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Yönetim Yeri ve İletişim
Çanakkale Barosu
Kemalpaşa Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No: 9 Çanakkale
Tel: 0 286 212 71 71 - 286 213 92 33
Faks: 0 286 212 61 25
Adliye Baro Odası Tel/Faks: 0286 217 15 95
www.canakkalebarosu.org.tr
canakkalebarosu@hotmail.com
• Çanakkale Barosu Dergisinde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek kısmi alıntı yapılabilir. Yazarların
sorumluluğu yazarlara, ilan sorumluluğu ilanı verenlere aittir.
Yayımlanmasını istediğiniz haber, duyuru ve yazılarınızı yukarıda
belirtilen e-posta adresine bildirebilirsiniz.
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BİZ AVUKATLAR
Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara
tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir
hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim
yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar
ama hiçbir zaman efendileri de olmadı! (Molierac)
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Başlarken
Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Çanakkale Barosu, yarım asrı aşkın zamandır hizmet veriyor.
Bu uzun sürede Çanakkale Barosunda görev alan her
meslektaşımız mesleğimizin saygınlığı adına ciddi
çalışmalar yaptı. Onlara minnettarız. Bugün dönüp
geçmişe baktığınızda bunlardan ne kadarını hatırlarsınız? Yıllar sonra bir kişi, içinde bulunduğunuz zamanda Çanakkale’nin avukatları ne yaptı diye merak
etse ne görebilir?

lamalarına kadar birçok konuda bilgi alabileceksiniz.
Bu çalışmada, yönetimimizin de, komisyonlarımızın
da neler yaptığını bulabileceksiniz. Hukuk ile ilgili
sadece Çanakkale’de olanları değil, ülkemizde de
olanları öğrenebileceksiniz. Meslektaşlarımızın kaçırmaması gereken fırsatlar, bilmesi gereken güncel
olaylar, faydalı web siteleri, yeni çıkan kitaplar, hukuk
fıkraları ve daha nicesi kesinlikle ilginizi çekecek diye
düşünüyorum.

Siz bu yazıyı okurken bile emin olun Çanakkale
Barosu bu derginin hacmini kalınlaştıracak, göğsünüzü kabartacak yeni işler yaptı. Peki, siz bunların ne
kadarını biliyorsunuz? Daha doğrusu biz ne kadarını
aktardık. Çanakkale yerelinin dışında olan bitenden
ne kadar haberdarız? Bugün halen hepsi olmasa da
birçok baro yayın çıkarıyor ve meslektaşlarını bilgilendiriyor. Bir birikimin hatıralara bırakılması, yazıya
dökülmemesi ne kadar mantıklı olabilir? Bunun için
en iyi yolun dergi olduğunu düşündük ve yıllar önce
bu çabayı veren meslektaşlarımızın kaldığı yerden
devam etmek istedik.

Çanakkale Barosu Dergisi, yazılarınızla, makalelerinizle zenginleşecektir. Size ait ve sizin için olan bu
dergiden kendinizi mahrum bırakmayın. Çanakkale
Barosu Dergisi doğum, evlilik gibi mutlu günlerinizle
güzelleşecektir. Lütfen bunları bildirin. Bu vesileyle
dergide emeği geçen meslektaşlarıma ve katkı sunan
herkese içten teşekkürlerimle...
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

Bu dergide, Çanakkale Barosunun faaliyetlerinden ziyaretlere, hizmet içi eğitimlerden basın açık-
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Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Barosu Başkanlığına Seçildi:

Çanakkale Barosunda
Yeni Dönem
B

aromuzun Genel Kurulu 20 Ekim 2012 tarihinde Truva Otel’de yapıldı. Baromuz seçimlerine Çanakkale
Barosu’na kayıtlı 284 avukat katıldı. Avukat Engin Balıkçı ile Avukat Bülent Şarlan’ın yarıştığı seçimde, Balıkçı 105 oy alırken Şarlan 170 oy alarak baronun yeni
başkanı oldu.
Baro Yönetim Kurulu
ise şu isimlerden oluştu:
Gültekin Yıldız, Şerefnur
Çakır Demirtaş, Erdener
Can, Fuat Sağır, Hakan
Öztürk, Kaan Tonka, Ergin
Sezen, Şennur Tarak, Soner
Aydın, Mehmet Akaydın.

Denetleme Kurulu
üyeliklerine seçilen isimler
Mustafa Öztok, Muzaffer
Varlı Türker, Hakan Aksoy; Disiplin Kurulu üyelikleri Muzaffer
Şentuna, Muhsiz Özçelik, G.
Suna Boz, Necdet Başaran, Filiz
Karadeniz olarak belirlenirken
TBB delegeliğine ise Cengiz Tuğral, Tülay Ömercioğlu seçildi.
Bülent Şarlan, hedeflerini
ve yapacaklarını anlattı. Şarlan,
“Misyonumuz, ilkeli yönetim ve
etkin hizmet, hedefimiz, daha
saygın ve güçlü bir avukatlık
mesleği, daha etkili bir baro.
Bu derece özenilecek
bir mesleğe sahip olmamıza rağmen bir-
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çok mesleki meselemiz var.
Bugün avukat, başkasının
hakkını ararken hakkı gasp
edilendir. Adliyede saatlerce
hak aramak için bekleyendir,
saldırılanı korurken, saldırıya
uğrayanın ta kendisidir. Angarya
yasaklarına rağmen CMK uygulamasıyla angaryaya mahkum
edilendir. Biz avukatlar, vergisiyle
maliyede, kimi zaman idarede,
çoğu zaman adliyede problem
yaşayanız. Biz avukatlar, hakkı hukuku ararken sağlığını kaybedeniz.
Sözüm ona deprem riskli saray adı
altındaki adliyelerde dava koşturanız. Geniş yürekleriyle daracık mahkeme salonlarında cübbeli ve cübbesizler tarafından zorluk çıkartılanız.
Bunları söylerken de tek gayemiz adalet adına, mesleğin onuru adına baki
kalacak olan bu baroda hoş bir seda
bırakmaktır. Her merhaba yeni bir vedanın başlangıcıdır. Hayatta hiçbir şey
kalıcı değildir. Tek arzumuz görev süremizin sonunda sizlerin takdirini kazanacak hizmetler sunmaktır” diye konuştu.

