğini düşünüyorum. Bilgiyle yetiştirdiğini 
söylemiyorum, çok şey biliyorum değil demek istediğim. Tam 
aksine rahmetli hocamın en önem verdiğim sözlerinden biri 
‘bilgi eksikliği giderilir, kişilik eksikliği giderilmez Metin’ derdi. 
Bu yüzden bir şeyi eksik söylediğimde bana hiç kızmazdı. 
Git çalış derdi J. Öğren derdi. Benim de ondan öğrendiğim, 
uyguladığım budur. Etrafımdaki bir dostum, asistanım, 
öğrencim, birlikte çalıştığım biri eksik bilebilir. Herkes eksik 
biliyor, ben de eksik biliyorum. Bütün bilgilerim eksiksiz dersem 
en önemli şeyi bilmiyorum demektir. Bilginin sonsuzluğu. 
Ama kişilik eksikliğinin giderilmesi zor. Fakat bu insanlara 
güvensiz bakma anlamına asla gelmiyor. Tam aksine mutlu 
olmak için ve yürümek için peşinen insanlar iyidir diyeceksiniz. 
Belirli ölçüde peşinen güveneceksiniz. Ama bakacaksınız 
gerçekten güveninize layık mı, birlikte yol yürüyebiliyor 
musunuz diye de bakacaksınız. En çok neyden hoşlanıyorsunuz 
derseniz, şöyle bir anekdot vereyim. 20 küsur yıldır kürsüye 
çıkıyorum. Kürsüye çıkarken kalbim inanılmaz atıyor. Hâlâ. 
Geçen gün hesapladık yaklaşık 15000 öğrenci okutmuşum. 
Bir de konferanslar veriyorum Türkiye’yi dolaşıp. 5-6 yıldır 
5 defa gezdim Türkiye’yi. İşte bugün birine daha Bülent 
Başkanım eksik olmasın geldi. Bazen 1000 kişi oluyor bazen 
2000. Arkadaşlarıma kaç konferans vermişim aşağı-yukarı 
bir hesaplayın dedim. 700.000-750.000 kişiye de konferans 
vermişim. Fark yarattım mı bilmiyorum ama dokunmuşum 

onlara. Onlar bende fark yarattı o kesin. Ve bu konferanslar 
öncesinde de midem düğümleniyor, heyecanlanıyorum. 
Etrafımda beni iyi tanıyanlar bilirler, çok konuşuyorum çenem 
açılıyor. Hani biraz heyecanımı bertaraf etmek için. Sahneye 
çıktığım anda bitiyor tabii ki. Birde başka bir heyecan var. 
Bambaşka. Diğer ikisiyle mukayese etmiyorum. Bu ikisi ayrı 
bir de şimdi söyleyeceğim var. Ceza davasında duruşmaya 
çıkmaktır. Bir gece önceden uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum, 
imkânsız. Dönüyorum, dönüyorum. Midem kıvranıyor. Neden? 

Bir başkasını savunuyorum çünkü. 
Bakın ben hakime bir meslektaşımı 
korurken bir söz söylemişim. 
Meslektaşıma fiziksel müdahalede 
bulunan bir hakime söz söyledim. 
Doğru bir söz söyledim. Ağır da bir 
söz söyledim. Savunma istediler. 
Ben yazdım az bile söylemişim 
diye. Ama bunu müvekkilim için 
yapamam, kendim için yapamam. 
Ama meslektaşım için yaparım. 
O ceza duruşmasında her mimik 
önemli. Orda sarf edilen bir 
cümlenin tutanağa geçip geçmediği 

hayatidir. O cümleden kurtulacak ya da kurtulamayacak. 
Tanığın verdiği bir beyanın o anda yalan olduğunu elimden, 
elimin altındaki belgeyle çürütemezsem, bir sonraki celsede ya 
o hakim olur ya olmaz, hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum 
ki. O anda ispatlamam lazım. Bu tanık böyle diyor ama buyurun 
belgesi budur demem lazım. O yüzden biz kapsamlı ceza 
davalarına genellikle çek-çek bavulla gideriz. Arkadaşlarım 
bilir. Klasörlü davalar lazım olabilecek hemen her belgeyi olsun 
olmasın bavula koyarız, onunla gideriz. Bunu da bir meslek 
ustamdan görmüştüm. Ne öğrendiysem ben bu meslekte hep 
meslek ustalarından öğrendim. Ceza hukukunu hocalarımdan, 
kitaplardan avukatlığı ise meslek ustalarından öğrendim. İşte 
benim elimi ayağımı boşaltan ceza davalarının duruşmalarıdır. 
Üç mesleği de birbiriyle değişmem. Ne halkımın içinde girdiğim 
kitlelere konferanslar ne haftalık derslerim ne de davalarım, 
duruşmalarımdan ayırabilirim. Üçünü de birbirine değişmem. 

- Hocam yoğun programınız arasında bize vakit 
ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak sizin 
eklemek istediğiniz, madem gençlik kurultayı yaptık, 
gençler için söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları 
alalım lütfen.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU- Gençler başaracak Türkiye 
başaracak. Gençleri dinleyelim değil, gençler başaracak. 
Gençleri de dinleyelim değil birlikte yapacağız.

- İnşallah biz hazırız. 

Kırarak, arkamızda cam kırıkları 
bırakarak değil, her siyasi 

partiden her dünya görüşünden 
vatansever, ülkesi için içi titreyen 
insanların bulunduğunu bilerek, 
kimseyi hor görmeden herkesle 
birlikte çok iş yapılabileceğini 

düşünerek yürümemizde fayda var.
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KONFERANS - SEMİNER

“CMK-İSTİNAF” KONULU  EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI
Baromuz ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi işbirliğiyle, “CMK-İSTİNAF” konusunda eğitim seminerimiz Parion Otel’de 

düzenlendi. Seminere; MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Ali Rıza Çınar, Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Fahrettin 
Demirağ, İstanbul Barosu’ndan Av.Dr.Salih Oktar ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rifat Çulh 
konuşmacı olarak katıldı. 

UZLAŞMA SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Baromuz ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle, “Uzlaşma” konusunda seminer düzenlendi. Çanakkale Cumhuriyet Savcısı Cenk 

Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı program, Baro Başkan Yardımcımız Av. İbrahim Cem Erbil’in konuşmasıyla başladı. Seminer, 
Avukat ve Stajyer Avukatların katılımıyla gerçekleşti. Program bitiminde Baro Başkan Yardımcımız tarafından Cumhuriyet Savcısı 
Cenk Yıldız’a günün anısına armağan takdim edildi.

CEZA YARGILAMASINDA 
ÇOCUK VE ÇOCUK KORUMA 
KANUNU
Baromuz ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi 

işbirliğiyle, “Ceza Yargılamasında Çocuk ve Çocuk 
Koruma Kanunu” konulu seminerimiz Parion Otel’de 
düzenlendi. Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi 
Murat Aydın, İstanbul Barosu’ndan Av. Seda Akco ve 
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 
Üyesi Av. Serpil Özok’un katıldığı program, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın konuşmasıyla başladı. 
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30 AĞUSTOS YOLUMUZU 
AYDINLATAN IŞIKTIR 
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler 

Gününün kutlamalarına Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın nezdinde katılım gösterdik. “Mazlum milletlere 
ilham olan şanlı geçmişimiz, silah ve para desteğinin 
arkasına almış işbirlikçilerin ve emperyalistlerin planlarını 
yırtıp atmış, özveri ve fedakarlığın eşsiz destanını 
1922 yılında büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde yazmıştır.” diyen Baro Başkanımız “30 
Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü 
kutlu olsun. İnönü’de, Dumlupınar’da, Kocatepe’de 
atalarımızın yokluklarla kazandığı, bağımsızlığın ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinin kapılarını aralayan şanlı 
zaferimizi avukatlar olarak büyük bir onurla ve gururla 
kutluyoruz.” İfadelerini kullandı.

PİRİ REİS HEYKELİ’NİN 
AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDIK
Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı 

(ÇATKAV) tarafından yaptırılan İzmirli heykeltıraş 
Cumhur Ata Türk’ün 3 ay içinde hazırladığı 3 metre 
yüksekliğindeki Piri Reis heykeli açıldı. 

CUMHURİYETİMİZİN 
93. YILI COŞKUYLA 
KUTLANDI
Çanakkale’deki 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı’nın 93. Yıldönümü 
kutlamalarına Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan da katıldı. 
Kutlamalarda, Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından öğrencilerin şiir okuması 
ve halk oyunları ekibi sahne aldı. Tören; 
gazi, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin 
geçişiyle tören sona erdi.
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İLKOKULDA AVUKATLIK 
MESLEĞİ ANLATILDI
Biga ilçesi meslektaşlarımızdan Av. Ayşe Eser Gündoğan, 

Biga İbrahim Aydın  İlkokulu’nda çocuklar ile biraraya 
geldi. Av. Gündoğan konuşmasında; avukatlık mesleğinin 
ilkeleri, nasıl avukat olunduğu ve hukukun önemine 
değindi. Program, soru cevap bölümüyle devam ederken 
yaşları küçük olmasına rağmen anlatılanları ilgiyle dinleyen 
minikler, sorulan sorulara da hepbir ağızdan cevap verdi. 
Ders sonunda miniklerin birçoğu ileride ne olacaksın 
sorusuna Avukat cevabını verdi. 

ATATÜRK, ÖZLEMLE ANILDI   
Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 

78. yılında Anma Programları kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Baromuz 
Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Cem Erbil’in katıldığı tören, 
Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına; Çanakkale 
Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale 
Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

ÇANAKKALE BAROSU ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SELANİK’TE
Çanakkale Barosu Avukatları 10 Kasım’da Selanik’e bir gezi düzenleyerek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 78. Yıldönümünde 

doğduğu evde andılar. Düzenlenen gezi programına Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Hakimler ve 
meslektaşlarımız katıldı.  Başkanımız anma günü nedeniyle birde mesaj yayınladı. 

Yayınlanan mesajda ”Milletimizin istiklali, 
refahı, mutluluğu ve özgürlüğü için adanmış bir 
ömrün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerleme 
kararlılığımız her geçen gün daha da pekişmek-

tedir. Biz avukatlar; bu günü hüznün ötesinde, 
ilerlemeyi hatırlatan, layık olup olmadığımızı 
sorgulatan bir gün olarak değerlendiriyoruz. 
Atatürk’ü anmak kadar anlamanın da önemli 

olduğunu biliyor, mücadeleleriyle kurduğu de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yılmaz 
savunucusu olarak sorumluluğumuzu biliyoruz.” 
dedi. 
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BAŞKANIMIZ RADYO 
PROGRAMINA KATILDI 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Türkiye’nin en iyi 

üniversite radyosu olan ÇOMÜ Kampüs Fm’de Kadir 
Kenar’ın sunduğu “Ortak Akıl” programının bu haftaki 
konuğu oldu. Programda, Baromuzun faaliyetleri, Türkiye 
ve Çanakkale’de son dönemde gelişen güncel olaylara 
değinildi. 

“TÜRKİYE VE DÜNYA 
EKONOMİSİ” KONFERANSI
Gelenekselleşen “ÇASİAD ile Gündem” 

toplantıları kapsamında, Türkiye’nin önemli 
ekonomistlerinden Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü 
Başkanı Prof.Dr. Özgür Demirtaş tarafından “Türkiye 
ve Dünya Ekonomisi” konulu bir konferans düzenlendi. 
Konferansı Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’da izledi. 

OKULLARDA, ÇOCUKLARA HAKLARI ANLATILDI
Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 7 farklı okulda 

“Çocuk Hakları” konusunda anlatımlarda bulundular.

Programlar; Atatürk İlkokulu, İstiklal İlko-
kulu, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu, Çanak-
kale Ticaret Borsası İlkokulu, Mustafa Kemal İl-
kokulu, Özlem Kayalı İlkokulu ve Vali Fahrettin 

İlkokullarındaki öğrenciler ile gerçekleştirildi.
Meslektaşlarımız Av. Ayşegül Kırbaş, Av. 

Selay Yaşar Bostan, Av. Tayfun Umur, Staj.Av. 
Özper Çetin, Staj.Av. Yeşim  Şimşek ve Staj.Av. 

Ayşegül Bozkurt’un sözlü ve animasyon videolu 
paylaşımlar ile miniklerin haklarını “büyükçe-
den” “ çocukçaya” çevirmeye çalışarak anla-
tımda bulundular.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
24 Kasım Öğretmenler Günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlediği program 

ile kutlandı. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın katıldığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. İlkokul ve 
ortaokul öğrencileri arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon ile öğretmenler arasında yapılan öykü yarışmalarında 
dereceye girenlere ödülleri verildi. Meslekte bir yılını tamamlayan ve adaylığı kalkan öğretmenler yemin etti. Yıl içinde 
emekli olan öğretmenlere, hizmet şeref belgeleri verildi.

TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ 
DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI
5 Aralık 1934’ de yürürlüğe giren Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 82. Yılı münasebetiyle Cumhuriyet 

Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Güneş Pehlivan, meslektaşlarımız, STK temsilcileri ve Çanakkale halkı katıldı. Törende Baromuz Kadın 
Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güneş Pehlivan’ın konuşmasının ardından sona erdi.
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ÇOMÜ’DE KADIN HAKLARI VE ULUSLARARASI HUKUK 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜKAM) tarafından 

Troia Kültür Merkezinde “Kadın Hakları ve Uluslararası Hukuk” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansa 
Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Hande Keskin Toprak’da katıldı.

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ, ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın 
Hakları Komisyonumuz ve Baromuz 
mensubu Avukatlarımız 08 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhuriyet 
Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma 

törenine katıldı. Baromuz Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Güneş Pehlivan 
çelenk sunumunun ardından günün anlam 
ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. 
Konuşmanın ardından tören sona erdi. Tüm 
emekçi kadınlarımızın gününü kutlayan 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Kadın 
Hakları Komisyonu Üyelerimiz, etkinlikler 
kapsamında meslektaşlarımıza ve adliye 
personeline karanfil dağıttılar.

BARO VE KENT
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AV. ŞENNUR TARAK 
ÇOMÜ’DE FLÖRT 
ŞİDDETİNİ ANLATTI
ÇOMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin düzenlediği 
“Flört Şiddeti” konulu panel, Baro 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Şennur 
Tarak, Doç.Dr. Demet Güleç Öyekçin ve 
Psikolog Serdar Topal’ın anlatımlarıyla 
ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Panele Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile Baromuz Kadın Hakları 
Komisyonu Üyeleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. Baromuz Kadın Hakları 
Komisyonu Üyeleri program kapsamında 
kadınları bilinçlendirmek amacıyla bir 
stant kurdu. Komisyon üyeleri kurulan 
stantta kadının yasal hakları ve aile 
bireylerinin şiddetten korunması için 
başvuru yolları hakkında broşürler 
dağıtarak katılımcıları bilgilendirdi.

HALK PAZARINDA  
KADINLAR BİLGİLENDİRİLDİ   
Baromuz Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri Cuma 

Pazarında çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınların 
bilgilendirilerek haklarının anlatıldığı etkinlikte, “20 
Soruda Kadının Yasal Hakları” ve “Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” 
kitapçıkları dağıtıldı. 



47ÇANAKKALE BAROSU

BARO VE KENT

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANDIK
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunma 

töreni ile başladı. Cumhuriyet meydanındaki törene Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra bürokratlar, siyasi 
partilerin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

3. GELENEKSEL KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI
Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 

okullar/kurumlar arası Voleybol Turnuvasına katıldık. Turnuvaya Baromuz Voleybol Takımı da katıldı. Oynanan ilk 
maçta Baromuz Voleybol takımı, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği’ni (ÇATOD) 
3-0 lık skorla yenerek ilk galibiyetlerini aldılar.
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BARO VE KENT

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
Baromuz Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Cem Erbil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 

çerçevesinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. 

Cumhuriyet meydanındaki törene Baromuz Genel Sekreteri Av. Şennur Tarak’ın yanısıra bürokratlar, siyasi partilerin 
temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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BARO VE KENT

ŞEHİTLERİMİZ MİNNET VE  
ŞÜKRANLA ANILDI

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Programı kapsamında Şehitler Abidesi’nde anma töreni düzenlendi. 

Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda saygı 
duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın yanı sıra bürokratlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 
programda Şehitliklere karanfiller bırakıldı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE BULUŞULDU

Çanakkale Valiliği, 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile Çanakkale’de bulunan şehit, gazi ve 
gazi yakınlarına yemek verdi. Yemeğe Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’da katıldı. Başkanımız programda 

şehit yakınları ve gazilerle de sohbet etti.
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BARO VE KENT

BARO VE KENT

ÇANAKKALE 
VALİSİ ORHAN 
TAVLI’YA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 

ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın 
göreve yeni başlaması sebebiyle 
ziyarette bulundu.

ÇANAKKALE BOĞAZ 
VE GARNİZON 
KOMUTANI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 

Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. İbrahim 
Cem Erbil, Av. Şennur Tarak, Av. İnci Zeynep 
Koray, Av. Kemal Bırakma, Av. Sahra Yıldız 
Hıdımoğlu ve Av. Alper Gür, görevine yeni 
başlayan Boğaz ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Tayyar Erten’i makamında ziyaret 
ettiler.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur Tarak, Av. Kemal 

Bırakma, Av. Sahra Yıldız Hıdımoğlu, Av. Hande Keskin Toprak ve Av. Alper Gür, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür 
Gökhan’ı makamında ziyaret ettiler.
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ZİYARETLER

İDARE 
MAHKEMESİ 
BAŞKANI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 

ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Av. İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur 
Tarak, Av. İnci Zeynep Koray, Av. 
Kemal Bırakma, Av. Sahra Yıldız 
Hıdımoğlu ve Av. Alper Gür, 
Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı 
Erkan Arslan’ı makamında ziyaret 
ettiler.