Şarlan projelerinden de bahsederek, “Çağımız Bilişim çağı.
Baro Başkanlığını 3 dönemdir sürdüren Av. Tülay
Günümüzde bilgisayar ve teknoloji sistemleri hızla gelişmek- Ömercioğlu’nun veda konuşması ise herkesi duygulandırdı.
tedir. Mesleki anlamda çağın gerisinde kalmamak için bizlerin Ömercioğlu, “Çanakkale Barosu tarihinde bir ilki yaşatarak,
de bilişim sistemlerini kullanarak bu sübana 3 dönem başkanlığı sundunuz.
rece adapte olmamız gerekmektedir. Bu
6 yıl benim için çok değerli. Duyduamaçla meslektaşlarımıza uygun koşullarğum haz ve mutluluk son nefesimde
la notebook edinme imkanı sağlayacağız.
dahi dudaklarımdan tatlı tebessüm,
Kuracağımız baro otomasyon sistemiyle
gözlerimden mutluluk tablosu ile
bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak, içtihat bilgi
geçecek. Geçen 6 yılda hiçbir şey
bankası oluşturacağız. İstihdam edeceğideğişmedi. Aynı içtenlik ile devam
miz teknik personelle UYAP ve bilgisayar
etti. Dün böyle idi, bugün de aynı,
sorunlarını en hızlı şekilde gidereceğiz.
yarın baro başkanı değilim, yine aynı
Duruşma takip sistemimizle meslektaşlaolacak. Ailemsiniz, teşbih değil gerrımızın saatlerce duruşma bekleme çilesiçek, mutlu günlerimde, çalışma azmi
ne son vereceğiz. Kuracağımız etik kurulu,
verdiniz. Zor günlerimde,ki en zorunu
uyarıcı bir levha, kimi zaman bir fren, her
Mayısta yaşadım, atatabilmemde
zaman mesleğimiz için bir sigorta görevi
en büyük destekçim oldunuz. Kendi
arlan: “Misyonumuz, ilkeli yönetim
üstlenecektir. Eski baro başkanlarından
adıma hiçbir şey yapmadım. Bir başve etkin hizmet, Hedefimiz, daha
oluşturacağımız danışma kurulunun orkan görevi devraldıktan sonra, tüm
saygın ve güçlü bir avukatlık mesleği,
tak aklın baromuza önemli katkılar sağbaronun başkanı olur ki, bunu ilke
daha etkili bir baro.”
layacağı inancındayız. Birçok meslekte
edindim. Adımlarımda 307 kişinin de
olan sağlık dayanışması maalesef bizde
düşüncesini karma yaparak adım atyok. Sadece sizin değil ailelerinizin de sağlık problemlerinde tım. Sizden gelen fikirlerin en iyi fikirler olduğunu kabul ettik.
kolaylaştırıcı olmak, destek olmak arzusundayız. Sizin ya da Yönetim kurulumuzla hedeflerimizi bu fikirlere göre inşa ettik.
ailenizin sağlık problemi yaşaması durumunda irtibat kuran, Başarılı olduk. İlçelerden ne talep geldi ise kanuni sınırlarımız
iletişime geçen, takip eden, yönlendiren, tedavi hizmeti veren ve bütçemiz dahilinde yerine getirdik” dedi.
doktor bulunduracağız” dedi.
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Baro Devir Teslim töreninde Duygulu Anlar Yaşandı...

Av. Bülent Şarlan Görevine Başladı

B

aromuzun 20 Ekim 2012 tarihinde
düzenlenen genel kurulu neticesinde
Çanakkale Baro Başkanlığına seçilen Av.
Bülent Şarlan, 30 Ekim 2012 tarihinde
Çanakkale Barosu’nda düzenlenen törenle
göreve başladı.
Devir teslim töreninde, eski başkanımız Av.
Tülay Ömercioğlu duygulu bir konuşma yaparken
gözyaşlarını tutamadı. Başkan Av. Bülent Şarlan
ise konuşmasında Av. Ömercioğlu’nun yanında
staj yaptığını, kendisinin gerek meslek gerekse
kadınlar için örnek olduğunu kaydetti. Başkanımız, devir teslimde İlk Adalet Bakanı Mahmut
Esat Bozkurt’un yazdığı bir kitap ve anı plaketi
ile 3 beyaz karanfilli bir buket takdim etti. Başkanımız Şarlan, konuşmasında 3 beyaz karanfilin
geçen 3 dönemin temizliğini anlattığını söyledi.
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Av. Bülent ŞARLAN
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Baro Başkanı

ÇANAKKALE BAROSU
YÖNETİM KURULU

1970 yılında Çanakkale ili Ezine ilçesinde
doğdu. 1995 yılından itibaren mesleği
yürütmektedir.

Av. Ergin SEZEN

Av. Hakan ÖZTÜRK

1970 yılında Çanakkale’de doğdu.
1996 yılından itibaren mesleği
yürütmektedir.

1970 yılında Çanakkale’de doğdu.
1996 yılından itibaren mesleği
yürütmektedir.

Av. Gültekin YILDIZ

Av. Soner AYDIN

1980 yılında Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde doğdu. 2004 yılından itibaren
mesleği yürütmektedir.

1969 yılında Isparta’da doğdu. 1991
yılından itibaren mesleği yürütmektedir.

Av. Erdener CAN

Av. Mehmet AKAYDIN

1971 yılında Çanakkale ili Çan ilçesinde doğdu. 1996 yılından itibaren
mesleği yürütmektedir.

1976 yılında Çanakkale ili Ayvacık
ilçesinde doğdu. 1998 yılından
itibaren mesleği yürütmektedir.

Av. Fuat SAĞIR

Av. Kaan TONKA

1970 yılında Malatya ili Doğanşehir ilçesinde doğdu. 2000 yılından
itibaren mesleği yürütmektedir.

1977 yılında Çanakkale’de doğdu.
2002 yılından itibaren mesleği
yürütmektedir.

Av. Şennur TARAK

Av. Şerefnur Çakır DEMİRTAŞ

1979 yılında Kütahya ili Emet ilçesinde doğdu. 2002 yılından itibaren
mesleği yürütmektedir.

1980 yılında Çanakkale’de doğdu.
2004 yılından itibaren mesleği
yürütmektedir.

Başkan Yardımcısı

Baro Saymanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
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Temsiller

Baro Başkanımız Şarlan, Ankara’da Adaletin Zirvesiyle Buluştu
Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen,
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK 2. Daire
Başkanı Nesibe Özer, HSYK 2. Daire Üyesi
meslektaşımız Av. Ali Aydın ve Adalet Bakanlığı bürokratları ile tüm baro başkanlarının katılımıyla yargının ve savunma mesleğinin sorunlarının
ele alındığı toplantı gerçekleştirilmiştir.
Öncelikli çözüm bulunması gereken konular tespit edilmiştir. Bu tespitler;
■■ Yeterince tartışılmadan çıkarılan yasaların ortaya çıkardığı sorunlar,
■■ Örgüt üyeliği propagandası yapıldığı gerekçesiyle
maddi delile dayanmayan gözaltı ve tutuklamalar
ile uzun tutukluluk süreleri,
■■ Avukatlık Kanunu’nda mesleğe girişte sınav sistemini
yeniden getirecek yasal değişikliğin hızla yapılmasının gerekliliği,
■■ Avukatlık mesleğinin kalitesinin yükseltilmesinde,
yeterli niteliğe sahip bulunmayan hukuk fakültelerinin peş peşe açılmasının yarattığı olumsuz etkiler,
■■ Hâkim – savcı birlikteliğinin neden olduğu olumsuzluklar,
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■■ Yargının üç asli ve kurucu unsurundan biri olan savunmanın, uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı olarak, savunma hakkını kısıtlayacak ve adil yargılanma
hakkını ihlal edecek şekilde yargılama sürecinin dışına itilmeye çalışılması,
■■ Avukatlık mesleğinin saygınlığını, onurunu ve bağımsızlığını zedeleyen uygulamalar,
■■ Savunma görevini yürüten avukatlara yönelik soruşturmalarda gözaltı, arama, el koyma, tutuklama vb.
işlemlerindeki hukuka aykırılıklar,
■■ Hukuksuz uygulamalar karşısında yasadan kaynaklanan görevini yapan Baro Başkanları ve barolara yönelik soruşturmalar,
■■ Yargıç ve savcıların keyfi uygulamaları ile avukatlara
bakış açılarındaki sorunlar,
■■ Kolluk güçlerinin avukatlara yönelik tutumları,
■■ Adliyelerde ve icra dairelerinde yaşanan ödeme sorunları,
■■ Zorunlu müdafilik kurumunun işleyişine ilişkin sıkıntılar,
■■ Adliyelerdeki fiziki ve teknik altyapı yetersizlikler
Tespit edilen sorunlar üzerine Adalet Bakanı Sadullah

Ergin, yargının geleceğine dönük ortak idealler açısından ortak adımlar atılması gerektiğini belirterek; Adalet Bakanlığı,
HSYK ve Türkiye Barolar Birliği’nin ortak bir çalışma komisyonunu oluşturmasını önerdi. Ergin, hukuk uygulayıcıları
olan hâkim, savcı, avukat arasındaki ilişkilere yönelik olarak
mevzuattan kaynaklanan ve yanlış yoruma müsait ifadelerin
ayıklanması, aralarındaki nezaket ilişkisinin düzenlenmesi,
maksadı aşan uygulamalar ve zorunlu müdafilik kurumunun
yeniden düzenlemesinde olduğu gibi bazı yasal çalışmaların
masaya yatırılacağı ortak komisyonun bir hafta içinde kurulup hızla çalışmaya başlayabileceğini söyledi.
Avukatlık mesleğine girişte sınav sisteminin geri getirilmesine ilişkin Türkiye Barolar Birliği tarafından kendilerine
verilen öneri üzerine de çalışmalara başladıklarını ifade eden
Bakan Ergin, örgüt üyeliği propagandası suçlamalarını somut
kriterlere bağlayan bir çalışmanın da 4. yargı paketi içinde ele
alınacağını, çalışmanın 15 gün içinde tamamlanarak TBMM
gündemine getirileceğini söyledi.
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26. Baro Başkanları Toplantısı Yapıldı
26. Baro Başkanları Toplantısı Ankara’da Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda
yenilenen baro seçimlerinin ardından, baro başkanları ilk kez
bir araya geldi. 72 baro başkanının katılımıyla gerçekleştirilen 26. Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av. V. Ahsen Coşar, yeni başkanları tebrik etti ve
TBB’nin çalışmalarından bahsetti. Başkan Coşar, SYDF’nin
yaptığı sağlık yardımlarından söz ederek avukatların bu ko-
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nuyla ilgili TBB’den bilgi alabileceklerini duyurdu.
Başkan Coşar, toplantıda; avukatlık mesleğine girişte sınav sisteminin getirilmesi konusunu tartışmaya açtı. Baro
başkanlarının görüşlerini dile getirilmesinin ardından, “staj
öncesi ve staj sonrası olmak üzere ikili sınav sisteminin getirilmesi gerektiği” yönündeki görüş büyük çoğunluk tarafından benimsendi. Toplantının detaylarına Çanakkale Barosu
web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ege ve Marmara Baro Başkanları:

Avukat Yoksa Adalet de Yoktur!
B

aro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Ege ve Marmara
Bölgesi Barolarının katılımılarıyla düzenlenen
toplantıya katıldı. Afyonkarahisar Barosunun
ev sahipliği yaptığı ve önemli kararların alındığı
toplantıda çarpıcı mesajlar verildi.
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da katıldığı toplantıda
Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce,
Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya,
Muğla ve Sakarya Barosu başkanları da hazır bulundu. Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, “Kanun” adına değil “hukuk” adına yemin ederek başlanan bir mesleğin mensupları
olduklarına dikkat çekerek başlayan sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.
“MESLEĞİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR KAYGI VERİCİ”
2 gün süren toplantının sonuç bildirgesinde Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Ulusal ve Uluslararası mevzuata
rağmen, avukatlara, barolara ve savunma mesleğine yönelik
saldırıları kaygı verici bulunduğu belirtildi. Avukatların soruşturulması ve kovuşturma sürecine ilişkin, Avukatlık Kanunu,
TCK ve CMK da mevcut düzenlemeler hiçe sayılarak, avukat

bürolarının, yasanın açık hükümlerine rağmen, savcı ve baro
temsilcisi olmadan aranması, avukatların usul ve hukuk kuralları hiçe sayılan yöntemlerle gözaltına alınmaları ve şiddete maruz kalmaları savunma adına kaygı verici ve kabul
edilemez niteliktedir denildi.
AVUKAT YOKSA ADALET DE YOKTUR
Avukatlık mesleğinin önemine de dikkat çekilen bildiride
“Avukatın, hukuk ve yasa tanımaz saldırılara maruz kalabildiği bir yerde, kişi güvenliği hakkından ve özgürlüklerden söz
edilemez. Adalet devletin temeli, savunma da adaletin temelidir. Avukat yoksa adalet de yoktur!” ifadelerine yer verildi.
Savunmanın, barolar üzerinden, hukuk aracı kılınarak,
sistematik biçimde ve haksız bir şekilde olumsuz durumlarla
muhatap edildiğine dikkat çekilen açıklamada baskı ve tasfiye
girişimleri yapıldığı belirtildi. Baro başkanlarının sonuç bildirgesinde bu girişimin; evrensel hukuk ilkelerine, başta Anayasa, Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu olmak üzere bütün
mevzuata ve hatta ahlaka aykırı olduğu da yer aldı. Toplantının Sonuç Bildirgesine ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak
için Çanakkale Barosu web sitesini ziyaret ediniz.
ÇANAKKALE BAROSU
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TBB, Stajyer Avukatlar Eğitim Semineri
Türkiye Barolar Birliği tarafından Ankara’da stajyer avukatlara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminere baromuza kayıtlı stajyer avukatlar Hasan Cihan Bilgin, Alptekin
Kök ve Gülce Bilici katıldı.

Programda Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve TBB
Delegemiz Av. Tülay Ömeroğlu stajyer avukatlarımızı yalnız
bırakmadı. Eğitim sonunda stajyer avukatlar için plaket töreni düzenlendi.