ADALET 
KOMİSYONU 
BAŞKANI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 

ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Av. İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur 
Tarak, Av. Kemal Bırakma, Av. Sahra 
Yıldız Hıdımoğlu, Av. Alper Gür, Av. 
Enes Çetin ve Av. Necip Fazıl Bayram, 
Çanakkale Adalet Komisyonu Başkanı 
Ahmet Nazmi Alp’i makamında 
ziyaret ettiler.

CUMHURİYET 
BAŞSAVCISI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 

ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Av. İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur 
Tarak, Av. Kemal Bırakma, Av. Sahra 
Yıldız Hıdımoğlu, Av. Alper Gür, Av. 
Enes Çetin ve Av. Necip Fazıl Bayram, 
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı 
Hikmet Turan’ı makamında ziyaret 
ettiler. 
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ZİYARETLER

İL EMNİYET 
MÜDÜRÜ’NE 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 

ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. 
İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur Tarak, Av. 
İnci Zeynep Koray, Av. Kemal Bırakma, 
Av. Sahra Yıldız Hıdımoğlu ve Av. Necip 
Fazıl Bayram, görevine yeni başlayan 
Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel’i 
makamında ziyaret ettiler.

 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI’NA ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur Tarak, Av. Kemal 

Bırakma, Av. Sahra Yıldız Hıdımoğlu, Av. Hande Keskin Toprak ve Av. Necip Fazıl Bayram, Çanakkale 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç’u makamında ziyaret ettiler.

TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Av. 

İsmail Kaşdemir, Kurum Avukatları Av. Elif Erdoğan, Av. Zehra Bahar Çarkıt, Av. İlyas Aydede ve hukuk müşavirliği 
çalışanlarını ziyarette bulundular.
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ZİYARETLER

GAZİ SEÇKİN 
YILDIRIM’A ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Silopi’de 

hain terör saldırısında ağır yaralanan 
Çanakkaleli Gazi, Polis Memuru Seçkin Yıldırım’ı 
evinde ziyaret ederek kendisine ve ailesine 
geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi süreciyle 
ilgili bilgiler aldı.

EL BAB GAZİSİ İSMAİL ÇOLAKOĞLU’NA ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Mustafa Ertürk, El Bab’da terör saldırısında ağır 

yaralanan Çanakkaleli Gazi, İsmail Çolakoğlu’nu evinde ziyaret ederek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini 
ileterek, tedavi süreciyle ilgili bilgiler aldı. Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Gazimize geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi 
sürecini de takip edeceğini belirtti.



54 ÇANAKKALE BAROSU

ZİYARETLER

MUHASABECİLER ODASI’NA ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı 

Kadir Elibol ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyarette bulundular. Ziyarette Muhasebeciler Haftası nedeniyle tebrikler 
sunuldu. 

BİGA İLÇE TEMSİLCİMİZE ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baromuz Biga ilçe Temsilcisi Av. Arda Bozkurt’u bürosunda ziyaret etti. Ziyarette 

mesleki konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



55ÇANAKKALE BAROSU

33.  BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDIK 
33. Baro Başkanları Toplantısı, 

02 Eylül 2016 tarihinde Türkiye 
Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da 
katılımıyla düzenlendi. 

Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla 
yapılan toplantıda;. OHAL sürecinde 
yürüyen soruşturmalarda adil yargı-
lama açısından görülen sorunları, 
Hakim ve savcı açığının, avukatlar 
ile eskisinden çok daha kaliteli bir 
yargıyı sağlanacağının düşünülme-

si, Avukatlık sınavı ve Stajyerliğe 
kabulde kota uygulamasını ve asga-
ri puanın yükseltilmesi gibi konular 
masaya yatırıldı.

Toplantı hakkında açıklamada 
bulunan Baro Başkanımız Avukat 
Bülent Şarlan; “Verimli bir toplan-
tıydı, 2016-2017 Yargı yılı başlarken 
yargının ve Avukatlık mesleğinin 
sorunları bir kez daha görüşülerek 
çözüm arandı. “ dedi. 

ŞANLIURFA BAROSU HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Şanlıurfa Barosunun Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. 

Hikmet Delebe ile görüşen Baro Başkanımız, hizmet binasının açılışını tebrik ederek günün anısına Baromuzun armağanını 
takdim etti. 

MESLEKİ TOPLANTILAR
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MESLEKİ TOPLANTILAR

BATMAN BAROSU’NU YALNIZ BIRAKMADIK

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Batman Barosunun Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı. Açılış, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Birlik Yöneticileri ve birçok Baro Başkanının katılımıyla gerçekleşti. 

Ziyaret sebebiyle Batman Barosu Başkanı Av. Ahmet Sevim’e günün anısına Baromuzun armağanını takdim etti. 

DENİZLİ BAROSU’NUN MUTLU GÜNÜNE EŞLİK ETTİK 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Denizli Barosu’nun Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı. Törende Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan’nın hizmet binasının açılışını tebrik 

ederek günün anısına Baromuzun armağanını takdim etti. 
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MESLEKİ TOPLANTILAR

TEKİRDAĞ BAROSU HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

Tekirdağ Barosu’nun Hizmet Binası 
Açılış Törenine katıldı. 

Açılış, Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı Av.Prof.Dr. Metin Feyzioğ-
lu, Birlik Yöneticileri ve birçok Baro 
Başkanı’nın katılımıyla gerçekleşti. 
Törende Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. 

Erhan Sezer’i, hizmet binasının açı-
lışını tebrik ederek günün anısına 
Baromuzun armağanını takdim etti. 

TÜBAKKOM 
TOPLANTISINA 
KATILDIK 
Türkiye Barolar 

Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 
(TÜBAKKOM) 13. Dönem 3. Genel 
Üye Toplantısı Nevşehir Barosu’nun 
ev sahipliğinde 17-18 Aralık 2016 
tarihinde yapıldı. Toplantıya, 
Baromuzu temsilen  Kadın Hakları 
Komisyonu Üyelerimiz Av. Büşra 
Aksoy ve Staj. Av. Yeşim Şimşek 
katıldılar.



58 ÇANAKKALE BAROSU

MESLEKİ TOPLANTILAR

EGE VE 
MARMARA BARO 
BAŞKANLARI 
İSTANBUL’DA 
BULUŞTU 
Genişletilmiş Ege ve Marmara Baro 

Başkanları toplantısı 28 Ocak 2017 
Cumartesi günü Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın da katılımıyla İstanbul 
Barosu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da 
yapıldı.

ADALET İÇİN ANTALYA’DA ADLİ YARGI KONFERANSI
Adalet Bakanlığı, Türkiye 

Barolar Birliği, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı(UNDP) 
ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı 
tarafından, Türkiye’de Adalete Erişim 
İçin Adli Yargı Uygulamalarının 
Geliştirilmesine Destek Projesi (SILA) 
kapsamında düzenlenen Adli Yardım 
Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler 
konferansı, Antalya’da gerçekleştirildi.

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ile Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Necip Fazıl Bayram’ın da katıl-
dığı  Konferansa,  Türkiye’deki 79 
Barodan temsilciler,  Adalet Bakan-
lığı  üst  düzeyyetkileri ile çeşitli ül-
kelerden gelen Avukatlar ve uzman-
lar katıldı.

Konferansla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, “Konferans da Barolar 
olarak vatandaşlarımıza sunmaya 
çalıştığımız Adli Yardım hizmetle-
rinde yaşanan güncel sorunlar tes-
pit edildi. Sorunların aşılması için 
neler yapılabilir bunlar konuşuldu. 
Diğer Baro temsilcileriyle karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunduk. Sorun-

ların tespiti ve sorunların çözümü-
ne katkı veren bu tür organizasyon-
lar kendi alanlarına her zaman katkı 
sağlıyor. Özelikle sadece Baro tem-
silcilerinin değil, Adalet Bakanlığı 
üst düzey yöneticilerinin de konfe-

ransa katılması ve Baro Başkanla-
rıyla ayrıca toplantı yapması da bu 
konferans için ayrıca önemsediği-
miz bir durumdu. Benzer konferans-
ların ihtiyaç duyuldukça düzenlen-
mesi yerinde olacaktır” dedi.
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YÖNETİMİMİZ, İLÇE TEMSİLCİLERİ VE 
STAJYERLERLE BULUŞTU 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, ilçe temsilcileri 
ve stajyer avukatlar ile biraraya geldi. Yönetim 
Kurulumuz, stajyer avukatları önce öğle 
yemeğinde ağırladı. Yemeğin ardından, Baro 
İdari Binası’na geçerek bir toplantı düzenledi.

Toplantıda stajyer avukatlar ile yakından 
ilgilenen Yönetim Kurulumuz mesleki kaliteye 
ilişkin görüş alışverişinde, deneyim ve birikim 
aktarımında bulundu. Önümüzdeki günlerde 
başlayacak ve 3 hafta boyunca uzmanlar ta-
rafından verilecek staj eğitimleri konusunda 
da bilgiler sunuldu. Yakın zamanda cübbeleri-

ni giyerek Çanakkale Barosu ailesine katılacak 
gençlerin her zaman yanında olacaklarını ve 
desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler.

Baro Yönetimimiz, ayın gün akşam üzeri 
de ilçe temsilcilerimiz ile biraraya geldi. Baro 
İdari Binadaki toplantıya Başkanımız Av.Bülent 
Şarlan, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bay-
ramiç Temsilcisi Av. Kamran Duygun Şatıroğlu, 
Biga Temsilcisi Av. Arda Bozkurt, Çan Temsil-
cisi Av. Sebahattin Güner, Eceabat Temsilcisi 
Av. Nurisin Kurtiş, Ezine Temsilcisi Av. Hakan 
Üzenli, Gelibolu Temsilcisi Av. Erdoğan Doğan, 
Gökçeada Temsilcisi Av. Sedat Sel ve Lapseki 

Temsilcisi Av. Emine Güney katıldı.

Düzenlenen toplantıda temsilciler, ilçeler-
deki meslektaşlarımızın adliyelerde yaşadığı 
sorunlar başta olmak üzere çeşitli konuları ma-
saya yatırdı. Baro Yönetim Kurulumuz ve İlçe 
Temsilcilerimiz sorunlara ilişkin çözüm yolla-
rını tartışarak yol haritası belirledi. Toplantıda, 
yaklaşan avukatlar gününde yapılması plan-
lanan etkinliklerde görüşüldü. Alınan kararda 
ilçelerde daha fazla etkinlik yapılması, kadın ve 
çocuk hakları üzerine daha fazla bilgilendirme 
etkinliklerinin gerçekleştirilmesi konusunda 
görüş birliğine varıldı.
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TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA 
YARIŞMASI’NA KATILDIK 
Baromuz Stajyer Avukatları, Kırklareli’nde 

düzenlenen Türkiye Kurgusal Duruşma 
Yarışması, Marmara Bölgesi elemelerine 
katıldı. Türkiye’nin yedi bölgesinde, 57 Baroya 
kayıtlı stajyer avukatlar, aynı “olay metni” 
üzerinden yaptıkları iddia ve savunma ile 
yarıştılar.

Türkiye Barolar Birliği, Eğitim Merkezi Yü-
rütme Kurulu tarafından düzenlenen Stajyer 
Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışma-

sı’nın Kırklareli Barosu ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen ilk ayağına Baromuzu temsilen Stj. 
Av. Nadide Kardelen Şenavcu, Stj.  Av. Yeşim 
Şimşek, Stj. Av. Mustafa Burak Güler ve Stj. 
Av. Kutlu Doğan katıldı. Yarışma ekibine Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ile Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Av. Hande Keskin Toprak ve ekibi 
çalıştıran Av. Hakan Evirgen ve Av. Ayşe Kiraz 
Evirgen’de eşlik etti.

Marmara Bölgesi’ndeki ilk elemelere, 

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, 
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak 
üzere 9 Baro katıldı. Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan, çalışmalarından ve yarışmada gösterdikle-
ri performanstan dolayı stajyer avukatlara te-
şekkürlerini sunarak Kırklareli’nde bulunduğu 
sürede gösterdikleri misafirperverliklerinden 
dolayı Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hı-
nız’a teşekkür ederek bir armağan takdim etti.

BARO BAŞKANLARI MANİSA’DA  
Ege ve Marmara Bölgesi Baro Başkanları toplantısı 17 Haziran Cumartesi günü Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da katılımıyla Manisa 

Barosu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği Yöneticileri ile Ege ve Marmara Bölgesi Baro Başkanları katıldı.

MESLEKİ TOPLANTILAR
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TBB 34. OLAĞAN GENEL KURULU 
Türkiye Barolar Birliği 34. Olağan Genel 

Kurulu, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Baromuz TBB delegelerinin katılımlarıyla 
gerçekleşti. Genel Kurulda Av.Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına 
yeniden seçildi.

İçinde Çanakkale Barosu’nun da bulun-
duğu 79 Baro hafta sonu Türkiye Barolar Bir-
liği Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul, divan 
kurulunun belirlenmesi, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. Devamında 
Genel Kurul, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun konuş-
masıyla devam etti.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ile 
Türkiye Barolar Birliği delegelerimiz Av.Adnan 
Güler ve Av.Şerefnur Çakır Demirtaş ile bir-
likte 486 delege seçimde oy kullandı. Genel 
Kurul’da Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın 
yanı sıra Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu 
üyelerinin de seçimi yapıldı. Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, yeniden Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı oldu. Başkanımız Av. Bülent Şarlan ile TBB 
Delegelerimiz Av.Adnan Güler ve Av.Şerefnur 

Çakır Demirtaş, Genel Kurul vesilesiyle Türki-
ye’nin birçok Barosundan gelen Başkanlar ve 
delegeler ile Türkiye Barolar Birliği yöneticile-
riyle görüşmelerde bulundular.

Av. Bülent ŞARLAN: TBB ÖNEMLİ 
İŞLERE İMZA ATTI

Türkiye Barolar Birliği’nin önceki dönemin-
deki yöneticilerine teşekkür eden Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan yaptığı açıklamada; “Türki-
ye Barolar Birliği’nin önceki döneminde görev 
alan yönetimi ve kurulları gerek ulusal gerekse 
uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza 

atmıştır. Avukatlar bu dönemde, eğitim çalış-
malarından sağlığa, fiziki olanaklardan mesleki 
dayanışmaya birçok konuda önemli yol almış-
lardır. Türkiye Barolar Birliği’nin, mesleğimiz 
için, adalet için, hukuk devleti ve demokratik 
bir ülke için önceki dönemden daha fazlasını 
bu dönemde geçekleştireceğine inanıyorum.

Türkiye Barolar Birliği 34.Olağan Genel 
Kurulda yeniden Başkan seçilen Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu ile Yönetim, Disiplin ve De-
netleme Kurullarına seçilen meslektaşlarımı 
kutluyor, bu dönemki çalışmalarında başarılan 
diliyorum.” dedi.
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MAKALE

      Av. Recep KEMAHLI

Halk arasında “Hak-Hu-
kuk” deyimi sık kullanılan 
sözlerdendir. Eskilerin temen-
nisi  “Allah’dan hakkımdan 
hayırlısını” isterim dileği idi. 
Bu, hakkımı değil, hayırlı olanı 
nasip et temennisi anlamında-
dır. Bu gün bu telâkki maalesef 
“hakkımı noksansız isterim” 
deyim ve arzusuna dönüşmüş-
tür. Hayırlı olur hayırsız olur ayırımı yapılmadan hakkın, en 
az emekle elde edilmesi amaçlanmış olduğu görülmektedir. 
“Kazancım, emeğim kadar olsun” mantığı unutulmuştur. 
Bu yanlış değerlendirmenin, uzun zamandan beri süregelmek-
te olduğu görülüyor. Fakat , adil davranılmalı, hayırlı olan yol 
takip edilmeli mantığı galip gelmelidir.. Çünkü Adalet, yeryü-
zünde Allah’ın terazisidir. Kısacası “emeğin kadar ücret al” 
ölçüsüne hem vekilin ve hemde müvekkilin uyması gerekir. 
Pascal’ın  “Kuvvete dayanmayan adalet âciz, adalete da-
yanmayan kuvvet zalimdir” sözü meşhurdur. İşte bu düstur 
da kuşkusuz kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.

Avukat, hukukun en önemli savunucusudur. Avukatlık bir 
kamu hizmetidir. Müvekkil avukatına, avukat da müvekkiline 
inanmalıdır. Aksi halde aralarında huzur sağlanamaz.

Avukat, Hâkim ile de uyumlu olmalıdır. Uyumsuzluk halin-
de de yine huzur sağlanamaz. Hâkimlik kriterleri hukukumuzda 
yeteri kadar açıkça ve kesin ilkelerle yazılı değildir. Fakat  ‘’Me-
celle”de bu ilkeler “Hâkimin evsafı” başlığı altında 1792 – 
1794. maddelerde açıklanmıştır. Bu maddeler aynen şöyledir:      

1792. Hâkim, hakîm, fehîm, müstakîm ve emîn, mekîn,-
metîn olmalıdır.

1793. Hâkim, mesail-i fıkhiyyeye ve usul-i  muhakemeye 
vâkıf ve deâvi-i  vakıayı  anlara  tatbikan fasl ve hasme mukte-
dir olmalıdır.

1794. Hâkimin temyiz-i tâmme muktedir olması lâzımdır.   

Binaenaleyh sagîr ve ma’tuh ve a’ma  ve tarafeynin savt-ı 

kavîlerini işitemeyecek mertebe  sağır olan kimesnenin kazası 
câiz değildir.      

Bu maddelerde görüldüğü üzere Mecellede Hâkime, bü-
yük önem verilmiştir ki, âdil ve mukni’ hukuk mantığına çok 
uygundur. Avukatta da benzer vasıfların bulunması idealdir. 
Avukat ayrıca, aldığı dava üzerinde olumlu-olumsuz her yön-
de inceleme yapmalı, ilgili tüm yasa ve maddeleri gözönünde 
tutmalıdır. Böyle olmasına rağmen avukat, davayı kazanırsa 
müvekkilini mutlu ettiği derecede hasmını üzmüş, kaybederse 
müvekkilini üzdüğü derecede de hasmını mutlu ettiği kaçınıl-
maz gerçektir. Umulur ki, yasallaşan ‘’Arabuluculuk’’ mües-
sesesi; davacıyı da davalıyı da ikna edecek yolu bulur. Avukat 
dürüst, âdil ve vicdanlı olması -olmazsa olmaz- kuralı esasına 
dayanmalıdır.

Bu gün, mahkeme içtihatlarında yerleşememiş istikrar-
sızlık, memnuniyetsizliğin en önemli sebeplerinin başındadır. 
İçtihatların, hiç değişmemesi mümkün değilse de sık sık değiş-
memesi gerekir. Zira, yaşamdaki zaruretler, yeni kurallarında 
doğmasını zorunlu kılarsa da, bu zorunluluğu, yasalar en aza 
indirmelidir.

En önemli kuralların başında  ‘’Dil-Söz, Kelime’’ meselesi 
gelmektedir. İlmi kitapların yazılışında kullanılan kelimeler, çok 
büyük önem taşımaktadır. Okuyucu, kitabı duraksamadan, 
akıcı, hiçbir probleme takılmadan, her okuduğu cümleyi ihtiva 
ettiği manayı anlayarak okuyabilmelidir. Bir cümlede, yazarın 
güttüğü amacı, bir problem gibi görmeden anlayabilmelidir. 
Zihninde, okuduğu cümlenin  ‘onu mu demek istiyor, şunu mu 
demek istiyor’  endişesi oluşmamalıdır. Bu da, alışageldiğimiz 
kelimelerin kullanılması yerine, Türkçe olmadığı -Osmanlı-
ca olduğu benimsenerek gerçek Türkçe kelimeleri atıp yerine 
uyduruk yeni kelimeler koyarak kurulan cümlelerden oluşturu-
lan kitaplarda görülmektedir. Böyle olunca da, dede ile torun 
anlaşamamakta, üniversite mezunu dedenin, ilkokul, ortaokul 
veya lisede okuyan torununa derslerinde maalesef yardımcı 
olamamaktadır. Öz Türkçe diye adlandırılan kelimelerin pek 
çoğu  - gerçekte Türkçe vardır, özTürkçe diye bir kelime yoktur-  
uydurulmuş kelimelerdir. Bu kelimeler, 1935 yılında ‘Türk Dili 
Araştırma Kurumu’  tarafından kurulan ve ‘Karşılığı bulunma-

HUKUK  ve  AVUKATLIK
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mış mefhumlar için Söz Yaratma ile yapılacak karşılıklar’ Os-
manlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu  kitabında da bu kelimeler 
‘’Söz Yaratma = Uydurma”  itirafı ile neşredilmiştir.

Bu kitaptaki ve Türkçe olduğu ileri sürülen kelimelerin pek 
çoğu bu gün kullanılmamaktadır. Böyle olmasına rağmen bazı 
kelimeler kullanılmakta ise de manalarının değiştirildiği görül-
mekte veya gerçek amaç anlaşılamamaktadır. Hatta yasaları-
mızda öyle kelime ve cümleler oluşturulmuştur ki yarısı Türkçe 
yarısı da Osmanlıca olarak bırakılmıştır. İnsanın ‘bu ne perhiz 
bu ne lâhana turşusu’ diyesi geliyor.

Pek çok örnek-misal, 
olmakla beraber 6100 
sayılı ve 12.01.2011 
kabul tarihli ve 
halen yürürlükte 
bulunan Hukuk 
Muhakeme-
leri Kanunu-
muz,  -Kanun 
Yolları-  baş-
lığını taşıyan 
341.maddesi 
İstinaf mües-
sesesini tanzim 
etmiştir. Bu bö-
lüm 341 ilâ 360 
.ncı maddeleri kap-
samaktadır. Ve hep 
istinaf kelimesi kulla-
nılmıştır. Bu kelime Türkçe 
midir? Yoksa bu kelimenin 
Türkçesi uydurulamamış 
mı? Bu gün, bütün mer’i 
kanunlarımızda veya başka ilmî kitapların çoğunda, Türkçe 
olduğu kabul edilen, -yukarıda zikrettiğimiz- ‘’Osmanlıcadan 
Türkçeye Cep Kılavuzu’’ kitabında yazılı kelimeler kullanılmışsa 
da, pek çoğunda aşina olduğumuz kelimeler kullanılmış kıla-
vuzdaki kelimeler kullanılmamıştır. Mütefekkirlerimizin uzun 
emek ve gayretleriyle yazdıkları değerli eserlerinde de alışa-
geldiğimiz kelimelerin daha çok kullanılması, bilhassa benim 
gibi yaşlıların arzu ve temennileridir.

Günümüzde gerçek adaleti aramak ve bulmak muhaldir; 
avukatın seçilmesinde de böyledir. Ancak avukat aldığı davada 
inat ve sabırla, dörtdörtlük bir araştırma yaptıktan ve çalışma-
larından dolayı kendisinin de tatmin olduğuna kani olunca, so-
nuç ne olursa olsun emeğinin karşılığını hak etmiştir. Dünyada 
gerçek adalet yoktur, gerçek adalet Allahın (c.c.) Adaletidir. 
Bizim bu gün adil dediğimize,  bir süre önce veya bir süre sonra 
adil olmadığı inancında olabiliriz. Çünkü kanunda ihtiyaçtan 
doğar. Her sahadaki ilerlemeler, yasalarda zorunlu değişmele-
re ihtiyaç duyularak değişmeye sebep olacağından,  bir olayda 
herkesin memnuniyetini sağlamak mümkün değildir.  

 Verilen mahkeme kararlarına, adil ve doğ-
ru olduğu için değil, mahkeme kararı oldu-

ğu için uymak zorundayız. İşte bu gerçek, 
kendi kendimizi tatmin etmemizde 

de en etkili sebeptir. Hatırlar-
sınız, Yunan filâzofu Sok-

rat, savunmasında jürinin 
kendisi hakkında verdiği 

idam kararı  üzerine, 
kendisini kurtarmağa 
gelenlere, ‘’Beni dev-
letimin kanunları 
mahkûm etmiştir, 
karar haklı da olsa 
haksızda olsa benim 
bu karara uymaktan 

başka yapacağım bir 
şey yoktur.’’ diyerek, 

zamanın idam hükmünün 
infazı için kullanılan Baldıran 

şerbetini bu inançla içip,  72 yaşında 
ölmüştür. Ölmeden önce Jüriye hitapla : 

‘’Şimdi gidecek vakit geldi. Ben ölmeğe, 
siz yaşamağa fakat gidiyorsunuz; hangimiz daha iyi nasibe 
gidiyoruz, bunu ancak Allah bilir.’’ diyerek, kendisini kurtar-
mağa gelenlere itaat etmemiş; adil bir karar olmadığını bile 
bile, mahkemenin kararına uymuştur. Biz de mahkeme karar-
larını böyle değerlendirebilir miyiz !. Bu hikâye ve sözlerim, 
hem hakimlere, hem avukatlara ve hemde yargılananlara it-
hafdır.. 
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GENÇLİK MECLİSİ

GENÇLİK MECLİSİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 
Baromuz Gençlik Meclisi’nin Seçimli 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Baro 
idari binada yapıldı. 

Çok sayıda Gençlik Meclisi üyesi Avukatın 
katıldığı toplantıda, yapılan oylama neticesin-
de Av. İsmail Güngör, oybirliğiyle Çanakkale 
Barosu Gençlik Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

Yeni İdare Heyetine Av. Asena Dağınık, 
Staj. Av. Barış Al, Staj. Av. Semih Yazgan, Staj. 
Av. Oğuzhan Gültekin, Av. Meltem Taş ve Staj. 
Av. Mehmet Kırmacı seçilirken, İzleme Heyeti 
ise Staj. Av. Cem Özgider ve Staj. Hakan Öz-
can’dan oluştu.

GENÇLİK MECLİSİMİZ EDİRNE’DE 
Baromuz Gençlik Meclisi Üyeleri Edirne’ye günübirlik bir gezi düzenlediler. Düzenlenen gezide tarihi şehir Edirne gezilerek 

keyifli bir gün geçirildi.  
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ADNAN ESAD YESÜKAN RUHSATINI ALDI
Adnan Esad Yesükan, Baro İdari Binada düzenlenen 

törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Adnan Esad 
Yesükan, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Av. Yesükan’ın cübbesi Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan tarafından giydirildi.

MESLEĞE HOŞGELDİN ÖMER ATAKAN GÜLER 
Ömer Atakan Güler, Baro İdari Binada düzenlenen 

törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Ömer 
Atakan Güler, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi babası Av. 
Adnan Güler ve Doç. Dr. Av. Ümit Kocasakal tarafından 
giydirilerek avukatlığa ilk adımını attı.

ABDULLAH ÖZKAN ALAY RUHSATINI ALDI

Abdullah Özkan Alay, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Abdullah 
Özkan Alay, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

MELTEM ÜNLÜ USTA AVUKATLIĞA BAŞLADI
Meltem Ünlü Usta için avukatlığa kabul töreninde 

Yemin eden Av. Meltem Ünlü Usta’ya ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan takdim ederken, avukatlık 
cübbesi ise Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Şennur Tarak 
ve Av. Sahra Yıldız Hıdımoğlu tarafından giydirildi. 

DENİZ DUĞAN AVUKATLIĞA BAŞLADI 

Deniz Duğan için avukatlığa kabul töreni düzenlendi. 
Yemin eden Av. Deniz Duğan’a ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan takdim ederken, avukatlık 
cübbesi ise yanında stajını yaptığı Av. Tuğba Karagöz 
tarafından giydirildi. 

SEVAL ERCAN İÇİN RUHSAT TÖRENİ 

Seval Ercan için avukatlığa kabul töreni düzenlendi. 
Yemin eden Av. Seval Ercan ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan takdim ederken, avukatlık cübbesi 
ise yanında stajını yaptığı Av. Hasan Tümer Çabuk 
tarafından giydirildi. 

RUHSAT TÖRENLERİ
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RUHSAT TÖRENLERİ

 

 

 

 

 

 

MERVE MAKAS AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Merve Makas, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 
yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Merve Makas, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı Av. Kamil Ali 
Aşkın tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

CEM ÖZGİDER RUHSATINI ALDI
Cem Özgider, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 

yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Cem Özgider, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı Av. 
Işık İşgüden ve Av. Hasan Tümer Çabuk tarafından 
giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

TAYFUN UMUR BAROMUZ AİLESİNE KATILDI

Tayfun Umur, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 
yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Tayfun Umur, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk adımını 
attı. 

MESLEĞE HOŞGELDİN İREM TOKCAN 

İrem Tokcan için avukatlığa kabul töreni düzenlendi. 
Yemin eden Av. İrem Tokcan ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan takdim ederken, avukatlık cübbesi ise 
yine başkanımız tarafından giydirildi. 

SEMİH YAZGAN AVUKATLIĞA BAŞLADI

Semih Yazgan için avukatlığa kabul töreni düzenlendi. 
Yemin eden Av. Semih Yazgan ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan takdim ederken, avukatlık cübbesi ise 
yanında stajını yaptığı Av. Hakan Evirgen tarafından 
giydirildi. 

MÜBERRA YILMAZ AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Müberra Yılmaz, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Müberra 
Yılmaz, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk 
adımını attı. 
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S. FIRAT ATEŞ AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Samet Fırat Ateş, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Samet Fırat 
Ateş, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk 
adımını attı. 

ŞEYMA ARK YILMAZ RUHSATINI ALDI 
Şeyma Ark Yılmaz, Baro İdari Binada düzenlenen 

törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Şeyma Ark 
Yılmaz, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı 
Av. Hakan Evirgen tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk 
adımını attı. 

BURCU KUZEY BAROMUZ AİLESİNE KATILDI

Burcu Kuzey, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 
yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Burcu Kuzey, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk adımını 
attı. 

BEGÜM ULAMAN AVUKATLIĞA BAŞLADI

Begüm Ulaman, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 
yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Begüm Ulaman, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk adımını 
attı. 

MEHMET MERT SEZGEN AVUKAT OLDU

Mehmet Mert Sezgen, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Mehmet 
Mert Sezgen, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek 
Avukatlığa ilk adımını attı. 

ÖZLEM EKİN ŞAHİN İÇİN RUHSAT TÖRENİ

Özlem Ekin Şahin, düzenlenen törenle yemin ederek 
avukatlığa başladı. Av. Özlem Ekin Şahin, ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık 
cübbesi yanında stajını yaptığı Av. İsmail Kahraman 
tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 



68 ÇANAKKALE BAROSU

RUHSAT TÖRENLERİ

 

 

 

 

 

ENGİN BAKIRBURÇ RUHSATINI ALDI

Engin Bakırburç, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Engin 
Bakırburç, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk 
adımını attı. 

MEHMET EMİN ÖZDEMİR İÇİN RUHSAT TÖRENİ

Mehmet Emin Özdemir, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Mehmet 
Emin Özdemir, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek 
Avukatlığa ilk adımını attı. 

TÜLAY GÖKSU AVUKATLIĞA BAŞLADI

Tülay Göksu, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 
yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Tülay Göksu, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk adımını 
attı. 

YILDIRIM KÜÇÜKKELEŞ RUHSATINI ALDI

Yıldırım Küçükkeleş, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Yıldırım 
Küçükkeleş, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın elinden aldı. Cübbesi Av. Tuğba Karagöz 
tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

BAROMUZDA RUHSAT TÖRENİ HEYECANI YAŞANDI

İrem Liman, Esra Akdemir, Hatice Karakuz, Ömer Faruk Yazar, Fırat Coşkun ve İsmail Emre Yıldız, Baro İdari Binada 
düzenlenen törenle yemin ederek avukatlığa başladılar. Av. İrem Liman, Av. Esra Akdemir, Av. Hatice Karakuz, Av. Ömer 
Faruk Yazar, Av. Fırat Coşkun ve Av. İsmail Emre Yıldız, ruhsatlarını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldılar. 
Avukatlık cübbeleri giydirilen meslektaşlarımız, Avukatlığa ilk adımlarını attılar.
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RUHSAT TÖRENLERİ

 

 

 

 

EMİRHAN ŞAHBAZ AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Emirhan Şahbaz, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Emirhan 
Şahbaz, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi Av. Necip Fazıl Bayram 
tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

HAKAN ÖZCAN RUHSATINI ALDI 
Hakan Özcan, Baro İdari Binada düzenlenen 

törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Hakan 
Özcan, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı 
Av. Işık İşgüden ve Av. Hasan Tümer Çabuk tarafından 
giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

İLKAY CANSU ŞAHBAZ İÇİN RUHSAT TÖRENİ

İlkay Cansu Şahbaz, Baro İdari Binada düzenlenen 
törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Av. İlkay Cansu 
Şahbaz, ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden aldı. Avukatlık cübbesi Av. Erdoğan Madak 
tarafından giydirilerek Avukatlığa ilk adımını attı. 

GÖKÇE ERÜNSAL AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Gökçe Erünsal, Baro İdari Binada düzenlenen törenle 
yemin ederek avukatlığa başladı. Av. Gökçe Erünsal, 
ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden 
aldı. Avukatlık cübbesi giydirilerek Avukatlığa ilk adımını 
attı. 

BAYRAMİÇ ADLİYESİ AVUKATLAR ODAMIZ  
YENİLENMİŞ HALİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI
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MESLEKTAŞLARIMIZA ZİYARETLER 

AVUKAT ÖZCAN ÇİFTİNE BÜROLARINDA ZİYARET

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimizden Av. İbrahim Cem 
Erbil; İstanbul Barosu’ndan 
ilimize nakil olarak gelen 
meslektaşlarımız Av. Nazif Melih 
Özcan ve Av. Demet  Temel 
Özcan’ı ziyaret ederek, işlerinde 
başarılar dilediler. 

AV. ASENA DAĞINIK’A 
BÜROSUNDA ZİYARET

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan; bir süre önce 
mesleğe başlayan Av. Asena Dağınık’ı bürosunda 

ziyaret ederek hukuka, adalete ve mesleğimize katkı 
sunması dileğiyle başarılar diledi. 

AV. HATİCE BOZ’A 
BÜROSUNDA ZİYARET

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan; bir süre 
önce ruhsatını alarak mesleğe başlayan 

Av. Hatice Boz’u bürosunda ziyaret ederek iş 
yaşamında başarılar diledi. 

AV. ÇAĞLA KARANFİL’E BÜROSUNDA ZİYARET 

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan; bir süre önce ruhsatını 

alarak mesleğe başlayan Av. 
Çağla Karanfil’i bürosunda 
ziyaret ederek hukuka, adalete 
ve mesleğimize katkı sunması 
dileğiyle başarılar diledi.
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1. İCRA MÜDÜRÜNE VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ
İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’ne 

tayini çıkan Fatma Aktan için 
Çanakkale Adliyesi tarafından  
Balıkçı Yaşar Restaurant’ta veda 
yemeği düzenlendi. 

Yemeğe, Barosu Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan, Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz, çok sayıda mes-
lektaşımız, İcra Müdürleri ve ad-
liye çalışanları katıldı.

Başkanımız, Aktan’a adalete 
ve yargı camiasına sunduğu hiz-
metlerden dolayı Baromuz adına 
plaket takdim ederek, yeni çalış-
ma yerinde ve bundan sonraki 
hayatında başarılar diledi.

MESLEKTAŞLARIMIZ 
DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜNÜ KUTLADI
Baromuz tarafından Dünya Kadınlar 

Günü etkinlikleri kapsamında 
11 Mart Cumartesi günü bir yemek 
düzenlendi. Çok sayıda meslektaşımız 
ve avukat eşlerinin katıldığı yemekte iş 
stresinden uzaklaşıp eğlenceli bir gece 
geçirdiler. Baromuzun hediyesini de 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Şennur 
Tarak, Av. Kemal Bırakma ve Av. Alper 
Gür tarafından verildi. 