Kanun Değişikliği Teklifimiz İçişleri Bakanlığında
Görüşülmeye Başlandı
Baro başkanlığımızın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69. Maddesine ilişkin değişiklik önerisini
içeren “Nüfus Hizmetleri Kanunununda Değişiklik” teklifi
Türkiye Barolar Birliği tarafından ilgiyle karşılandı. Birlik, baromuz teklifini 16-16 Şubat 2013 tarihli toplantısında değerlendirerek çözüm olacağı düşüncesiyle Adalet Bakanlığı
ve İçişleri Bakanlığına iletti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise 25 Şubat
2013 tarihinde baromuza ilettiği yazıda teklifin incelendiği
ve mevzuat değişikliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarında değerlendirileceği bilgisini
verdi.
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Hukuk ve Tıp Dünyası Biraraya Geldi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde “Hekimlerin
Cezai ve Hukuki Sorumluluğu” konulu program düzenlendi.
Programa Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Sabri Eyüp Yağcı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyeleri Hasan Tahsin Gökcan ve
Mehmet Kaya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Mine
Kaya’nın yanı sıra Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan da katıldı.
Birinci oturumda Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet
Kaya “Kamu Görevlisi Hekimler ve Sağlık Mesleği Mensuplarının Cezai Sorumluluğu” hakkında bilgi verdi. Kaya “Bizler
Yargıtay’da nasıl karar veririz, olaylar bizim için ne anlam ifade eder, nasıl düşünürüz; sizlere bunu anlatmaya, bir farkındalık oluşturmaya çalışacağım” dedi.
Kaya’nın ardından “Yargı Kararları Işığında Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumluluk” başlıklı sunum yapan
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Tahsin Gökcan da tıbbi
müdahalenin hukuka uygun yapılmasının şartları, tıbbi kusur
sayılan haller ve tıbbi girişimler dolayısıyla oluşabilecek suç
tipleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Öğleden sonraki oturumda Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

Tetkik Hakimi Mine Kaya da “Yargı Kararları Işığında Tıbbi
Sorumluluk” başlıklı sunumuyla, tıbbi müdahalenin hukuka
uygunluğu, hekim-hasa ilişkisi, hekimin ve sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, sağlık işletmeleri, tıbbi bilirkişilik, aydınlatma yükümlülüğü ve aydınlatılmış rıza konularında bilgi
verdi. Etkinliğin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri ve
çeşitli hediyeler takdim edildi.
ÇANAKKALE BAROSU
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Meslektaşımız Av. Kemal Kemahlı’ya Fahri Doktora
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından meslektaşımız Av. Recep Kemahlı’ya “Kamu Yönetimi” alanında fahri doktora unvanı verildi. 21 Ocak 2013
tarihinde Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ında katılımıyla düzenlenen tören ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi Süleyman Demirel Konferans Salonunda düzenlendi. Törende, Av. Kemah’lıya fahri doktora verilme gerekçesi ve Av.
Kemahlı’nın özgeçmişi okundu. Törende Çanakkale Valisi
Güngör Azim Tuna, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mesut
Özel, Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan ve öğretim üyeleri tarafından takdimde bulunuldu. Av Kemahlı ve aynı gün fahri doktora ödülü alan
Çanakkale Seramik Eski Genel Müdürü Remzi Gula’nın armağanları Baro Başkanımız tarafından verildi.
Av. Kemahlı, fahri doktora töreni nedeniyle yaptığı
konuşmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yönelik katkılar ve Avukatlığını yaptığı Merhum Hüseyin Akif
Terzioğlu’nun kent ve üniversite için önemine dikkat çekti.
Baro Başkanımız konuya ilişkin değerlendirmesinde böylesine onurlu ve saygın bir ödülün meslektaşımıza layık
görülmesinden onur duyuyoruz açıklamasında bulundu.
Bizde deneyimli avukatlarımızdan Recep Kemahlı’yı tebrik
ediyor ve sağlıklı bir ömür diliyoruz
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TBB ve Çanakkale Barosundan Kaz Dağları Duyarlılığı
Türkiye Barolar Birliği ve Çanakkale Baro Başkanlığı Kazdağları
için harekete geçti. 18 Kasım 2012
Pazar günü, Çanakkale Truva Otelinde düzenlenen toplantıya Türkiye Barolar Birliği, Çanakkale Baro
Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği,
Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği ve ilgililer katıldı. Toplantıda Kaz Dağları’nda yürütülen
altın madenciliğine karşı yapılacak
çalışmalar görüşülerek ortak basın
açıklaması yapıldı. Detaylı bilgilere
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ulu Önderimizi Andık
Türkiye
Cumhuriyetinin
Kurucusu Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 74. yıldönümü
törenlerle anıldı. Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN, Baro
Başkanlığımız adına büyük önderin anıtına çelenk sundu. Başkanımız Av. Şarlan, bu sunumun
ardından Süleyman Demirel
Konferans Salonunda düzenlenen törenlere katıldı.

Uluslararası Çanakkale Kitap Fuarı Açılışına Katıldık
Çanakkale Valiliği himayelerinde
düzenlenen “1. Uluslararası Çanakkale
Kitap Fuarının açılışı 7 Kasım 2012 tarihinde Kolin Otelde yapıldı. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da katıldığı
açılışın kurdelesi Vali Güngör Azim Tuna
tarafından kesildi. Başkanımız Av. Şarlan,
kitap stantlarını tek tek dolaşarak yayınevlerini ve yazarları avukatlarımız adına
tebrik etti.
ÇANAKKALE BAROSU

15

Basın Açıklamaları

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
HAKKINDA AÇILAN DAVA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim
Kurulu hakkında Silivri Cumhuriyet Savcılığının kamu davası açması, görevli ve
yetkili mahkeme tarafından bu davanın

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Çağdaş Hukukçular Derneğine
yapılan baskınları ile ilgili olarak,
21.01.2013 tarihinde Baro Başkanımız tarafından
yazılı basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada Özel Görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul,
Ankara ve İzmir de Çağdaş Hukukçular Derneği Şube
Binaları ve bu derneğe üye avukatların ev ve işyerlerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri kınanmıştır. Açıklamanın detayı baromuz web sitesinde yer
almaktadır.

kabul edilmesi üzerine Baro Başkanımız tarafından
6 Şubat 2013 tarihinde yazılı basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamaya baromuz web sitesinden ulaşabilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR’DA KEŞİF
HEYETİNE YAPILAN SALDIRI
KINANDI
Afyonkarahisar Barosu Avukatlarından
Ömer Faruk Aksoy ile 1’inci Asliye Hukuk
Hakimi Süleyman Kandiş ve Keşif Heyetinin Saldırıya Uğraması ile İlgili Çanakkale
Barosu adına Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan tarafından kınama metni yayımladı.
5 Şubat 2013 tarihinde basın organlarında
yer alan açıklamaya baromuz web sitesinden ulaşabilirsiniz.