ORGANİZASYONLAR
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ORGANİZASYONLAR

ÇANAKKALE ADLİYESİ VEDA YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Tayinleri çıkan Çanakkale 
Adalet Komisyonu Başkanı 
Ahmet Nazmi Alp, Hakim 

Yaşar Özen ve Cumhuriyet Savcısı 
Ali Can Şahin için Çanakkale Adliyesi 
tarafından veda yemeği düzenlendi. 

Yemeğe, Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan ve çok sayıda meslektaşı-
mızın yanısıra, Cumhuriyet Başsav-
cısı Hikmet Turan, Başsavcı Vekili 
Faik Ersöz, 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Yemliha Karakoç ile eşleri, 
Çanakkale Adliyesi hakim, savcıları, 
eşleri ile adliye çalışanları katıldı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan, Hukuka, Adalete ve Yargı cami-
asına sundukları hizmetlerden do-
layı tayini çıkan Çanakkale Adalet 
Komisyonu Başkanı Ahmet Nazmi 
Alp, Hakim Yaşar Özen ve Cumhuri-
yet Savcısı Ali Can Şahin’e teşekkür-
lerini sunarak plaket takdim etti.

HUZUR EVİNDE ANLAMLI İFTAR

Baromuz, Biga Sağlık ve Eğitim 
Vakfı Huzur Evi sakinleriyle 
iftar yemeğinde buluştu. 

Yemeğe Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Bigalı meslektaşlarımız ile 
huzur evi sakinleri katıldı. 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan yaptığı açıklamada; “ Çanakkale 

Barosu olarak her yıl geleneksel ola-
rak düzenlediğimiz iftar programla-
rından biride huzur evi sakinleriyle 
buluşmamızdır. Kendilerini kıdemli 
hemşerilerimiz olarak değerlendi-
riyor ve Çanakkale Barosu’na bağlı 
Avukatlarımızın derin saygılarını 
ve iyi dileklerini sunuyoruz. Saygı-
değer büyüklerimizle yine birarada 

olmaktan onur duyuyoruz. Kendile-
rine esenlik, huzur, sağlık ve mutlu-
luk dileklerimizi sunuyor, şimdiden 
bayramlarını kutluyoruz.” dedi.

Yemekte, Huzur Evi sakinleri ise 
Çanakkale Barosu’nun kendilerini 
hatırlamalarından ve ziyaretlerin-
den mutluluk duyduklarını belirtti-
ler.
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ORGANİZASYONLAR

ÇANAKKALE BAROSU AİLESİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
Baromuz tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi. Yemek, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, merkez ve ilçelerde görev yapan çok sayıda meslektaşımız, Stajyer Avukatlar ile 
Baromuz çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.
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Av. Talih UYAR*

“İhtiyati haciz kararının uy-
gulanması” -yani; ihtiyati haciz 
kararının ne zaman, nasıl ve 
nerede uygulanacağı- İİK. mad. 
261’de(*) düzenlenmiştir.

I- Yetkili icra dairesi: İhti-
yati haciz kararı, bu kararı veren 
mahkemenin yargı çevresinde-
ki icra dairesi tarafından yerine 
getirilir (infaz edilir)  (İİK. mad. 
261/I, c:1, İİK. mad. 50). Yani, 
bu mahkemenin yargı çevresindeki icra müdürü, verilen ihtiyati 
haciz kararını uygular.

Kural olarak icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin olma-
dığı -yani bu konuda ‘kesin yetki’ söz konusu olmadığı, icra daire-
since doğrudan doğruya ‘yetkisizlik kararı’ verilemeyeceği- halde, 
İİK. mad. 261/I, c:1’de öngörülen yetki “kesin yetki”dir. Bu yetki 
kuralı kamu düzenine ilişkin olduğundan, icra dairesince doğru-
dan doğruya gözetilir ve takibin sonuçlanmasına kadar İİK. mad. 
16/I’deki yedi günlük şikayet süresine bağlı kalınmadan, süresiz 
olarak “ihtiyati haciz kararının infazının istendiği icra dairesinin 
yetkisiz olduğu”  -infazı için başvurulan icra dairesinin bağlı oldu-
ğu- icra mahkemesine “şikayet” yoluyla ileri sürülebilir.

İcra müdürü bu kararı kendisi uygulayabileceği gibi, muavinle-
rinden veya katiplerinden birine de uygulatabilir (İİK. mad. 261/
II, 80/II).

Asıl takibe geçildikten sonra, ihtiyati hacizkararının kaldırılmış 
olması, icra dairesinin oluşan yetkisini kaldırmaz.

İhtiyaten haczedilecek mallar başka yerde yani başka icra da-
iresinin bölgesinde ise, ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin 
yargı çevresindeki icra dairesi, bu malların bulunduğu yer icra 
dairesini istinabe eder. Bu gibi durumlarda yani, ihtiyati haciz 
kararlarının talimatla uygulanmasında, “ihtiyati haciz kararının 
içeriğini belirten açık bilgilerin talimata yazılması” gerekir. Özel-
likle borçlunun hangi mallarının ihtiyaten haczine karar verildiği, 
talimatta belirtilmelidir ki, ihtiyati haciz kararını aynen uygula-
makla yükümlü olan icra dairesi, bu kararın kapsamı dışına çıkıp, 
kararda belirtilmeyen malların ihtiyaten haczi yoluna gitmesin... 
Uygulamada bu husus; “borçlunun adresindeki taşınır mallarının” 
ya da “borçlunun adresindeki taşınır malları ile tapuda adına ka-
yıtlı taşınmaz mallarının” ‘ihtiyaten haczine karar verilmiş olduğu’ 
şeklinde genel biçimde belirtilmektedir..

İhtiyati haciz kararını veren mahkemenin yargı çevresindeki 

icra dairesi, ihtiyati haciz kararını uygulamakla yükümlüdür. Bu 
kararın, yasaya uygun bulunup bulunmadığını araştıramaz. Başka 
bir deyişle, ihtiyati haczi uygulayacak olan icra dairesi, ihtiyati ha-
ciz kararının verilmesi için gerekli olan koşulların yerine getirilmiş 
olup olmadığını araştıramaz, yani ihtiyati haciz kararının esas yö-
nünden yasaya uygun olup olmadığını araştıramaz.

15.1.2014 T. ve 12-476/5 s. HGK. Kararının verildiği tarihten ö 
n c e; HUMK.’nun 12. maddesi uyarınca “ihtiyati haciz” kararını 
veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de İİK.’nun 
50. maddesinin yollaması ile icra takipleri başlatılabilmekteydi... 
Ancak, 6100 s. HMK.’da ise, HUMK.’un 12. maddesinin karşılığı 
olan bir düzenleme bulunmadığından, 12. maddesine dayanan 
yetki belirlemesinin bugün için dayanağı kalmamıştır. Bu neden-
le, mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararının, İİK.’nun 261/I. 
maddesi uyarınca, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde -on 
gün içinde- uygulanmasından sonra, ihtiyati haciz kararını veren 
mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinin -sırf o yer mah-
kemesinde ihtiyati haciz verilmiş olması nedeniyle- ‘yetkili’ du-
ruma gelmeyecek, bu durumda icra dairesinin yetkisi, İİK.’nun 50. 
maddesindeki yollama nedeniyle, HMK.’nun genel yetki kuralları 
uyarınca belirlenecektir.

Yüksek mahkeme bu hususu anılan kararında “İİK.’nun 50. 
maddesi yollaması ile kıyasen uygulanması gereken 1086 s. 
HUMK.’un 12. maddesinin karşılığı 6100 s. HMK.’da bulunma-
dığından, ihtiyati haciz kararının -İİK. 261/I uyarınca, karar veren 
mahkemenin yargı çevresinde, on gün içinde- uygulanmasından 
sonra, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer-
deki icra dairesinin -sırf o yer mahkemesinde ihtiyati haciz kararı 
verilmesi nedeniyle- ‘yetkili’ duruma gelmeyeceğini, bu durum-
da icra dairesinin yetkisinin, İİK.’nun 50. maddesindeki yollama 
nedeniyle, HMK.’nun genel yetki kuralları uyarınca belirleneceği”

şeklinde  ifade etmiştir.

II- İhtiyati haciz kararının uygulanmasını (infazını) isteme 
süresi:

Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on 
gün içinde  yetkili icra dairesinden bu kararın uygulanmasını is-
teyebilir. Eğer bu on günlük süreyi geçirirse “ihtiyati haciz kararı 
kendiliğinden” kalkar (İİK. mad. 261/II).

Buradaki “on günlük süre”; karar tarihinden itibaren işlemeye 
başladığından mahkemelerin hangi tarihte ihtiyati haciz kararını 
vermişlerse, o tarihi, «karar tarihi» olarak, karara yazmaları gere-
kir. Halbuki uygulamada, mahkemeler kimi kez, ihtiyati haciz ta-
lebini üç-dört gün inceledikten sonra; “talep tarihi”ni -sanki ayni 
gün karar vermişler gibi- “karar tarihi” olarak, karara yazmakta-
dırlar. Bu uygulama, İİK. mad. 261 hükmünde ihtiyati haciz kararı 

İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI
(İİK m.261)

MAKALE



75ÇANAKKALE BAROSU

istemiş olan alacaklıya, bu kararın uygulanmasını isteme konu-
sunda öngörülen on günlük süreyi kısaltır nitelikte olduğu için, 
yasaya aykırıdır.

İcra memuru, yasanın öngördüğü bu on günlük süreyi kendi-
liğinden gözetmek zorundadır. Aksi takdirde, bu süre geçtikten 
sonra yapılan talebi kabul ederek uyguladığı ihtiyati haciz işlemi 
hakkında, gerek borçlunun ve gerekse diğer alacaklıların icra mah-
kemesine şikayette bulunma hakları vardır. Bu şikayet de bir sü-
reye bağlı değildir. Çünkü, İİK. mad. 261/II hükmü kamu düzeni ile 
ilgili buyurucu (amir) bir hükümdür. 

Şu hususu hemen belirtelim ki, yasada «on günlük süre» ‘ala-
caklının ihtiyati haciz kararının uygulanmasını istemesi’ için öngö-
rülmüştür. Alacaklı, bu on günlük süre içinde, ihtiyati haciz kararı-
nın uygulanmasını istemiş olmasına rağmen, icra dairesi bunu geç 
uygulamışsa, ihtiyati haciz kararı ortadan kalkmaz.  Ancak, ihtiyati 
haciz kararı sunularak, bu kararı icra etmesi istenen icra dairesinin 
üç gün içinde, borçlunun mallarının ihtiyaten haczine başlaması 
gerekir (İİK. mad. 79/I).

Yüksek mahkeme, fiili haciz yapılmamış dahi olsa, «ihtiyati 
haczin tapu kaydı üzerine uygulanmasının yeterli ve geçerli oldu-
ğunu» belirtmiştir...

III- Borçlunun mallarının ihtiyaten haczi sırasında uygula-
nacak hükümler: İhtiyati haciz kararı, kesin hacze ilişkin hüküm-
lere göre uygulanır. Kanunda bu konuda, İİK. mad. 79-99 hüküm-
lerine yollama yapılmıştır.

İİK. 261/II’de yollama yapılan bu hükümler uyarınca; icra dai-
resi ihtiyati haciz kararını uygularken, «borçlunun/üçüncü kişinin 
elinde bulunan malları ihtiyaten haczedilip muhafaza altına alı-
nabilir» (İİK. mad. 88/II), «üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar İİK. 
mad. 89’a göre, bu kişilere haciz ihbarnamesi gönderilerek ihtiya-
ten haczedilebilir» (İİK. mad. 89), «borçluya ait sanılarak ihtiyaten 
haczedilen üçüncü kişiye ait mallar hakkında ileri sürülen istihkak 
iddiaları hakkında İİK. mad. 96-99 hükümleri uygulanır».

İİK. mad. 261/II’de açıkça yollama yapılmamış olmasına rağ-
men, ihtiyati haciz kurumunun amacına uygun olmaları nedeni 
ile diğer bazı hükümlerin de, ihtiyati haciz kararının yerine getiril-
mesinde uygulanması mümkündür. Örneğin; ihtiyaten haczedilen 
malların kıymeti sür’atle düşüyor veya muhafazası fazla masrafı 
gerektiriyorsa, ihtiyati haczin yerine getirilmesinde uygulanması 
gereken maddeler dışında kaldığı halde 113’üncü maddenin ikin-
ci fıkrasını uygulamak suretiyle, icra memuruna gerektiğinde bu 
malların satılmasına karar verebilmek yetkisinin tanınması doğru 
olur.

IV- “Yabancı para alacağı”nın söz konusu olduğu durum-
larda, ihtiyati haciz kararının Türk parası olarak istenmesi ve 
mahkemenin de Türk parası olarak ihtiyati haciz kararı ver-
mesi gerekirken, mahkemece yabancı para üzerinden ihtiya-
ti haciz kararı verilirse, icra memurunun bu kararının infazı 
istemini reddetmesi gerekir.

V- 4949 sayılı Kanunla -17.7.2003 tarihinde- yapılan 

değişiklik sırasında “ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler, 
infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine 
yapılır” şeklinde bir hüküm İİK.’nun 261. maddesine ‘son fıkra’ 
olarak eklenmiştir. Bu suretle “ihtiyati haczin icrası ile ilgili şika-
yetlerin görev ve yetki bakımından nereye yapılacağı konusundaki 
uygulamadaki tereddütler ortadan kaldırılmıştır.

VI- İhtiyati haczin uygulanması konusunda, gemilerin ih-
tiyati haczi özellik gösterir. A- 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan 6103 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlü-
ğü ve Uygulama Şekli Hk. Kanun’dan önceki dönemde sicile kayıtlı 
olan/olmayan Türk gemilerinin haczi konusunda aşağıdaki kurallar 
geçerli idi:

Bu konuda, geminin gemi siciline kayıtlı olup olmamasına göre 
bir ayırım yapmak gerekir. Fiilen bir Türk limanında bulunan ve 
ihtiyaten haczedilecek geminin taşınır ya da taşınmaz olduğuna, 
Türk hukukuna göre karar verilecektir.

a) Sicile kayıtlı olmayan Türk gemileri ile sicile kayıtlı olan ve 
olmayan yabancı gemiler taşınır hükmünde olduğundan, bu ge-
milere İİK. mad. 88/II uyarınca el konulması (muhafaza) altına 
alınması gerekir. Bunun için, geminin seferden men edilmesi ama-
cıyla, geminin ihtiyaten haciz edildiği hususu liman başkanlığına 
(deniz polisine, sahil sıhhiye müdürlüğüne) ve ilgili diğer makam-
lara, icra dairesi tarafından bildirilmelidir.

Bu şekilde ihtiyati haczin fiilen uygulanması için, geminin bu-
lunduğu yerdeki icra dairesine talimat yazılması (yani, oradaki icra 
dairesinin istinabe edilmesi) çok kez sonuç vermez çünkü, yazı 
ulaşıncaya kadar gemi orayı terk edebilir. Bu nedenle, haczin hu-
kuken ve fiillen uygulanabileceği yer icra dairesinin istinabe edil-
mesi uygun olur.

Alacaklı kuşkusuz, ihtiyaten haciz edilen geminin “istenildiği 
zaman verilmek koşuluyla muvakkaten borçlu ya da üçüncü kişi 
elinde bırakılmasına» muvafakat edebilir. İleride herhangi bir 
uyuşmazlığa düşülmemesi için, alacaklının «geminin işletilmesi-
ne de muvafakat edip etmediği” hususu açıkça icra dosyasında 
bu konuda tutulan tutanakla belirtilmelidir. b) Sicile kayıtlı Türk 
gemileri taşınmaz hükmünde olduğundan, İİK. mad. 91-93’e göre 
haciz edilir. Yani, gemi siciline kaydedilmek üzere, haciz edildiği 
hususu gemi sicili memurluğuna bildirilir. Ancak, haczin gemi sici-
line şerh verilmesi, alacaklı için yeterli bir himaye sağlamaz, ala-
caklının etkin bir şekilde korunabilmesi için, en etkili tedbir olarak, 
geminin seferden de men edilmesi gerekir. Ancak alacaklı -ileri-
de, haczin haksız uygulanmasından dolayı ağır bir sorumlulukla 
(İİK. mad. 259) karşılaşmamak için- burada da, haczettiği geminin 
borçlu veya üçüncü kişi tarafından iletilmesine muvafakat ede-
bilir.

Kural olarak “yola hazır” gemiler ihtiyaten haciz edilemez 
(TK. mad. 892/I).

“Yola hazır gemi”; ‘gemiyi kiralayan, kaptanı ve gemi adamları 
tarafından bir deniz yolculuğuna çıkmaya fiilen ve hukuken hazır-
lanmış olan gemi’dir.
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“Yola çıkmaya hazır (veya yola çıkmış olan) gemilerin ihtiyaten 
de haciz edilemeyeceğine” ilişkin kural (TK. mad. 892) emredici 
nitelik olup, sözleşme ile aksi kararlaştırılamaz.” Bu hüküm, gerek 
kişisel alacaklar gerekse akdi veya -gemi alacaklısı hakkında oldu-
ğu gibi- kanuni bir rehin hakkıyla temin edilmiş bulunan alacaklar 
için yapılmış tüm takiplerde uygulanır. Bu haciz muafiyetinden, 
sicile kayıtlı olan ve olmayan Türk gemileri faydalanır (TK. mad. 
892/II, 867).

Yola hazır geminin yoluculuğa mahsus malzemesi -örneğin, 
kömürü, mazotu, kumanyası, teferruatı (filikaları, cankurtaran si-
mitleri vb.) de haciz edilemez.

Haciz muafiyetinin ticaret gemilerine ilişkin olup olmadığı 
-yani, ticari olmayan gemilerin de (örneğin yatların) bu muafiyet-
ten yararlanıp yararlanmayacağı- doktrinde tartışmalıdır.

Yabancı gemiler de bu muafiyetten yararlanmazlar.

Haciz muafiyetine TK. mad. 892/I c.2’de “...haczi icap ettiren 
borç zaten bu yolculuk dolayısı ile yapılmışsa, bu hükümler uygu-
lanmaz” şeklinde bir istisna getirilmiştir. Bu nedenle, “o yolculuk 
için yapılmış, borçlardan dolayı” -örneğin; gemiye o yolculuk için 
satılan yiyecek, yakıt bedellerinden, yapılan hizmetlerin bedelle-
rinden dolayı- gemi yola hazır veya yola çıkmış dahi olsa, haciz 
edilebilir.

Uygulamada, gemilerin ihtiyati haczi yoluna, daha çok donata-
nı teminat göstermeğe zorlamak için başvurulmaktadır.

B- 6103 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uy-
gulama Şekli Hk. Kanunun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girme-
sinden sonraki dönemde; İİK.’nun 23. maddesinde yapılan deği-
şiklikle;

- İİK.’nun 23. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme so-
nucunda önceki metnin birinci fıkrasında yer alan “gemi ipotekle-
rini” sözcüğü metinden çıkarılmıştır.

- Önceki metinde yer alan “Taşınmaz tabiri, gemi siciline ka-
yıtlı olan gemilere de şamildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce 
taşınır sayılır” şeklindeki son fıkra hükmü, maddeden çıkarılmıştır.

- Maddenin son fıkrasında, “Açıkça öngörülen istisnalar dışın-
da” bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın- 
bütün gemiler hakkında “İİK.’nun  taşınırlara ilişkin hükümlerinin 
uygulanacağı” belirtilmiş olduğundan, yeni TTK’nun;

√ “Bu Kanun’da, İcra ve İflâs Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin 
hükümlerine tâbi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında, 936 
ncı madde hükmünün uygulanmayacağı”nı belirten  937’nci mad-
desinin,

√ “Bir sicile kayıtlı olan Türk ve yabancı bayraklı gemiler, İcra 
ve İflâs Kanunu’nun  taşınmazların satışına ilişkin hükümlerine 
göre, bir sicile kayıtlı olmayan Türk ve yabancı bayraklı gemiler ise  
taşınırların satışına ilişkin hükümleri uyarınca paraya çevrileceği”ni 
belirten 1383 üncü maddesinin,

√  “Bu kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve 
İflâs Kanunu hükümlerinin, 936’ncı madde ile 937’nci maddeleri-
nin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanacağı”nı belirten 

1351’inci maddesinin, gözden uzak tutulmaması gerekir.

- Maddeye, son fıkra olarak “Açıkça öngörülen istisnalar dışın-
da, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın 
bütün gemiler hakkında bu Kanun’un taşınırlara ilişkin hükümleri 
uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk 
Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.” şeklinde  
yeni bir hüküm eklenmiştir. Böylece «gemi siciline kayıtlı olan 
gemiler»in  taşınmaz, buna karşın «gemi siciline kayıtlı olmayan 
gemiler»in ise  taşınır kabul edilmesi ilkesinden vazgeçilerek “bay-
rağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün 
gemiler”in -kanunda açıkça öngörülen istisnalar dışında- taşınır 
sayılması kuralı kabul edilmiştir.

Gemi, türü ne olursa olsun taşınır eşyadır. Zaten, bir taşıma 
aracının taşınır olmadığını düşünmek mümkün değildir. Ancak, 
İİK. m. 23 uyarınca; gemi siciline kayıtlı gemilerin icra hukuku hü-
kümlerinin uygulanmasında taşınmaz gibi değerlendirilmeleri, uy-
gulamada “bu tür gemileri taşınmaz niteliğine sahip olduğu” gibi 
yanlış bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur. TTK mad. 936’da 
bu konudaki duraksamayı gidermek için “her türlü geminin o ka-
nunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşya olduğu” 
hüküm altına alınmıştır. TTK m. 937’de ise; gemiler hakkında kı-
yasen uygulanacak taşınmazlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
Uygulama Kanunu m. 41 ile İİK. m. 23, 26, 28, 29 ve 136’da gerekli 
değişiklikler yapılmış ve İİK’na 31/a, 144/a ve 153/a maddeleri ek-
lenmiştir.

Ayrıca belirtelim ki; yürürlükten kalkmış bulunan 6762 sayı-
lı Kanun’un “yola hazır gemilerin ihtiyati haciz yoluyla da haciz 
edilemeyecekleri”ni öngören 892. maddesine paralel bir hüküm 
yeni TTK’da yer almadığından, artık “yola (sefere) hazır gemiler”in 
ihtiyaten ya da kesin olarak haczi mümkün olabileceği gibi, “fiilen 
hareket etmiş (seferde) bulunan gemilerin dahi haczedilip muha-
faza altına alınmaları” mümkün olacaktır  (TTK. mad. 1366/(1), c:1; 
1367/(1).

Yeni TTK.’daki bu hükümler doğrultusunda; sicile kayıtlı olan 
gemiler “taşınmaz mallar” gibi, buna karşın; sicile kayıtlı olmayan 
gemiler ise “taşınır mallar” gibi haczedilebilecektir. Hatta sicile ka-
yıtlı olan gemilerin, haciz yazısının sicile kaydı ile haczi mümkün 
olabileceği gibi, fiilen de haczedilmeleri (sicile haciz yazısı bildiril-
meden) -tıpkı bugün araçların haczi nasıl trafik siciline haciz yazısı 
gönderilerek veya fiilen haczedilerek gerçekleştiriliyorsa- müm-
kün olacaktır.

Ayrıca 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6102 
sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda; önceki 6762 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu’nun 892. maddesindeki “yola çıkmaya hazır gemi, 
cebri icra yolu ile satılamayacağı gibi ihtiyaten haciz de edilemez. 
Şu kadar ki, cebri satış veya haczi icap ettiren borç zaten bu yolcu-
luk dolayısıyla yapılmışsa bu hükümler tatbik olunmaz.” şeklinde-
ki hükme yer verilmemiştir. Bilakis, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
1367. maddesinde “ihtiyati haciz kararı uygulanacağı sırada, gemi 
filen hareket etmiş veya seferde bulunuyorsa, 1366. maddenin 
ikinci ila dördüncü fıkralarında öngörülen işlemlerden başka...” ve 

MAKALE
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aynı Kanun’un 1366. maddesinde “ihtiyati haczine karar verilen 
bütün gemiler, bayrağı ve hangi sicile kayıtlı oldukları dikkate alın-
maksızın, icra müdürü tarafından seferden men edilerek muhafa-
za altına alınır...” denilmiştir.

VII- Uygulamada, İİK. mad. 261 gereğince, “ihtiyati haciz 
kararının uygulanmasını” isteyen alacaklıdan, icra daireleri:

a) Mahkemeden aldığı ve öngörülen teminatın mahkeme vez-
nesine yatırılmış olduğu kaydını içeren “ihtiyati haciz kararı”nı,

b) Vekille yapılan başvurmalarda, alacaklıya ait vekaletname 
örneğini,

c) Doldurulmuş bir adet “örnek-1 Takip Talebi” istemektedirler. 
Kanımızca, alacaklıdan veya vekilinden; “doldurulmuş takip talebi 
ile birlikte” başvurmalarının istenmesi İİK. mad. 261/2 ve 264/I 
hükümlerine aykırıdır. Çünkü alacaklı «ihtiyati haciz kararının uy-
gulanması» sırasında değil, “ihtiyati haciz kararının uygulanma-
sından sonra yedi gün içinde” takip talebinde bulunabilecektir. Bu 
bakımdan, icra dairelerinin alacaklıdan “doldurulmuş takip talebi” 
istemeyip, sadece onun, “verdiği ihtiyati haciz kararının uygulan-
masını” istediğini, icra tutanağına yazmakla yetinip, gerekli uygu-
lama işlemini yapmaları gerekir.

VIII- Alacaklı “on gün içinde” ihtiyati haciz kararının icra-
sını (infazını) istemiş olmasına rağmen, icra dairesince borç-
lunun malları ihtiyaten haciz edilmeden önce, alacaklının ihtiyati 
haciz kararından önce veya sonra yapmış olduğu “genel haciz yolu 
ile takip” üzerine, borçlunun ödeme emrine itiraz ederek, takibi 
durdurmuş olması icra dairesinin ihtiyati haciz kararını uygula-
yarak borçlunun mallarını ihtiyaten haciz etmesini önlemeyeceği 
gibi, borçlunun, malları üzerine ihtiyati haciz konulduktan sonra 
ödeme emrine itiraz ederek takibi durdurmuş olmasıda, daha 
önce malları üzerine konulmuş olan ihtiyati haczin kaldırılmasını 
gerektirmez. Aynı şekilde, borçlunun ihtiyati haczin uygulanma-
sından sonra ödeme emrine itiraz edip takibi durdurmuş olması, 
ihtiyati haciz tutanağında yazılı taşınır mallar hakkında yediemin 
değiştirme ve muhafaza tedbiri yönünden işlem yapılmasını en-
gellemez.

IX- İcra mahkemesince konkordato mühleti verilen (İİK. 
mad. 287/II, IV) borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı uygu-
lanabilir mi? 4949 sayılı Kanunla -17.7.2003 tarihinde- İİK.’nun 
289. maddesinin birinci fıkrasında “Mühlet içinde ... ihtiyati haciz 
kararları uygulanamaz...” şeklinde değişiklik yapılmadan önce ge-
rek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatlarında farklı görüşlerin 
ileri sürülmesine neden olan bu konudaki tartışmalar sona ermiş-
tir...

X- Yüksek mahkeme, “ihtiyati haciz kararının uygulan-
ması” konusuyla ilgili olarak ayrıca,

√  “TTK’nın 1369/1-a maddesi gereğince, deniz alacağı doğdu-
ğunda geminin maliki olan kişi ihtiyati haczin uygulandığı sırada 
geminin maliki ise geminin ihtiyaten haczedilebileceğini”

√  “İcra takibinden sonra ve takibe itiraz edilmiş olması halin-
de dahi, tedbir mahiyetinde olan ihtiyati haciz kararı alınıp, ted-

birin itiraza uğrayan takip dosyasında uygulanmasının mümkün 
olduğunu”

√  “İflasın ertelenmesi kararı, borçlu hakkında ihtiyati haciz 
kararı verilmesine engel teşkil etmeyip, bu süreçte, ihtiyati haciz 
kararının infaz edilebileceği, ancak haczedilenlerin muhafaza altı-
na alınamayacağı, ihtiyati haciz kararının icrai hacze dönüşmesi 
prosedüründe belirtilen süreler de iflasın ertelenmesi kararı sonu-
na kadar işlemeyeceğini”

√  “Asıl borçlu hakkında iflasın ertelenmesi kararının bulun-
masının, asıl borçlu ve müteselsil kefiller hakkında ihtiyati haciz 
kararının verilmesine engel olmayacağı bu durumda ihtiyati haciz 
kararı infaz edilebileceği, ancak, sadece ‘asıl borçlu bakımından 
haczedilenlerin muhafaza altına alınmasına’ engel teşkil edeceği-
ni”

√ “İcra ve İflas Kanunu’nun 259 ve 261. maddelerine göre, ih-
tiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde icra 
dairesinden kararın infazının istenmesi gerekeceğini”

√ “Davacının icra takibinde talep ettiği ihtiyati haciz vekalet 
ücretinin de takip konusu yapılabileceğini”

√ “İİK.’nun 50. maddesi yollaması ile kıyasen uygulanma-
sı gereken 1086 s. HUMK.’un 112. maddesinin karşılığı 6100 s. 
HMK.’da bulunmadığından, ihtiyati haciz kararının -İİK. 261/I uya-
rınca, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde, on gün içinde- 
uygulanmasından sonra, ihtiyati haciz kararını veren mahkeme-
nin bulunduğu yerdeki icra dairesinin -sırf o yer mahkemesinde 
ihtiyati haciz verilmesi nedeniyle- yetkili duruma gelmeyeceğini, 
bu durumda icra dairesinin yetkisinin, İİK.’nun 50. maddesindeki 
yollama nedeniyle HMK.’nun genel yetki kuralları uyarınca belir-
leneceğini”

√ “Takibe dayanak yapılan ihtiyati haciz kararının yetki itirazı 
yapılan tarih itibariyle kaldırıldığı iddia ve ispat edilmediğine göre 
İİK. mad. 261. doğrultusunda alacaklının ihtiyati haciz kararını ve-
ren asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresindeki icra dairesinde 
icra takibi başlatmasında yasaya aykırılık bulunmadığını” (Not: 
HGK.’nun 15.1.2014 T. ve 12-476/5 sayılı kararından sonra; mah-
kemelerden alınan ihtiyati haciz kararları, İİK.’nun 264/I. maddesi 
uyarınca kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra daire-
since uygulanacak, ancak bundan sonra İİK. mad. 50’deki yollama 
nedeniyle HMK.’nun genel yetki kuralları çevresinde yetkili olan 
icra dairesinde -yedi gün içinde (İİK. mad. 264/I)- takip talebinde 
bulunması (yani takip açması) gerekecektir...)

√ “Takibe dayanak çek için verilen ihtiyati haciz kararının kal-
dırıldığı ispat edilmediğine göre, İİK. mad. 261 doğrultusunda 
alacaklının ihtiyati haciz kararını veren asliye ticaret mahkeme-
sinin bulunduğu icra dairesinde icra takibi başlatmasında yasaya 
aykırılık bulunmayacağını” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 
06.06.2013 T. 12683/20989 altındaki not)

√ “İflasın ertelenmesi kapsamında verilen tedbir kararı, bu 
kararda ihtiyati haciz talebinde bulunulamayacağının açıkça ön-
görülmemiş olması halinde, ihtiyati haciz kararının verilmesine 
engel teşkil etmeyeceğini, ancak tendir süresince İİK. 261/1’deki 
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ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresine ilişkin 10 günlük 
sürenin bu durumda işlemeyip duracağını” (Not: İhtiyati haciz ile 
icra takip işlemi ayrı hukuki düzenlemeler olduğundan iflasın erte-
lenmesine ilişkin tedbir kararında açıkça ‘borçlu hakkında ihtiyati 
haciz yoluyla takip yapılamayacağı’ öngörülmüş olmadıkça, borçlu 
hakkında mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınabileceği gibi, kanı-
mızca, bu kararın İİK. mad. 261/1’deki 10 günlük süre içinde infazının 
da istenebileceği, fakat İİK. mad. 264/I uyarınca 7 günlük süre içinde 
takip talebinde bulunulamayacağı, eğer iflasın ertelenmesine ilişkin 
tedbir kararında açıkça ‘borçlu hakkında ihtiyati haciz yoluyla takip 
yapılamayacağı’ öngörülmüşse, o zaman ne borçlu hakkında ihtiyati 
haciz kararı alınması ne de bunun infazının söz konusu olmaması ge-
rekecektir. Bu nedenle bu içtihat isabetli sayılamaz.)

√ “İhtiyati haciz kararı kaldırılmadığı sürece, İİK.’nun 261. 
maddesi hükmü doğrultusunda alacaklının ihtiyati haciz kararı-
nı veren İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bulunduğu İstan-
bul 35. İcra Dairesi’nde icra takibi başlatmasında yasaya aykırılık 
bulunmadığını” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 
12683/20989 altındaki not)

√ “İİK.’nun 261. maddesi gereğince ihtiyati haciz kararının 
alındığı yerde de takip yapılabileceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 
dipn. 42’deki not)

√ “İİK.’nun 261 .maddesi uyarınca alacaklı, mahkemeden 
aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istemek zorunda 
olup; aksi halde ihtiyati haciz kararının kendiliğinden kalkacağını”

√ “Asliye Ticaret Mahkemesi’nden alınan ihtiyati haciz kara-
rının aynı yer icra müdürlüğünde infaza konulmasında ve dolayı-
sıyla takibe başlanmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığını” 
(Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 12683/20989 
altındaki not)

√ “Alınan ihtiyati haciz kararı kaldırılmadığına göre, İİK.’nun 
261. maddesi hükmü doğrultusunda alacaklının ihtiyati haciz ka-
rarını veren İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bulunduğu İs-
tanbul 35. İcra Dairesi’nde icra takibi başlatmasında yasaya aykırı-
lık bulunmadığını” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 
T. 12683/20989 altındaki not)

√ “İİK.’nun 261. maddesi uyarınca alacaklının, mahkemeden 
aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden isteyeceği aksi 
halde ihtiyati haciz kararının kendiliğinden kalkacağını”

√ “Alacaklının, mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararının in-
fazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki 
icra dairesinden istemek zorunda olduğunu, aksi halde ihtiyati ha-
ciz kararının kendiliğinden kalkacağını, ayrıca ihtiyati haciz kararı-
nın, kararı veren mahkemece bu karar kaldırılmadıkça hükmünü 
icra edeceğini”

√ “İhtiyati haciz kararının alındığı yerde de takip yapıla-
bileceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 
12683/20989 altındaki not)

√ “Borçlunun icra mahkemesine başvurusunun, ihtiyati haciz 
kararına itiraz niteliğinde olmayıp, icra takibinin durdurulması-
na karar verilmesi nedeni ile konulan hacizlerin kaldırılmasına ve 
dolayısıyla icra müdürünün ihtiyati haczin infazı ile ilgili işlemine 
yönelik şikayet niteliğinde olduğunu ve İİK. mad. 261/son gereğin-
ce ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayeti inceleme görevinin, icra 
dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine ait olduğunu”

√ “İcra takibinin İzmir’de yapıldığı, takip dosyasında mahke-
menin kararının aksine ihtiyati haciz kararı olmadığı gibi alacaklı-
nın da bu yönde bir savunmasının bulunmadığının görüldüğü, bu 
durumda mahkemenin İzmir’de yapılan icra takibine yönelik yetki 
itirazının reddine ilişkin kararının yerinde olmadığını”