10 OCAK ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜ BASIN
AÇIKLAMASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.
Başkanımız, açıklamasında
gazeteciliğin önemine değinerek, Çanakkale’de görev yapmış ve ebediyete
intikal etmiş gazetecileri de tek tek andı. Yazılı basın açıklamasına baromuz web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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MARMARA VE EGE BÖLGE BAROLARI
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
18 Ocak 2013 tarihinde, Baro Başkanımızın da içinde bulunduğu 10 Baro Başkanı tarafından aynı günün sabahında
dernek binaları ve avukatların evlerine yapılan baskınları kınayan bir basın açıklaması yapılmıştır. Ege ve Marmara Baroları,
olaya ilişkin değerlendirmesinde savunma mesleğine yönelik
bu saldırıyı şiddetle kınamış, savunmayı savunmak için kararlı
olduklarını bildirmişlerdir. Açıklamanın detayı baromuz web
sitesinden yer almaktadır.

TÜRK KADINININ
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI
ELDE EDİŞİNİN
78. YILDÖNÜMÜ
BASIN AÇIKLAMASI
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip olması sebebinin yıldönümü nedeniyle 5 Aralık 2012 tarihinde basın açıklaması
yapmıştır. Açıklamada; kadın adayların karar
mekanizmalarında temsil kabiliyetinin sağlanması açısından %50 kota uygulamasını
öneren komisyonumun bu bildirisinin tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

KAZDAĞLARI
İLE İLGİLİ BASIN
AÇIKLAMASI
Kaz Dağlarındaki altın arama faaliyetlerine dur demek
için Çanakkale Baro Başkanlığı,
Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği tarafından ortak basın açıklamasında yapıldı. 18 Kasım 2012
tarihinde düzenlenen yapılan
basın açıklaması ile ilgili detaylı haber web sitemizde yer
almaktadır.

YÜKSEK YARGI ORGANLARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Yüksek yargı organlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin baromuz tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Yargıda yapılmaya çalışılan değişikliklerin siyasetin
yargıya müdahalesinin önünü açacağı ve yargının önemli karar mercilerinin siyasallaşmasına sebep olacağı kanaatindeyiz.
Görüşülen öneriye göre, yapılmak istenilen düzenleme de
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üyelerinden 6
üye dışındaki tüm üyeler, siyasi erk tarafından belirlenecektir.
Yine Yargıtay ve Danıştay’ın birleşmesi sonucu oluşacak Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü de aynı şekilde belirlenecektir. Bu öneride HSYK başkanı tek başına Temyiz Mahkemesi
üyelerinin dörtte birini seçebilecek güce ulaşacaktır. Bununla

da sınırlı kalmayan düzenlemede Anayasa Mahkemesi üyelerinin 9’u Meclis çoğunluğu, 8’i siyasi bir kişilik olan HSYK Başkanı tarafından belirlenecek, muhalefet partileri ise Anayasa
Mahkemesinde artık dava açamayacaktır. Bu öneri demokratik
olmayan, siyasetin hukuk üzerinde otorite kurmasına yol açabilecek, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürecek, demokratikleşmenin en temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığı
ilkesini hiçe sayan bir düzenlemedir” dedi.
Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından yapılan değerlendirmelere Çanakkale Barosu web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÇANAKKALE BAROSU
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Baromuzun Ziyaretleri

Baromuza Tebrik Ziyaretleri

G

erçekleştirilen genel kurul ve akabinde düzenlenen
devir teslim töreninin ardından Baromuzda yoğun
bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ve Yönetim Kurulumuz, ziyaretlerine Türkiye Barolar Birliği ve Çanakkale protokolü ile başladı. Görüşmelerde Çanakkale Barosunun yeni yönetimi tanıtılarak,
yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Bu ziyaret

yoğunluğunda Çanakkale Barosunun eski başkanlarından Burhan Cahit Altan ile baromuzda görev yapan
Yahya Taylan da unutulmadı. Yeni yönetimimiz, Çanakkale protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve
birçok kesim tarafından da ziyaret edilerek tebrikler sunuldu. Baromuzu ziyaret eden tüm kişi ve gruplara şükranlarımızı sunarız.

Türkiye Barolar
Birliği Başkanı
V. Ahsen Coşar’ı
Ziyaret
Çanakkale Baro Başkanımız
Av. Bülent ŞARLAN ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve TBB
Delegelerimiz, 16 Aralık 2012
tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Vedat Ahsen
COŞAR’ı ziyaret Etti.
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Barodan
Çanakkale Valisi
Azim Tuna’ya
Ziyaret

Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, 5 Aralık
2012 tarihinde Çanakkale
Valisi Azim TUNA’yı ziyaret
etti.

Boğaz ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Mesut Özel’i Ziyaret

Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan’ı
Ziyaret

Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mesut ÖZEL’i, 5 Aralık
2012 tarihinde ziyaret etti.

Belediye Başkanımız Ülgür GÖKHAN, 7 Aralık 2012
tarihinde başkanımız ve yönetim kurulumuz tarafından
ziyaret edildi.
ÇANAKKALE BAROSU
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Adli Ziyaretler

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı
Sahil Çokal’a Ziyaret

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ramazan Akyol’a Ziyaret

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Salih ÇOKAL ziyaret
edildi.

Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Ramazan AKYOL’u ziyaret edildi.

İdare Mahkemesi Başkanı Orhan
Çıldıroğlu’nu Ziyaret

Biga Cumhuriyet Başsavcısı Uğur
Ağrı ve Bigalı Avukatlara Ziyaret

Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı Orhan ÇILDIROĞLU ziyaret edildi.

Biga Cumhuriyet Başsavcısı Uğur AĞRI’ ve Biga İlçesinde görev yapan avukatlarımız ziyaret edildi
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Diğer Ziyaretler

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat
Laçiner’e Ziyaret
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sedat LAÇİNER ziyaret edildi.

Çanakkale Defterdarı Sacide Şakar’a
Ziyaret
Çanakkale Defterdarı Sacide ŞAKAR ziyaret edildi

Eski Baro Başkanlarımızdan Av.
Burhan Cahit Altan’a Ziyaret

Baromuzdan Eski Çalışanımız Yahya
Taylan’a Ziyaret

Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN, geçmiş dönem
baro başkanlarımızdan Av. Burhan Cahit ALTAN’ı evinde
ziyaret etti.

1984-2004 tarihler arasında Baromuzda görev yapan Yahya TAYLAN ziyaret edildi.

ÇANAKKALE BAROSU
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Baromuza Ziyaretler

Çanakkale Valisi Güngör Azim TUNA’nın İade-i Ziyaretleri.

Çanakkale Milletvekili İsmail KAŞDEMİR Ve Beraberindekiler.
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Çanakkale Milletvekili Ali SARIBAŞ ve Beraberindekiler.