√ “5216 s. K. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde alı-
nan Menderes ilçesinin HSYK.’nun 24.03.2005 T. ve 188 s. kararı-
nın 11/B-a maddesi gereğince, İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 
yargı çevresi içerisinde kaldığının kabulünün gerekeceğini, bu 
durumda alacaklı, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden aldığı 
ihtiyati haciz kararının infazını Menderes İcra Müdürlüğü’nden is-
teyebileceğinden mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi-
nin gerekeceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 
12683/20989 altındaki not)

√ “Alacaklının ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulun-
duğu icra dairesinde icra takibini başlatmasında yasaya aykırılığın 
bulunmadığını” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 
12683/20989 altındaki not)

√ “Ticaret mahkemesince verilen ihtiyati haciz kararında ala-
caklının isminin düzeltilmesi nedeniyle ödeme emrinde takip 
alacaklısı isminin değiştirilerek takibe devam edilmesinin müm-
kün olmadığını; (HMK. mad. 124/1 uyarınca geçerli bir taraf de-
ğişikliği olmadan alacaklı düzeltilerek borçlulara karşı takip yapı-
lamayacağını)” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 
12683/20989 altındaki not)

√ “Deniz alacaklarının teminat altına alınması için, geminin sa-
dece ihtiyati haczine karar verilebileceğini, bu alacaklar için gemi 
üzerine ihtiyati tedbir konulmasının veya başka bir surette gemi-
nin seferden menedilmesinin istenemeyeceğini”

√ “Borçlu tarafından yapılan itiraz üzerine ticaret mahkemesi-
nin ek kararıyla, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar veril-
mesi halinde, takip dayanağı ihtiyati haciz kararı kaldırıldığından 
buna ilişkin yetki kuralına dayanılma olanağının da kalmadığını”

√  “İhtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yargı 
çevresi içerisindeki icra dairesinde de icra takibi başlatabileceği-
ni, takip tarihi itibariyle yürürlükte olan HMK. mad. 17 gereğince, 
takip dayanağı bonolar tacirler arasında düzenlenen bir bono ol-
maması karşısında, bonolardaki yetki şartı geçerli olmadığını, bo-
noya dayalı takibin borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki 
genel yetkili icra dairesinde, bonoda öngörülen ödeme yerinde, 
ödeme yeri gösterilmeyen bonoda, düzenleme yerinde icra takibi 
yapılabileceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 
12683/20989 altındaki not)

√ “İİK.’nun 50. maddesinin göndermesi ile icra takiplerinde de 
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uygulanan 1086 sayılı HUMK.nun 12. maddesinde yazılı ihtiyati 
haciz kararı veren mahkemenin bulunduğu yer mahkemelerinin 
yetkili olduğuna ilişkin düzenlemeye, 01.10.2011 tarihinde yü-
rürlüğe giren HMK’da yer verilmemişse de ihtiyati haciz kararının 
icrasını düzenleyen İİK.’nun 261. maddesinin halen yürürlükte ol-
duğunu”

√ “İhtiyati haciz kararı daha sonra kaldırılmış olmadıkça, ihti-
yati haciz kararı veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra daire-
sinde de takip yapılabileceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 
06.06.2013 T. 12683/20989 altındaki not)

√ “İİK.’nun 261. maddesi uyarınca alacaklının, mahkemeden 
aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istemek zorunda 
olduğunu; aksi halde ihtiyati haciz kararının kendiliğinden kalka-
cağını”

√ “TTK. mad. 1366 gereğince ihtiyati haczine karar verilen 
bütün gemilerin, bayrağı ve hangi sicile kayıtlı oldukları dikkate 
alınmaksızın, icra müdürü tarafından seferden men edilerek mu-
hafaza altına alınacağını”

√ “Şikayetçiler hakkında henüz bir icra takibi yapılmadan as-
liye hukuk mahkemesinde devam eden davada ihtiyati haciz ko-
nulduğundan, bunun süresinde infaz edilip edilmediği hususunun 
haczi koyun mahkemede ileri sürülmesi gerekeceğini”

√ “İİK.’nun 261. maddesi uyarınca alacaklının, mahkemeden 
aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istemek zorunda 
olduğunu; aksi halde ihtiyati haciz kararının kendiliğinden kalka-
cağını”

√ “Alacaklının, mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararının in-
fazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki 
icra dairesinden istemek zorunda olduğu, aksi halde ihtiyati haciz 
kararının kendiliğinden kalkacağı, yasal on günlük sürede ihtiyati 
haciz kararının infazını istemiş olup, icra müdürlüğünce infaza geç 
gidilmesinin ihtiyati haciz kararını hükümsüz hale getirmeyeceği-
ni; şikayetin reddi gerekeceğini”

√ “Alacaklının mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararının in-
fazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki 
icra dairesinden istemek zorunda olduğunu; aksi halde ihtiyati ha-
ciz kararının kendiliğinden kalkacağını; ihtiyati haciz kararını veren 
mahkemece bu karar kaldırılmadıkça hükmünü icra edeceğini”

√ “Yapılan icra takibinin borçlu tarafından itiraza uğrayarak 
durdurulmuş olmasının icra dairesi tarafından alınan ihtiyati haciz 
kararının uygulanmasını engellemeyeceğini”

√ “Bekletici mesele yapılmamış olmamakla birlikte, icra mah-
kemesince karar verilmesinden önce ihtiyati haczin kaldırılmış 
olması durumunda, artık ihtiyati haciz kararının icra dairesinin 
yetkisini belirlemede dikkate alınamayacağını”

√ “Alacaklının itirazla duran icra takibi aşamasında ihtiyati ha-
ciz kararı alıp uygulatması, genel anlamda bir takip işlemi olma-
dığından, niteliği itibarıyla tedbir vasfında bulunduğundan takibin 

durmuş olması ihtiyati haczin uygulanmasına engel teşkil etme-
yeceğini”

√ “Borçlunun hakkındaki genel haciz yolu ile başlatılan takibe 
itirazı alacaklıya tebliğ edilmediği için, İİK.’nun 264/2. maddesine 
göre hükümsüz kalmış olduğundan borçlunun ödeme emrine iti-
raz etmesi ve takibin İİK.’nun 66. maddesi gereğince durmuş ol-
masının, ihtiyati haciz kararının infazını engellemeyeceğini”

√ “İİK.’nun 261/1. maddesinde öngörülen yasal süre içerisin-
de icra dairesinden ihtiyati haciz uygulanmasının talep edildiği, 
haczin gıyabında yapıldığının, kendisine tebliğ edilmediğinin anla-
şılmış olduğu yasada öngörülen tebliğ şartı gerçekleşmediğinden, 
alacaklının takip dosyasında işlem yapması kanunda yazılı olduğu 
üzere tebliğ şartını kaldırmadığından ve yasal sürede takibe geç-
mediğinden hacizlerin düştüğü yolundaki mahkeme gerekçesinin 
yerinde olmadığını”

√ “İhtiyati hacizden sonra, ihtiyati haciz kararını vermiş olan 
mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de, kambiyo se-
netlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılabileceğini»

√ “İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmadığından takibin, 
durdurulmasına ilişkin tedbir kararının ihtiyati hacze engel olma-
yacağını”

√ “İhtiyati haciz kararından sonra, bu kararı veren mahkeme-
nin yargı çevresi içinde de takip yapılabileceğini” (Not: Bu konuda 
bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 T. 12683/20989 altındaki not)

√ “Alacaklı vekili tarafından İİK.’nun 261. ve 264. maddelerin-
de öngörülen sürelere uygun davranıldığı tespit edildiğine göre, 
ihtiyati haciz kararı takipten sonra iptal edilse de takibin başladığı 
tarihte ihtiyati haciz kararı devam ettiğinden, sonradan ihtiyati 
haciz kararının kaldırılmış olması, takibin sıhhatine engel olmadığı 
gibi, somut olayda 28/08/2005 tarihinde haczedilen menkullerle 
28/06/2006 tarihinde haciz edilen menkuller aynı olmadığından 
mahkemece şikayetin reddi gerekeceğini”

√ “Mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararı, o mahkemenin 
yargı çevresinde bulunan icra dairesinde infaz edildikten sonra, 
itiraz üzerine mahkemece ‘ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına’ 
karar verilmiş dahi olsa, her dava açıldığı tarihteki koşullara göre 
değerlendirileceğinden, takip tarihinde ihtiyati haciz kararı varlı-
ğını koruduğundan, takibin yapıldığı icra dairesinin yetkili olmaya 
devam edeceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 06.06.2013 
T. 12683/20989 altındaki not)

√ “Borçlunun, hakkında yapılan genel haciz yolu ile takibe iti-
raz edip, takibi durdurmuş olmasının, ihtiyati haciz kararının uygu-
lanmasını engellemeyeceğini”

√ “İhtiyati haciz kararının alındığı yerde de -ihtiyati haciz ka-
rarının itiraz üzerine kaldırıldığına ilişkin bir karar ibraz edilmedik-
çe- icra takibi yapılabileceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 
06.06.2013 T. 12683/20989 altındaki not)

√ “İhtiyati haciz kararının yapılacak icra takibinden veya açı-
lacak davadan önce uygulanan ve HUMK.’nun 101. (şimdi; HMK.
nun 389. vd.) maddelerinde düzenlenen ‘ihtiyati tedbir benze-
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ri’nin ondan daha etkili bir tedbir işlemi olduğunu, bir ‘takip işlemi’ 
niteliğinde bulunmadığını”

√ “İcra takibinden sonra takibe itiraz edilmiş olması halinde 
dahi, tedbir niteliğinde olan ihtiyati haciz kararı alınıp, itiraza uğ-
rayan takip dosyasında uygulanabileceğini”

√ “İhtiyati haciz aşamasında borçlu tarafça ‘alacaklıya öden-
memek koşuluyla’ icra dosyasına yatırılmış olan paranın ‘teminat 
mektubu ile değiştirilmesini temin amacıyla hacizlerin kaldırılma-
sının’ istenemeyeceğini”

√ “Ankara’da keşide edilen ve muhatap banka şubesi de An-
kara’da bulunan çekin İstanbul’da icraya konulamayacağını, borç-
lunun ‘kendi ikametgahı olan Alaşehir İcra Müdürlüğünde takibin 
yapılması gerekeceğine’ yönelik yetki itirazının yerinde olduğunu»

√ “İstanbul ..... Asliye Ticaret Mahkemesinden alınmış olan 
ihtiyati haciz kararının, Küçükçekmece ..... İcra Dairesine ibraz edi-
lerek infazının istenebileceğini, icra takibinin başlamasından sonra 
ihtiyati haciz kararı alınmış olması halinde, alacaklının yeniden 
takip talebinde bulunmasına gerek bulunmadığını”

√ “İhtiyati haciz sırasında takibin bilahare kesinleşmesi koşu-
luyla icra dosyasındaki borca kefil olunabileceğini, usulüne uygun 
icra kefaleti olsa dahi hakkında takip yapılan borçlu yönünden 
takip kesinleşmedikçe kefil olan üçüncü kişiye icra emri gönde-
rilemeyeceğini”

√ “İhtiyati haciz kararının, niteliği itibariyle borçlunun malla-
rı üzerinde ‘geçici bir tedbir’ uygulanması amacına yönelik olup, 
ilam niteliğinde bulunmadığından, buna dayanılarak müstakilen 
‘ilamların icrası yoluyla’ takip yapılamayacağını”

√ “İflâsın ertelenmesi kararı çerçevesinde mahkemece verilen 
‘ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir dahil borçlu aleyhindeki takiplerin 
durdurulmasına’ dair verilen karar uyarınca borçlu hakkında alı-
nan ihtiyati haciz kararına dayanılarak icra takibinde bulunulama-
yacağını”

√ “İhtiyati haciz kararının ‘etkili bir tedbir işlemi’ niteliğini taşı-
yıp, bir ‘icra takip muamelesi’ sayılmadığından, alacaklının itirazla 
duran icra takibi aşamasında ihtiyati haciz kararı alıp bunu uygu-
latabileceğini”

√ ”İcra dosyasındaki paraya haciz müzekkeresi gönderilerek 
ihtiyaten haczedilebileceğini”

√ “İhtiyati haciz aşamasında haczedilmezlikten feragatin ge-
çerli olmadığını”

√ “İhtiyati haciz sırasında üçüncü kişilerce verilen kefaletin ge-
çerli olup, takip iptâl edilmediği sürece, geçerliliğini koruyacağını”

√ “İhtiyati haciz ‘takip’ olmadığı için, konkordato mühleti için-
de borçlu hakkında uygulanabileceğini”

√ “İcra takibi başlamadan önce, infaz memuru olarak tayin 
edilen icra memurunun ihtiyati haczin uygulanmasıyla ilgili işlem-
den doğan uyuşmazlığın icra mahkemesine değil, ihtiyati haciz 
kararını veren mahkemede çözümleneceğini” belirtmiştir.

√ “İhtiyati hacizin -İİK. mad. 264 uyarınca- icrai hacze çevril-
mesinden sonra, ödeme emrini alan borçlunun buna itiraz ederek 
takibi durdurmuş olmasının «İİK. mad. 261 uyarınca» daha önce 
yapılmış (uygulanmış) olan ihtiyati hacizleri hükümsüz hale getir-
meyeceği gibi, daha sonra da ihtiyati hacizlerin uygulanmasını da 
önlemeyeceğini”

√ “İhtiyati haciz ‘takip’ olmadığı için, konkordato mühleti için-
de borçlu hakkında uygulanabileceğini”

√ “İcra takibinden önce açılan olumsuz tesbit davasında mah-
kemece verilen ‘tedbir kararı’nın ihtiyati haczin uygulanmasını en-
gellemeyeceğini”

√ “İhtiyati tedbir kararının, ihtiyati haciz kararının uygulanma-
sını engellemeyeceğini”

√ “Uygulanan ihtiyati haciz kararının, alacaklıya rüçhan hakkı 
vermeyeceği, ihtiyaten haczedilen malları başka alacaklılar tara-
fından da -ihtiyaten veya kesin olarak- haciz edilebileceğini”

√ “Takip dayanağı bonolarda başka bir yer ‘yetkili’ olarak 
gösterilmiş olsa dahi, ihtiyati haciz kararının alındığı yerde takip 
talebinde bulunabileceğini” (Not: Bu konuda bknz: Yuk. 12. HD. 
06.06.2013 T. 12683/20989 altındaki not)

√ “Üzerinde işletme rehni bulunan taşınır malların ihtiyaten 
haciz edilebileceğini”

√ “İhtiyati haciz ‘takip’ olmadığı için, konkordato mühleti için-
de borçlu hakkında uygulanabileceğini”

√ “Borcun aslının ihtiyati haczin uygulanması sırasında öden-
miş olmasının, ihtiyati haciz vekalet ücreti ve vadeden sonra işle-
yecek faizler yönünden takibe devam edilmesini önlemeyeceğini”

belirtmiştir...

MAKALE



81ÇANAKKALE BAROSU

BAROMUZA ZİYARETLER

MİLLETVEKİLİ 
AYHAN GİDER’DEN 
BAROMUZA 
ZİYARET
Çanakkale Milletvekili Ayhan 

Gider ile beraberindeki heyetten 
meslektaşlarımız Av. Ergin Sezen, Av. 
Gültekin Yıldız ve Av. Namık Ergin, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyarette 
bulundu.

ÇANAKKALE 
MİLLETVEKİLİ 
AV. MUHARREM 
ERKEK’TEN ZİYARET

Çanakkale Milletvekili Av. 
Muharrem Erkek, Belediye Başkan 

Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Belediye 
Meclis Üyesi Av. Adnan Güler ve 
meslektaşımız Av. Eray Bayat, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyarette 
bulundular.

MİLLETVEKİLİ 
BÜLENT ÖZ’DEN 
BAROMUZA 
ZİYARET

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 
CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Günay ve CHP Merkez İlçe 
Yönetim Kurulu Üyesi Emin Tuna, 
Baromuzu ziyaret ederek, yeniden 
seçilen Başkanımız Şarlan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizi kutlayarak, yeni 
dönemde başarılar diledi.
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BAROMUZA ZİYARETLER

BELEDİYE BAŞKANINDAN BAROMUZA ZİYARET

Çanakkale Belediyesi Başkanı 
Ülgür Gökhan, Baro Başkanımız 

Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimize ziyaret bulundu. Başkan 
Ülgür Gökhan, yeniden seçilen 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
diledi.

C. BAŞSAVCISI 
VE ADALET 
KOMİSYONU 
BAŞKANI’NDAN 
ZİYARET

Çanakkale Cumhuriyet 
Başsavcısı Hikmet Turan ve 

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet 
Nazmi Alp, Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimize ziyaret bulundular.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI’NDAN VEDA ZİYARETİ

Tayini çıkan Çanakkale Adalet 
Komisyonu Başkanı Ahmet 

Nazmi Alp, Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve meslektaşlarımızı 
veda ziyaretinde bulundu. 
Ahmet Nazmi Alp ziyaretlerinde; 
“Çanakkale Barosu ailesinin 
kendilerine gösterdiği sıcaklık 
ve yakınlıktan dolayı minnettar 
olduklarını” söyledi.
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BİGA VE KARABİGA BELEDİYELERİNDEN BAROMUZA ZİYARET

Biga Belediyesi Başkanı İsmail Işık 
ve Karabiga Belediyesi Başkanı 

Muzaffer Karataş, Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyarette bulundular. 
Başkanlar İsmail Işık ve Muzaffer 
Karataş, yeniden seçilen Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
diledi.

BAROMUZA ZİYARETLER

İL JANDARMA 
KOMUTANI’NDAN 
BAROMUZA 
ZİYARET

Çanakkale İl Jandarma Komutanı 
J. Kd. Alb. Necmi İnce, Baromuzu 

ziyarette bulundu. İnce, yeniden 
seçilen Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
diledi.

AK PARTİ İL 
BAŞKANLIĞINDAN 
BAROMUZA 
ZİYARET

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı 
Yönetimi, Baro Başkanımız Av. 

Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyarette bulundular. 
Ziyarette; Çanakkale ve ülke 
gündemi konuşularak karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.
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MHP ÇANAKKALE İL BAŞKANI’NDAN BAROMUZA ZİYARET

MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan 
Pınar ve beraberindeki heyet, 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
makamında ziyaret ettiler. Başkan 
Hakan Pınar, yeniden seçilen Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
diledi.

BAROMUZA ZİYARETLER

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN  
BAROMUZA ZİYARET

AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Hüseyin Babacanoğlu 

ve beraberindeki heyet Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyarette bulundular. Başkan 
Babacanoğlu, yeniden seçilen 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
diledi.

CHP MERKEZ İLÇE 
YÖNETİMİ’NDEN 
BAROMUZA 
ZİYARET

CHP Merkez İlçe Başkanı Celal 
Karakaş ile Yönetimi, Baro 

Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyarette 
bulundu.
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ÇASİAD’TAN 
BAROMUZA 
ZİYARET

Çanakkale Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği Başkanı 

Erdal Akarsu ve Yönetimi, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret ettiler. Başkan Erdal Akarsu, 
yeniden seçilen Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizi kutlayarak, yeni 
dönemde başarılar dilediler.

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN BAROMUZA ZİYARET

Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Şadan Doğan ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Baromuzu 
ziyarette bulundular. Ziyarette 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. 
Soner Aydın ve Av. Emre Çelik hazır 
bulundu. 

ÇANAKKALE 
SMMMO’NDAN 
ZİYARET
Çanakkale Serbest Muhasebeci 

ve Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Kadir Elibol, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Baromuzu ziyaret ettiler. 
Başkan Kadir Elibol, yeniden seçilen 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
dilediler.
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SMMMO KADIN VE KADIN HAKLARI KOMİSYONU’NDAN ZİYARET

Çanakkale Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası Kadın ve 

Kadın Hakları Komisyonu Başkanı 
Serap Özcan Çelik ile beraberindeki 
komisyon üyeleri, Baromuz Kadın 
Hakları Komisyonu’nu ziyaret 
ettiler. Ziyarette; Baromuz Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Hande Keskin 
Toprak, Kadın Hakları Komisyonu 
Başkanımız Av. Güneş Pehlivan, 
Av. Demet Temel Özcan, Av. Melis 
Söylemez ve Staj.Av. Yeşim Şimşek 
hazır bulundu.

TURİST 
REHBERLERİ 
ODASI’NDAN 
ZİYARET
Çanakkale Bölgesel Turist 

Rehberleri Odası Başkanı Adem 
Biçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Baromuzu ziyaret ettiler. Başkan 
Adem Biçer, yeniden seçilen Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
dilediler.

BAROMUZA ZİYARETLER

DİSK GENEL-İŞ 
SENDİKASI ŞUBE 
BAŞKANI’NDAN 
ZİYARET
DİSK Genel-İş Sendikası Çanakkale 

Şube Başkanı Erdinç Uslan ve 
Sendika Şube Yöneticisi Esra Ersak, 
Baromuzu ziyaret etti. Başkan 
Erdinç Uslan, yeniden seçilen 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, başarılar diledi.
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GÖRME ENGELLİLER 
DERNEĞİ’NDEN 
ZİYARET
Türkiye Görme Engelliler Derneği 

Çanakkale Şubesi Başkanı Emre 
Bağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret 
ettiler. Başkan Emre Bağ, yeniden 
seçilen Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
dilediler.

SOSYAL ÖĞRENCİ KULÜBÜ’NDEN BAROMUZA ZİYARET

Baromuz, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin en aktif öğrenci 

topluluklarından Halkla İlişkiler 
Topluluğu’nu kabul etti. Akademik 
Danışman Gökhan Bayram ve 
Topluluk Başkanı Batıhan Alay 
ile beraberindeki öğrenciler, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
tarafından ağırlandı. Görüşme 
sonunda öğrencilere Adalet 
Tanrıçasının maketi armağan edildi. 

ÇASİAD’TAN 
ÇANAKKALE 
BAROSU’NA 
ZİYARET

ÇASİAD Başkanı Erdal Akarsu ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro 

Başkanı Av. Bülent Şarlan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini ziyarette bulundu. 
İdari Binada gerçekleşen ziyarette 
Başkan Erdal Akarsu, Baro Başkanı Av. 
Bülent Şarlan’ın ve tüm avukatların, 
Avukatlar gününü kutladı.
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BAROMUZA ZİYARETLER

    DUYURULAR

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YÖNETİMİ’NDEN BAROMUZA ZİYARET

Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi 
Yönetimi Başkanı Sezai 

Kahraman ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyaret ettiler. Başkan 
Sezai Kahraman, yeniden seçilen 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
kutlayarak, yeni dönemde başarılar 
dilediler.

BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ’NDEN ZİYARET

Çanakkale Boğazgücü Engelliler 
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı 

Ali Yasin Zengin, Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyaret etti. Ziyarette; 
Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen 
faaliyetler, kazanılan başarılar 
ve gelecek sezonun hedefleri 
konuşuldu.

DÜŞÜK BULUNAN CMK ÜCRET TARİFESİ İÇİN DANIŞTAY’A 
İPTAL DAVASI AÇILDI

CMK kapsamında Zorunlu 
müdafilik ve vekillik 

görevi yapan avukatlara ödenecek 
ücretlerle ilgili olarak yayınlanan asgari 
ücret tarifesinin iptaline ilişkin olarak 
Baromuz tarafından Danıştay’a dava açıldı. 31 Aralık 
2016 tarih ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de  yayımlanarak 1 Ocak 2017 tarihinde 
yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 

Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak 
Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi”nin 
İPTALİNE, bu işlem ile ilgili olarak dava sonuna 
kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA 
karar verilmesi istemi ile Danıştay 

Başkanlığı’na Gönderilmek Üzere Çanakkale İdare 
Mahkemesi Başkanlığı’na aşağıda yer alan ana başlıkları 
içeren konularla ilgili dava dilekçesi verilmiştir. 
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BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK 
BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN 
ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN” İPTALİ

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda 

Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle açılan davalar kapsamında, Danıştay 8. Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 
2015/15155E. sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

DUYURULAR
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YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNİN  
“USULSÜZ TEBLİGAT”A İLİŞKİN “İCRA MAHKEMESİNİN  

‘USULSÜZ TEBLİGAT’ KONUSUNDAKİ KARARININ KESİNLEŞMEDEN 
UYGULANMAYACAĞI”NI BELİRTEN KARARI

“Tebligat usulsüzlüğü şikayeti”ne ilişkin 
icra hukuk mahkemesi kararlarının 

kesinleşmeden uygulanamayacağı.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müd-
deti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üze-
rine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, 
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup ince-
lendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu hakkında genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi ya-
pıldığı, örnek 7 nolu ödeme emrinin borçluya 15.03.2013 tari-
hinde tebliğ edildiği, 09.05.2013 tarihinde borçluya ait taşın-
maza haciz konulduğu, borçlunun ise 14.05.2013 tarihinde icra 
mahkemesine gelerek, adına kayıtlı olan ve haciz konulan Ordu 
ili, Merkez Ş. Mah. 1759 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın meskeni 
olduğunu, haciz konulamayacağını, tarafına yapılan tebligatın 
usulsüz olup takipten 10.05.2013 tarihinde haberdar olduğu-
nu belirterek meskeniyet şikayetinin kabulü ile taşınmaz üze-
rindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir. 

Diğer yandan borçlunun aynı mahkemenin 2013/168-171 
sayılı dosyasında ödeme emri tebligatının usulsüzlüğüne yö-
nelik olarak şikayette bulunduğu, bu dosyada şikayetin kabulü 
ile ödeme emri tebliğ tarihinin 10.05.2013 olarak düzeltilme-
sine karar verildiği, mahkemece, bahsi geçen dosyada ödeme 
emri tebliğ tarihi olarak kabul edilen 10.05.2013 tarihine göre 
henüz takip kesinleşmemiş olacağından bahisle yapılan haciz-
lerin de usulsüz olacağı kabul edilerek, hacizlerin kaldırılması 
yönünde karar verildiği ancak, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin 
kabulüne dair kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Somut olayda haciz, ödeme emri tebliğ tarihine göre ta-
kibin kesinleşmesinden sonraya ilişkindir. Ancak usulsüz teb-
ligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihine göre takip 
kesinleşmediği için haczin de geçerli olmayacağının söylene-
bilmesi, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüne dair kararın 
kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Bu durumda mahkemece usul-
süz tebligat şikayetine konu olan aynı mahkemenin 2013/168-
171 sayılı dava dosyasının sonucu beklenip, kararın kesinleşmiş 
durumu nazara alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi 
gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mah-
keme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve 

HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin 
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden iti-
baren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
11.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 11.03.2014 T. E:4357, K:6802
NOT: Yukarıda sunduğumuz içtihata konu olayda;
- Borçlu, icra mahkemesine 14.05.2013 tarihinde baş-

vurarak “haczedilen taşınmazının meskeni olduğunu, haczin 
kaldırılmasına karar verilmesini (İİK. m. 82/12)”  ve  “kendi-
sine ödeme emri tebligatının usulsüz olduğu, tebliğ tarihinin 
10.05.2013 olarak düzeltilmesini (İİK.m.16, 21; TebK. 32)” is-
temiştir.

- İcra mahkemesince, borçlunun usulsüz tebligat şikayeti 
kabul edilmiş ve “ödeme emrinin tebliğ tarihinin 10.05.2013 
olarak düzeltilmesine”  ve  “kabul edilen (düzeltilen) ödeme 
emrinin tebliğ tarihine göre haczin kaldırılmasına” karar veril-
miştir.

Yüksek mahkemenin bu güne kadarki içtihatları uyarınca 
borçlunun meskeni üzerindeki haczin  -“icra mahkemesi ka-
rarları kesinleşmeden uygulanır” şeklindeki yerleş- miş içti-
hatları (bknz: 12. HD. 02.03.2016 T. 29333/6111; 07.04.2005 
T. 37018/8946; 09.03.2015 T. 34292/5101; 16.09.2014 T. 
17289/21597; 11.06.2013 T. 13134/22006; 02.03.2012 T. 
21736/6016; 27.12.2011 T. 24669/30913; 05.04.2011 T. 
24822/5552; 21.09.2010 T. 18643/20493; 8. HD. 09.06.2014 
T. 20045/11795; 8. HD. 12.05.2014 T. 8064/9310; 8. HD. 
12.052014 T. 8053/9308) uyarınca derhal kaldırılması gere-
kirken, yukarıdaki kararda tamamen farklı bir sonuca ulaşılarak 
“…ancak usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ 
tarihine göre takip kesinleşmediği için, haczin de geçerli ol-
mayacağının söylenebilmesi tebligat usulsüzlüğü şikayetinin 
kabulüne dair kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır ….” de-
nilerek,  “usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne ilişkin kararın 
kesinleşmesinden sonra mesken üzerindeki haczin kaldırılabi-
leceği” belirtilmiştir.

Halbuki aynı yüksek mahkeme bir süre önce bir olayda 
(dosyada); “usulsüz tebligat şikayetinin kabul edilerek borç-
lunun minibüsü üzerindeki haczin kaldırılmasına” ilişkin ‘icra 
mahkemesi kararının infaz edilebilmesi için kesinleşmesine ge-
rek bulunmadığı’  ifade edilmişti (Bknz: 12. HD. 20.06.2011 T. 
31035/12429 “www.e-uyar.com”)…             Av. Talih UYAR

DUYURULAR
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Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin Birleşmiş 
Milletler Genel Kuru-
lu’nda oybirliği ile kabul 
edildiği gün, tüm dün-
ya çocukları için Çocuk 
Hakları günü olarak 

kutlanmaktadır. Bütün dünyada kutla-
nan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün 
bütün çocuklar için güzelliklere vesile 
olmasını diliyoruz. 

Çanakkale Barosu, Çocuk Hakları 
Komisyonu Adına

Av. Ali Serkan Yurt  

Çanakkale Barosu, bünyesindeki engelli 
meslektaşlarına olduğu gibi tüm engelli va-
tandaşlarımıza yönelik duyarlılık taşımaktadır. 
Bu vesileyle engelli vatandaşlarımıza yönelik 
özveriyle faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşları başta olmak üzere engelli tüm bireylere 
iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunar, engelsiz 

bir Türkiye ve Dünya dileklerimizi paylaşırız. 
Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Çanakkale Barosu bünyesindeki Kadın 
Hakları Komisyonumuz da Atatürk’ün ve 
cumhuriyet değerlerinin izinde, sürekli ka-
dınlarımızın yanında, kadın ile ilgili etkin ça-
lışmalar yapmaktadır. Çanakkale’de 254 bine 
yakın kadınımız var. Özellikle kadına şiddeti 
mercek altına aldık. Basın açıklamalarından 

bilgilendirme stantlarına, dayanışma yemeklerinden söyleşi, 
konferans ve panel gibi etkinliklere birçok program düzenledik. 
Başka illerde düzenlenen toplantılara katıldık, görüş bildirdik. 
Bebek Bakım ve Emzirme Kabinlerinin Çanakkale’ye kurulma-
sına öncülük ettik. Çanakkale Barosu olarak kadınların karar 
verme süreçlerine katılmasındaki kararlılığını destekliyoruz.  

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

20
KASIM
2016

03
ARALIK
2016

05
ARALIK
2016

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİ

BASIN AÇIKLAMALARI Basın açıklamalarının detaylarına  www.canakkalebarosu.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

BASIN AÇIKLAMALARI
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Çanakkale Barosu 
İnsan Hakları Komis-
yonu olarak bu görevin 
bilincinde ve ayırtında 
olduğumuzun, insan 
hakları ihlalleri ile mü-

cadelede kararlı olduğumuzun kamu-
oyu tarafından bilinmesini ister, tüm 
insanların İnsan Hakları Günü’nü kut-
larız. 

Çanakkale Barosu
İnsan Hakları Komisyonu

Ülkemizin yakın tarihinde askeri ve siyasi 
olarak önemli katkılar sunan, muasır medeni-
yet seviyesine erişmede özel bir yeri bulunan, 
cesur komutan İsmet İnönü’yü vefatının 43. 
yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz.  

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Medeni Kanun’un kabul edilişinin yıl dönü-
münü bu düşüncelerle kutlarken, bu kanunun 
hazırlanışı ve yasalaşmasında büyük emeği 
olan Atatürk’ü ve Adalet Bakanı Mahmut Esat 
Bozkurt’u saygı ile anıyoruz. Kadınlarımız için 
daha adil, daha ideal bir Türkiye ve Dünya di-
lekleriyle.   

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Dün olduğu gibi bugünde Çanakkale Ba-
rosu olarak gazetecilerimizin yanlarında oldu-
ğumuzu bildirir, isteklerinin biran önce yerine 
getirilmesini diler, tüm zorluklara rağmen 
görevini özveri içinde yerine getiren değerli 
gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Gününü kutlar, saygılar sunarım.   
Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

10
ARALIK
2016

25
ARALIK
2016

17
ŞUBAT
2017

10
OCAK
2017

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

VEFATININ 43. YILDÖNÜMÜ’NDE İSMET İNÖNÜ’YÜ ANIYORUZ 

KADINLARIMIZ İÇİN DAHA ADİL VE İDEAL BİR TÜRKİYE 

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN 

BASIN AÇIKLAMALARI
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Baromuzun Kadın Komisyonu başta olmak 
üzere Çanakkale Barosu’nun tüm mensupları, 
geçen zaman içinde etkinlikleriyle, yayınladığı 
kitapçık ve broşürlerle, yaptığı girişimlerle her 
daim kadınlarımızla el ele, omuz omuza ver-
meyi bir ilke olarak benimsemiştir. Kadın cina-
yetlerine kurban verdiğimiz her kadının acısını 

kalbimizde yaşıyoruz.   
Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

08
MART
2017

ÇANAKKALE BAROSU HER ZAMAN KADINLARIN YANINDADIR

Sağlık alanında çalışan herkesin emekleri-
nin gerçek karşılığını alabildikleri, şiddete ma-
ruz kalmadıkları bir ortamda görevlerini yapa-
bildikleri bir çalışma ortamı diliyorum. Halkın 
çağdaş, insani koşullarda sağlık hizmeti alması 
için tüm iyi niyet ve özveriyle hizmet verme-
ye çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz 

olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız, sadece böylesine bir 
günde değil her zaman özel ve önemlidir. Biz avukatlar, sağ-
lıklı bir toplum için çabalayan sağlık çalışanlarının her koşulda 
yanlarında olduğumuzu bildiriyor, tüm meslektaşlarımın iyi 
dileklerini iletiyorum.  

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Haksızlığa geçit vermeyen 102 yıl önceki 
şanlı geçmişimizden ilham alıyoruz. Başımızı 
kaldırıp Gelibolu Yarımadasına her baktığımız-
da korudukları vatanın, önsözü yazılan cumhu-
riyetin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Çanakkale 
Ruhu’nun bizlere yüklediği sorumlulukla başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakka-

le Kahramanlarını saygıyla anıyor, şehit olanlara ve savaştan 
gazi olarak çıkmış ve şu anda hayatta olmayan kahramanları-
mıza Allah’tan rahmet diliyoruz.  

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

14
MART
2017

18
MART
2017

14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN

ÇANAKKALE ZAFERİ 102. YAŞINDA
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Yaşlılarımızın durumunun daha da iyileş-
tirmesi tek temennimizdir. Yaşlılar Haftası’nı 
tüm avukatlarımız adına kutluyor, büyükle-
rimize minnet ve şükran duygularını, sağlıklı, 
mutlu ve uzun ömür dileklerimizi sunuyorum.    

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Çanakkale Barosu olarak, dün olduğu gibi 
bugün ve yarında Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve 
devrimlerine sahip çıkarak, ülkemizin gelece-
ği için aynı kararlılıkla, yorulmadan yürümeyi 
sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta Cumhuriye-
timizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazi-
lerimizi ve ilk meclisin milletvekillerini saygı ve 

şükranla anıyor “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı”nı kutluyorum.  

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Duyarlılığın artması ve engellerin kaldırıldığı bir dünya 
temennisi ile tüm engelli vatandaşlarımızın 
haftasını kutlar, bu zaman diliminin empati 
yapmaya, çözüm üretmeye katkı sunmasını 
dilerim. (Basın açıklamasının tamamına Baro-
muz web sitesinden ulaşabilirsiniz.)

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Günümüzün en önemli değerleri; 
hukuk, demokrasi ve emektir. Hukuk 
vazgeçilemez, emek ise yüce bir değer-
dir. Emeğin gözetildiği adil paylaşım ise 
vazgeçilmezdir. Biz, adalet ve hukuk için 
mücadele eden avukatlar, bu gün nede-
niyle iş ve emek kesimlerine iyi dilekle-

rimizi sunuyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Gününü kutluyoruz.   

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

18
MART
2017

23
NİSAN
2017

10
MAYIS
2017

01
MAYIS
2017

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI 18-24 MART

ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

ENGELLERİ AŞMAK SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

BASIN AÇIKLAMALARI
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Özellikle ve öncelikle şehit annelerinin 
ellerinden öpüyorum. Yanısıra 13 Mayıs 2014 
tarihinde nice ananın yüreğini dağlayan Soma 
Faciasında yitirdiğimiz 301 madencimizi rah-
metle anıyorum. Evlatlarını çeşitli sebeplerle 
kaybetmiş tüm annelere ve kıymetli annelerini 
kaybetmiş, anne kokusuna hasret gitmiş tüm 

evlatlara sabır diliyorum. Varlıklarıyla yaşamımızı güzelleşti-
ren ve dünyanın en yüce görevini üstlenen annelerimizi sürekli 
kucaklamak, sevmek ve emek vermek temennisiyle Anneler 
Günü kutlu olsun.   

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Bugün ve yarınlar, Cumhuriyetin ema-
netçisi olan gençlerin elinde şekillenecektir. 
Gençler Cumhuriyetin emanetçisi olmanın 
yanısıra daha adil ve daha demokratik bir ülke-
nin güvencesi olacaktır. Umudumuz, eşitliğin 
ve adaletin savunucusu gençliktedir. Bu duy-
gularla Ulu Önderimiz Atatürk başta olmak 

üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı 
ve şükranla anıyorum. Gençlerimizin ve tüm milletimizin, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyo-
rum.   

Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ve milletimizin kurduğu cumhuriyeti 
yıkmaya hiçbir gücün yetmeyeceği açıkça 
görülmüştür. Milletimiz, 15 Temmuz’da de-
mokrasiyi koruma mücadelesinden başarıyla 
çıkmıştır. Millet iradesinin her şeyin üstünde 
olduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete 

ait olduğu tescillenmiştir. 15 Temmuz gününü asla unutma-
malıyız ve unutturmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimizle 
Milletimizin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü 
kutluyoruz.   

Av. Bülent ŞARLAN 
Çanakkale Baro Başkanı

14
MAYIS
2017

19
MAYIS
2017

15
TEMMUZ

2017

ANNELER ADİL BİR GELECEĞİN GÜVENCESİDİR

“19 MAYIS BİR DİRİLİŞTİR”

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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TBB Anlaşmalı Kurumlar Uygulaması
Türkiye Barolar Birliği’nin meslektaşlarımız için çok sayıda kurum ve kuruluşla yaptığı indirim anlaşma-

larına artık IOS ve Android tabanlı cep telefonlarından da kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
“TBB Anlaşmalı Kuruluşlar” isimli uygulamada, yakındaki kampanyalar butonuna tıklayarak Çanakkale 

deki indirimlere de ulaşabilirsiniz.  

AVUKATLAR ARASI MESLEKİ DAYANIŞMA PROJESİ
Mesleğimizi farklı adliyelerde yerine getirmeye çalışırken karşılaştığımız zorlukların başında; 

yoğunluğumuz nedeni ile katılamayacağımız duruşmamız, haciz ya da satışımız, icra takibimiz, 
dosya incelememiz ya da başkaca sıkıntımızda yardımını isteyebileceğimiz bir meslektaşa ko-
layca ulaşamamak gelmektedir. Türkiye Barolar Birliği tarafından bu zorluğu aşabilmek üze-
re “Avukatlar Arası Mesleki Dayanışma Projesi” elektronik ortamda uygulamaya başlanmıştır. 
Konuyla ilgili detaylı bilgi baromuz web sayfasında yer almaktadır. 
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BÜROTEK
Meslektaşlarımızın büro yönetimi sırasın-

da ihtiyaç duyabilecekleri temel araçların tü-
münü içeren, kullanımı kolay, her yerden ula-
şılabilen, herhangi bir cihazdan kullanılabilen 
Online Büro Yönetim Sistemi Bürotek, prog-
ramı edinmenin meslektaşlarımız için mali bir 
külfet oluşturmaması için sadece yıllık 30 TL 
üyelik ücreti ile meslektaşlarımızın hizmetine 
sunulmuştur. 

Bir hukuk bürosunun yapılabileceği bütün 
işlemler Bürotek ile tek bir ekranda toplan-
mıştır. Kullanıcı ekleme ve yetki düzenleme-
leriyle büro faaliyetlerinin tümünü yönetmek 
için tek ihtiyacınız Bürotek Online Büro Yö-
netim Sistemidir.

 Baromuz ve Ramada Resort Kazdağları 
Thermal & Spa Hotel arasında yapılan anlaş-
ma neticesinde, yapılacak olan konaklama-
larda Avukatlarımıza ve ailelerine özel %20 
indirim fırsatı sağlanmıştır.

Ramada Resort Kazdağları Hotel 
Güre Mahallesi Ege1 Sokak No:7 Edremit / 

Balıkesir  (266) 372 0 777
info@ramadaresortkazdaglari.com

KARARTEK
1 Milyondan fazla Yargıtay Kararı ve TÜ-

BİTAK onaylı arama robotu ile sunulan sor-
gulama seçenekleri tüm avukatlarımızın 
hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur. Ka-
rartek üyelerinin programa karar eklemeleri 
ve ekledikleri kararları ad ve soyadları ile diğer 
meslektaşlarımızla paylaşmaları ve ekledikleri 
kararlara yorum eklemeleri mümkündür. Ka-
rartek için herhangi bir kurulum ya da güncel-
leme ücreti ödemeniz de gerekmemektedir.

•	 1 Milyondan Fazla Yargıtay Kararı
•	 TÜBİTAK Onaylı Akıllı Arama Robotu
•	 Yeni Karar Ekleme Özelliği
•	 Eklenen Karara Yorum Ekleme
•	 Ücretsiz Güncelleme

RAMADA RESORT KAZDAĞLARI HOTEL’DEN ÖZEL İNDİRİM

 FIRSATLAR
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PARİON HOTEL’DEN 
BAROMUZA %20 
İNDİRİM FIRSATI

Baromuz ve Parion Hotel arasında yapılan 
anlaşma neticesinde, Baromuz mensupları-
na ve ailelerine özel, Alakart Restaurant, ha-
mam, sauna ve SPA Merkezinde %20 indirim 
fırsatı sağlanmıştır.

Adres : Demircioglu Caddesi No: 132 
İletişim : (0.286) 222 0 222
E-Posta: info@parionhotel.com 

Baromuzun talebi üzerine, Türkiye Barolar 
Birliği ile Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi 
arasında “Tedavi Hizmetleri Alım Sözleşmesi” 
imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında; avukatla-
rımız ve stajyer avukatlarımız T.B.B. Sosyal ve 
Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamında olan 
sağlık hizmetleri için tamamı Sosyal Yardım ve 
Dayanışma Fonu(SYDF) tarafından karşılanmak 
üzere herhangi bir ücret ödemeden özel koşul-
larda tedavi hizmeti alabileceklerdir.

YEŞİLYURT ÖNGEN 
COUNTRY’DEN  
ÖZEL İNDİRİM

Baromuz ve Yeşilyurt Öngen Country ara-
sında yapılan anlaşma neticesinde, yapılacak 
olan konaklamalarda Avukatlarımıza ve aile-
lerine özel %20 indirim fırsatı sağlanmıştır.
Yeşilyurt Öngen Country
Yeşilyurt Köyü Küçükkuyu / Çanakkale
(0286) 752 24 35
info@ongencountry.com

Meslektaşlarımıza Özel Çanakkale Anadolu 
Hastanesi’nde Ücretsiz Tedavi Hizmeti
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CMK VE ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ 
İÇİN DENİZBANK İLE ANLAŞMA 

SAĞLANMIŞTIR. BU ANLAŞMADA TÜM 
MESLTEKTAŞLARIMIZDAN “EFT, HAVALE, 

HESAP İŞLETİM, ÜCRETİ, KREDİ KARTI 
AİDATI” ALINMAYACAKTIR.

Aracınızdan inmeden BAROKART bakiyeniz 
ile OPET’ten yapacağınız akaryakıt alımlarına 
indirim sağlayan anlaşma imzalanmıştır. Ba-
roKartınız ile birlikte çalışacak ücretsiz Opet 
otobil anahtarlığa https://www.barokart.com.
tr den başvurmanız ve araç bilgilerinizi sisteme 
tanımlamanız gerekmektedir. Bilgi için 0850 
221 0 500’ü arayabilirsiniz.

Baromuz ve Printix Baskı Eviyle yapılan gö-
rüşme neticesinde meslektaşlarımıza, kartuş 
ve toner dolumu ile her türlü baskılı işlerde 
%20 indirim sağlanmıştır.

KARTUŞ DOLUM VE 
BASKI İŞLERİNDE 

MESLEKTAŞLARIMIZA İNDİRİM
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Baromuz ve Kestanbol Et Lokantası 
arasında yapılan anlaşma neticesinde 
Avukatlarımıza ve ailelerine özel %15 
indirim fırsatı sağlanmıştır. 

Kestanbol Et Lokantası
Işıklar Köyü Dörtyol Mevkii Çan Yolu 

Üzeri 4. Km. Merkez / Çanakkale 0286 
243 04 66

www.kestanboletlokantasi.com.tr 

Adres;
İsmetpaşa Mah. Ahievren Cad. 
No:5/1 Merkez / Çanakkale
Tel: 213 2 999 
Cep: 0 533 277 9990 

OTO YIKAMADA MESLEKTAŞLARIMIZA ÖZEL KAMPANYA

MİLLER OTO BENZİN İSTASYONLARINDA BAROMUZA İNDİRİM

Çanakkale Barosu olarak  
Miller Şirketleri Benzin 
İstayonlarıyla yaptığımız 
Antlaşmayla Baromuza bağlı 
Avukatlarımıza Özel %5 
İndirim Uygulanmaktadır.

FIRSATLAR
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Şehrimizin nezih mekanlarından CAFE 
NOTTE ile baromuz arasında  yapılan 

anlaşma  neticesinde meslektaşlarımıza özel 
%15 indirim hakkı sağlanmıştır. 

Baromuz ve Bürotime arasında yapılan 
anlaşmayla Baromuz mensupları, büro 

malzemelerinde %20 indirim hakkına sahip 
olmuşlardır. 

Adres : İsmetpaşa Mah. Aynalı Çeşme Sk. 
No:21 (2. Noter Sokağı, YDS Dil Kursu Karşısı)
İletişim : 0286 212 43 02 - 0541 325 11 83

Baromuz ile Kalesan Güvenlik Sistemleri 
arasında anlaşma sağlanmıştır. Buna göre 
meslektaşlarımıza özel kamera güvenlik 

sistemlerinde ücretsiz keşif sonucunda çıkan 
fiyattan %15 indirim ve kredi kartına vade 

farksız 6 taksit imkanı uygulanacaktır.
Adres: Barbaros Mah. Gökkuşağı Apt. 1/1 

Merkez/Çanakkale
 İletişim: 0286 218 28 88

Baro Kart sahibi olan avukatlarımız, 
sekreterlerimiz ve personel ile yakınları 

Gülen Pide’de % 15, Gülen Pizza’da % 10 
indirim hakkına sahip olmuşlardır. İndirim, 
Gülen markasının Çanakkale ve Kepez’deki 

tüm işletmelerinde geçerlidir. 

GÜLEN PİDE VE PİZZA’DAN 
BAROMUZA İNDİRİMCAFE NOTTE’DE

% 15 İNDİRİM

BÜROTİME’DE % 20 İNDİRİM

KALESAN 
GÜVENLİK’DE
% 15 İNDİRİM
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BAROMUZ AVUKATLARINA BOĞAZA NAZIR İNDİRİM
Baromuz ve Alacarte Restaurant 
arasında yapılan görüşme 
neticesinde, avukatlarımıza 
ve ailelerine anılan restoranda 
beyaz, kırmızı et ve balık ürünleri 
ile zengin meze çeşitlerinde %20 
indirim fırsatı sağlanmıştır.
Alacarte Restaurant Kepez Sahili
Boğazkent Mah. Sahil Cad. 2/282
Kepez/Çanakkale
 Rezervasyon: 0268 263 04 04
                       0554 288 77 91

Baromuz ve Şehir Kulübü Restaurant 
arasında yapılan görüşme 
neticesinde, avukatlarımıza ve 
ailelerine anılan restaurantta beyaz, 
kırmızı et ve balık ürünleri ile zengin 
meze çeşitlerinde %10 indirim fırsatı 
sağlanmıştır.

Şehir Kulübü Restoran Kordon Boyu
Rezervasyon : 0 286 214 16 32 

İzmir yolu üzerinde Shell benzin istasyonu 
yanında bulunan ve Çanakkale’nin nezih 
et restoranlarından Hasbahçe ile Baromuz 
arasında yapılan görüşme neticesinde 
Baromuz mensuplarına ve ailelerine %10 
indirim olanağı sağlanmıştır.

Çanakkale Şehir Kulübü
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Rezervasyon Tel : 0286 262 01 00 

Kemalpaşa Mah. Çarşı Cad. Küçük Hamam 
Sk. No:3 Çanakkale     Tel: 0 286 212 11 22 

Baromuz ve Kasa Ofis Mobilyaları arasında 
yapılan anlaşma neticesinde, Baromuz 
mensuplarına büro malzemelerinde %25 
indirim fırsatı sağlanmıştır.

Adres : Barbaros Mh. Troya Cd. No:107/2 
İletişim : (0.286) 211 00 86 - 0507 161 10 01
E-Posta: info@kasaofis.com

Dexter Hookah Lounge 
Bar’da %10 İndirim Fırsatı
Baromuz ve Kıyı AVM’deki Dexter Hookah 
Lounge Bar arasında yapılan anlaşma 
neticesinde kahvaltı, ana yemekler, nargile vb. 
tüm hizmetlerde meslektaşlarımız ve ailelerine 
özel %10 indirim fırsatı sağlanmıştır.  

Adres : Kıyı AVM Barbaros Mahallesi Atatürk 
Caddesi No: 318/13-14    Tel : 0 541 298 19 79

BAROMUZ VE TEB ARASINDA 
ANLAŞMA
Baromuz ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile meslektaşları-
mız için anlaşmaya varılmıştır. Bundan böyle meslektaşları-
mız CMK ve Adli Yardım ödemelerinde EFT, Havale, hesap 
işletim ücreti, kredi kartı aidatı ödemeyeceklerdir. Yanısıra 
her ay 1 kez olmak üzere farklı bir ATM’den kesinti yapılma-
dan para çekebileceklerdir. Ayrıca Barokart’a ATM ve İnter-
net Bankacılığından ücretsiz para yatırılabilecek.

İNGİLİZCE KURSUNDA İNDİRİM

KASA OFİS MOBİLYALARI’NDAN 
BAROMUZA %25 İNDİRİM FIRSATI
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Türkiye Barolar Birliği ve MNG Kargo ile yapılan anlaşma doğrultusunda tüm Avukatlara,
•	 Dosya taşıma ücreti 3.-TL. (Şehir İçi-Yakın-Uzak)
•	 1kg/ds’ye kadar Kargo taşıma ücreti 3.-TL (Şehir İçi-Yakın-Uzak)
•	 2kg/ds-5kg/ds arası Kargo taşıma ücreti 5.-TL (Şehir İçi-Yakın-Uzak)
•	 5kg/ds sonrası koli %45 indirimli (bu seçenekte AA-AT-Sigorta ilave edilecektir)
Tüm fiyatlar için KDV (%18) ve Posta Hizmet Bedeli (%2,35) Hariçtir.

İndirimden yararlanmak için Avukat Kimlik kartının gösterilmesi yeterlidir.

AVİO BİLİŞİM VE GÜVENLİK 
SİSTEMLERİNDEN  
BAROMUZA  
%20 İNDİRİM FIRSATI 

Baromuz ve AVİO Bilişim ve Güvenlik Sistemleri 
arasında yapılan anlaşma neticesinde, 
meslektaşlarımıza özel, Kartuş, Toner Dolum ile 
Kamera ve Güvenlik Sistemlerinde  %20   indirim 
fırsatı sağlanmıştır.

Adres : Boğazkent Mah. Atatürk Cad. No:74/A 
Kepez/Çanakkale  
İletişim: (0.286) 263 15 14 / 0542 263 15 14
https://www.facebook.com/aviobilisim

BAROMUZA TRAFFİC 
CAFE’DE %10 İNDİRİM 
FIRSATI

Baromuz ve Kıyı AVM’deki Traffic Cafe  
arasında yapılan anlaşma neticesinde kahvaltı, 
ana yemekler, nargile vb. tüm hizmetlerde 
meslektaşlarımız ve ailelerine özel %10 indirim 
fırsatı sağlanmıştır.  

Adres : Kıyı AVM Barbaros Mahallesi Atatürk 
Caddesi No:31
Tel :  (0286) 217 66 88
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