Boğaz Komutanı Mesut Özel’in İade-i Ziyaretleri

Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN’ın İade-i Ziyaretleri

Cumhuriyet Başsavcısı Salih ÇOKAL’ın İade-i Ziyaretleri

İdare Mahkemesi Başkanı Orhan ÇILDIROĞLU’nun
İade-i Ziyaretleri

ÇANAKKALE BAROSU
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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan AKYOL’un İade-i
ziyaretleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat LAÇİNER ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Aras
HİSAR’ın İade-i ziyaretleri.

Çanakkale Vali Yardımcılarımız Hüseyin Kulözü, Bekir
Sıtkı Dağ ve Alper Faruk Güngör

Çanakkale Emniyet Müdürü Osman Zoroğlu.

Çanakkale Devlet Hastaneleri Yöneticisi Dr. Hakan ÇETİN, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nazir ÇOBAN ve
Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Halil IŞIK.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya ÜZEN ve
Yönetim Kurulu Üyeleri.
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Hâkim Dr. Halil GÜNER.

Çanakkale Havalimanı Yöneticileri.

Siyasi Parti Ziyaretleri

UEDAŞ Çanakkale Yöneticileri.

CHP Merkez İlçe Başkanı Nejat Önder Ve Yönetim
Kurulu Üyeleri.

STK Ziyaretleri

MHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Tayfun Uğur Ve Parti
Üyeleri

Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Salih
Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri.

ÇANAKKALE BAROSU
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Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği Yöneticileri.

Çanakkale Tüketiciyi Koruma Derneği.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi.

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası

Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Odası
Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
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Mali Müşavirler Odası Çanakkale Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası.

Baromuz Seminerleri

CMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERİ
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız ile İstanbul Barosu Üyesi Av. Turgay Demirci’nin eğitmen olarak katıldığı
“CMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler” konulu semi-

ner 15 Aralık 2012 tarihinde Truva Otel’de düzenlendi.
TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rıfat Çulha
sorumluluğunda düzenlenen seminerde CMK’ya ilişkin
birçok husus masaya yatırıldı.

BORÇLAR KANUNUYLA İLGİLİ SEMİNER
1 Aralık 2012 tarihinde Borçlar Kanununda getirilen
yenilikler kira ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi konulu seminer gerçekleşti. Seminer TBB Eğitim Merkezi Yürütme
Kurulu Üyesi Av. R. Kadri SEPTİOĞLU sorumluluğunda

gerçekleşti. Seminere, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinden Prof. Dr. Arif KOCAMAN ve Doç. Dr. Nuri
ERİŞKİN ile İstanbul Barosundan Av. Umut YENİOCAK
eğitmen olarak katıldı.
ÇANAKKALE BAROSU
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Baromuz Seminerleri

‘TÜKETİCİ HUKUKU VE 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI’ SEMİNERİ
12.01.2013 tarihinde “Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı
Yasanın Uygulanması” Konulu Meslek İçi Eğitim Semineri
gerçekleşti. Seminer TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Rifat ÇULHA sorumluluğunda gerçekleşti. Eğit-
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men olarak Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Hâkimi İlhan
KARA ile Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Av.
Şükran EROĞLU konuya ilişkin birçok bilgi paylaştı

HMK UYGULAMALARI SEMİNERİ
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi katkılarıyla baromuzda “HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler” konulu seminer düzenlendi. 17 Kasım 2012 Cumartesi günü
Truva Otelinde gerçekleştirilen seminere birçok meslektaşımız katıldı. Seminer; TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rıfat Çulha sorumluluğunda, eğitmenler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof.

Dr. Abdurrahman Karslı ve Dr. Cengiz Serhan Konuralp ile
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Taylan Özgür Kiraz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın yaşadığı seminer sonrasında Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından seminer verenlere günün anısına plaket takdim edildi.

AVUKAT SEKRETERLERİNE “SEKRETERLİK BECERİLERİ” SEMİNERİ
Çanakkale ve ilçelerinde faaliyet
gösteren avukat sekreterlerine yönelik olarak “Sekreterlik Becerileri”
konulu seminer düzenlendi. Merkez
ve ilçelerden katılım gösteren avukat sekreterleri, Öğr. Gör Cumhur
Erdönmez tarafından konuya ilişkin
bilgilendirildi. Program sonunda Baro
Başkanı tarafından, öğretim elemanına takdimde bulunulurken, seminer
sayesinde sekreterlerin kişisel gelişimlerine katkı sunuldu. Çanakkale
Barosu İdari Binasında düzenlenen
“Sekreterlik Becerileri” konulu seminere 40’a yakın avukat sekreteri
katıldı. Sekreterlerin bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla düzenlenen

seminer Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı Öğr.Gör.
Cumhur ERDÖNMEZ tarafından
verildi. Öğr. Gör. Cumhur Erdön-

mez, sekreterlere verdiği seminerde
iletişim teknikleri, sekreterlik bilgisi,
protokol kuralları, çalışanların uyması
gereken kurallar, telefonda iletişim
kurmanın incelikleri ve stres yönetimi konularını ele aldı.
ÇANAKKALE BAROSU
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Av. Kemal Kemahlı

“AVUKAT İNATÇI OLMALIDIR”
Çanakkale’nin gelişiminde çok büyük katkıları bulunan
saygıdeğer Av. Recep Kemahlı ile Terzioğlu Vakfının tarihi,
almış bulunduğu fahri doktora ünvanını ve meslek hayatını
konuştuk.
- Sizi yakından tanımak isteriz.
Benim meslek hayatımda yaşımda bir hayli uzun. Ailem
mütedeyyin bir ailedir. Yani bu dünyasını düşündüğü kadar
öbür tarafı da düşünen eski bir aile. Anadolu örf ve adetiyle
büyüdüm. Bütün ailem Erzincan’ın Kemah ilçesinden geldiği için soyadım da Kemahlı. İlk ve ortaokulu Çanakkale de
okuduktan sonra burada lise olmaması nedeniyle İstanbul’a
gittim. Eğitimime İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘nde
devam ettim. Mezun olduktan sonra İstanbul’da stajımı yaptım. Avukatlık stajı olarak okuldan hocam ordinaryüs profesör
Abdülhak Kemal Yörük, profesör haydar Arseven ve avukat
Zeki Arıkan’ın beraber çalıştığı büroda stajımı yaptım. Mesleği onlardan öğrendim. 1967 yılının sonuna doğru ailemin
isteğiyle Çanakkale’ye gelmekte mecburiyetinden kaldım.
- Hüseyin Akif Terzioğlu ile tanışmanız ve vakfın kuruluşu nasıl oldu?
Çanakkale’ye geldiğimde aile dostumuz olan Hüseyin Akif Terzioğlu’nun avukatlığını aldım. Hüseyin Akif
Terzioğlu’nun son günlerinde vakıf meselesi çıktı. O zamanlar üniversiteleri Türkiye’nin her yerine dağıtmaya çalışıyorlardı. Zamanın valisi Celalettin Tüfekçi Çanakkale için emek
veriyordu. Bana “Balıkesir’e üniversite kurulmak üzere biz
Hüseyin Akif Terzioğlu’na söyleyelim destek olsun ve üniversite Çanakkale’ye kurulsun” dedi. Bunun üzerine Hüseyin
Akif Terzioğlu ile konuştuk ve vakfı kurduk. Vakfın arazisinden
ilk elde 200 küsur dönüm bağışladık ve üniversite kurulması için diğer gerekli koşulları oluşturduk. Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi’nin temelini atmış olduk.
- Bir hayli emeğiniz olmuş, hiç zorlukla karşılaşmadınız mı?
Hakikaten emeğim oldu. Ben ne kadar basit görüşlü konuşsam da gerçekten emeğimin geçtiğini yadsıyamam. Hüseyin Akif Terzioğlu’nun ölümünden sonra vakfın ve vasiyet-

30

ÇANAKKALE BAROSU

namelerin iptali için açılan dava benim hayatımın dönüm
noktası olmuştur. Yapılan bunca emeğe yazık olmasın, kültürel anlamda atılan bu adım yürütülsün istiyordum ve bu
nedenle davada vekillik yapmayı kabul ettim. Ancak 5 sene
süren bu dava 15 senemi yemiştir. Allah yardım etti davayı kazandık. Gördüğünüz üniversitenin gerçek temeli atılmış oldu.
- Üniversitede aynı zamanda bilfiil de çalışmışsınız.
Daha önceden Trakya Üniversitesi’ne bağlı bir yüksekokul vardı burada, ben o binada hukuk dersleri veriyordum.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Açılınca da toplam 17- 18
sene devam ettim ders vermeye. Kimse bilmediği için şimdi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Aldığım hiçbir ücreti şahsıma
harcamadım. Parayı sol cebime koyuyorsam sağ cebime geçmiyordu. Hep fakir öğrencilere yardım ettim. Biz, eski düşünceliler, sağ elin verdiğini sol el görmemeli diye düşünürüz ama
artık bunun biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela yıllar
önce ben bu devlet hastanesine bir hastayı ziyarete gittim.
Orada odaların kişiler tarafından tefriş edildiğini gösteren yazılar gördüm. Bende hemen katkıda bulunmak istedim ve bir
oda tefriş ettirdim. Demek ki yapılan iyiliği açıklamak bir teşhir değil teşvik oluyormuş. Bunları gören insanlarda yardıma
yöneliyor.
- Eski SSK Hastanesi şimdiki Çanakkale Bahattin ve
Huriye Demircioğlu Devlet Hastanesi’nin yapımında nasıl katkılarınız oldu?
Eskiden Çanakkale’de sadece devlet hastanesi vardı. Oldukça da yetersizdi. Yakın arkadaşım Bahattin Demircioğlu
oldukça hayırsever biriydi. Oğlunun vefatından sonra hayata küstü ve birçok arazisi ya satıyor ya da hayır kurumlarına
bağışlıyordu. Tespit ettiğim yetersizlik nedeniyle “ hastane
bayırında bulunan 40 dönümlük tarlayı SSK ile anlaşıp bağışlayalım ve Çanakkale’ye sigorta hastanesi yapılsın” dedim. O
da kabul etti tabi. Ben yazışma başlattım ve kurumdan bir
heyet geldi, protokol imzalandı. Şimdiki Bahattin Huriye Demircioğlu Devlet Hastanesi de bu şekilde kuruldu.
- Çanakkale için bunca emek verdikten sonra üniversite
tarafından fahri doktora ödülü ile onurlandırıldınız. Neler his-

settiniz?
Ben bu unvanı alacağımı son zamanda öğrendim. Üniversite Senatosu karar aldıktan sonra bana bildirdiler. Bir konuşma metni bile hazırlamamıştım, en iyi konuşma irticalen yapılan konuşmadır dedim ve öyle konuştum. Bu unvan benim
için çok değerli, insana mutluluk veren bir olay. Aslında biraz
geç bir hatırlama oldu ama yine de 70 li yıllarda yaptıklarımız
neticesinde 2013 yılında böyle bir kadirşinaslık böyle bir ahde
vefa duygusunun canlandırılması çok güzel. Konuşmamda da
belirttiğim gibi, bir bardak suya da büyük bir bağışa da teşekkür ediliyor. Bu nedenle teşekkür kelimesini çok cılız bulurum. O yüzden bende bir kademe üstün olarak sağ olun var
olun dedim. Sağ olsunlar, var olsunlar.
- Tecrübelerinizle kaç avukat stajyeri yetiştirdiniz?
Birçok stajyer oldu. Birçok stajyerim üst düzey konumlara geldiler ve çok başarılı oldular. Yanında stajyer bulunan
avukatlara tavsiyem onlara muhakkak püf noktaları göstersinler. Hukuk hayat bilmecelerini halleder. Bunu yaparken püf
noktalara ihtiyacımız olur. Benim tavsiyem araştırmayı hiç
bırakmasınlar. İnsan yetiştirenlerin veballeri vardır. Fakültede
uygulama öğrenilmez. Uygulama stajda öğrenilir.
- Meslek olarak avukatlığı nasıl değerlendirirsiniz?
Ülkemizde avukata hak ettiği değer verilmiyor Yolum bir
gün Avrupa’ya düştü. Avusturya hududundan geçiyordum.
Polis geldi. Pasaport dedi verdim. Bagajım tıka basa doluydu.
Bagajı incelerken pasaporta baktı ki pasaportta avukat yazıyor. Hemen bagajı kapattırdı. Giriş vizemi kendi yaptırdı ve
verdi. Teşekkür ederek yolcu etti. İşte yurtdışında avukatlara
verilen değer. Ama bizde maalesef böyle değil. Oysa avukat
güvenilir, inanılır, emin insandır.
- Son olarak neler paylaşmak istersiniz?
Genç meslektaşlara okumalarını tavsiye ediyorum. Benim
kitap varlığım biraz fazladır. Tarih, felsefe, mantık, yabancı
kitaplar ama en çok hukuk. Okumak yeniden bir şeye başlıyormuş gibi insana doneler verir. Avukat inatçı olmalıdır.
Yılmadan, pes etmeden hep çalışmak başarı getirir. Hayatta
muvaffak olmak için en önemli prensip plan, program, disiplindir
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Komisyonlarımızdan

Mevzuat İzleme Komisyonumuz Faaliyetlerine Başladı

Y

eni kurulan
Mevzuat İzleme
Komisyonumuz
faaliyetlerine başladı.
Komisyon Av. Hakan
Üzenli başkanlığında,
Av. Benek G. Erdemir,
Av. Gül Özerden,
Av. Özlem K. Bilici
ve Av. İlknur Üzenli
tarafından kuruldu.
Mevzuat İzleme Komisyonu; hızla yenilenen ve değişen mevzuat ve yargı kararlarını ellerinden geldiğince takip
edip, avukatlarımızla paylaşmak amacını güdecek. Kanun
metni hazırlayıp, yasa koyucuya teklif sunmak da komis-

yonun planları arasında yer alacak. Komisyon üyeleri; mevzuat izleme veya kanun metni hazırlama işlerinin kendilerinin tekelinde olmadığını belirterek, her türlü yardım, görüş
ve öneriye açık olduğunu da duyurdu.

Mevzuat İzleme
Komisyonu
Meslektaşlarımızı
Bilgilendirmeyi
Sürdürüyor
Mevzuat İzleme Komisyonu,
çalışmalarını, yayınladığı bültenle duyurmaya başladı. Bültene göre Komisyonumuz, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 33.
maddesine 1 fıkra eklenmesi ile
ilgili olarak TBMM Başkanlığına
ve diğer ilgili kişi ve kurumlara
kanun teklifi iletti. Komisyonun;
Kanunlar, Anayasa Mahkemesi
Kararları, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları, Tebliğler,
Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu
Kararları ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları ile ilgili yayınladığı
bültene baromuz web sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Kadın Hakları Komisyonu Siyasette
Kadına %50 Kota Önerdi
Kadın Hakları Komisyonu, Kadınlara
Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin
yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Geçmişten bugüne kadar meclisteki
kadın temsiline dikkat çekilen açıklamada “Çanakkale Barosu Kadın Hakları
Komisyonu olarak; kadın adayların karar
mekanizmalarında temsil kabiliyetinin

sağlanması açısından %50 kota uygulamasını önererek, Türk kadınının kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini geriye
götürecek tüm fikir, uygulama ve düzenlemenin karşısında olmaya devam
edeceğimizi yinelemek isteriz.” dendi.
Açıklamaya baromuz web sitesinden
ulaşabilirsiniz.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Göreve Başladı
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu göreve başladı. 28 Aralık 2012
tarihinde, baromuz seminer salonunda
yapılan toplantıda komisyon yetkilileri-

nin seçimleri yapıldı. Buna göre Sosyal
ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu başkanlığına Av. Ali Furkan OĞUZ seçildi.
Yapılan seçimde Av. Gül ÖZERDEN

başkan yardımcısı olurken, Av. Bihter
BİLİR ise komisyonun genel sekreterliği
görevini aldı. Komisyonumuzu tebrik
ediyor, başarılar diliyoruz.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu’nun İlk Programı

‘Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ Oyunu Sahnelendi
Baromuzun Sosyal ve Kültürel
Faaliyetler Komisyonu, göreve hızlı
başladı. Komisyon ilk etkinliğini mükemmel bir tiyatro oyunuyla gerçekleştirdi. 24 Ocak 2013 tarihinde Süleyman Demirel Konferans salonunda
sahnelenen “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” oyunu sanatseverlerden tam not aldı. Ferhan Şensoy’un
yazdığı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sui Generis Tiyatro
Topluluğunun sahnelediği oyun katılımcıların beğenisiyle karşılandı. Oyunun sonunda Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan tarafından oyunculara
çiçek takdim edildi.
ÇANAKKALE BAROSU
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Ruhsat Törenlerimiz

Yeni Dönemin İlk Ruhsatını Av. Cemal Yiğit Aldı
Meslektaşımız Av. Cemal YİĞİT, stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazandı. 2 Aralık 2012 tarihinde, Çanakkale Adliyesi Avukatlar Odasında, yönetim kurulu üyelerimizin de katılım gösterdiği yemin töreninde ruhsatını Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’dan alan, cüppesi yanında staj yaptığı Av. Kamuran Duygun Şatıroğlu tarafından giydirilen
meslektaşımıza hayırlı olsun diyor, meslek hayatında başarılar diliyoruz.

Av. Büşra Kesen Ruhsatını Aldı
Meslektaşımız Av. Büşra KESEN, stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazandı. 21 Aralık 2012 tarihinde,
Çanakkale Barosu’nda, yönetim kurulu üyelerimizin de
katıldıkları yemin töreninde ruhsatını Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’dan alan, cüppesi yanında staj yaptığı Av. Şe-
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refnur Çakır Demirtaş tarafından giydirilen meslektaşımıza
hayırlı olsun diyor, meslek hayatında başarılar diliyoruz.

Av. Ömer Faruk Sert Ruhsatını Aldı
Meslektaşımız Av. Ömer Faruk SERT, stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazandı. 9 Aralık 2012
tarihinde, Çanakkale Barosunda, yönetim kurulu üyelerimizin de katıldıkları yemin töreninde ruhsatını Baro

Başkanımız Av. Bülent Şarlan’dan alan, cüppesi Av. Erdener Can tarafından giydirilen meslektaşımıza hayırlı
olsun diyor, meslek hayatında başarılar diliyoruz.

2013’ün İlk Ruhsatı
Av. Gonca Aydın’a
Meslektaşımız Av. Gonca AYDIN, stajını
tamamlayarak ruhsat almaya hak kazandı.
31 Ocak 2013 tarihinde, Çanakkale Barosu
Binasında, yönetim kurulu üyelerimizin de
katılım gösterdiği yemin töreninde ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’dan
alan meslektaşımıza, cübbesini de yanında
stajını tamamladığı Baro Başkanımız tarafından giydirilmiştir. Meslektaşımıza hayırlı
olsun diyor, meslek hayatında başarılar diliyoruz.
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Çanakkale Barosu’nun Renkli ve Özgün Avukatı

IŞIK İŞGÜDEN

Röportaj: Av. Özlem Karaloğlu Bilici
anakkale Barosu’nun tartışmasız en renkli ve entelektüel duayeni Işık İşgüden’le mesleki anılarını, hayata
bakışını, bitmeyen enerjisinin kaynağını ve tabii ki ruhsat törenlerinde gerçekleştirdiği danışmaların hikayesini konuştuk.
Bizlerle geçmişi aydınlatan ve geleceğe ışık tutan çok kıymetli
paylaşımlarda bulundu.
- Sizi yakından tanımak istiyoruz
Ceyhun Atıf Kansu diye bir şiir ödülü var. Benim bütün şiirleri topladık, aşağı yukarı 300 tane kadar oraya gönderdik. Bu
Şubat ayında seçim olacak birde kısa bir özgeçmiş yazacaksınız
dediler. Bende böyle yazdım.
KİMİNİN YAŞAMI ROMAN
KİMİNİN DESTAN
BENİMKİ İSE HİKAYE ESSAHTAN
Açınca gözlerini dünyaya
Yanan meşaleler gördü
Çünkü Mustafa Kemal’in Kapanmıştı Deniz Mavileri
Çanakkale’de okula gitti.
Boynunda silgisi ve hokkasıyla
Ve de gün geldi İstanbul’da
Şebeke kullanıyordu tramvaylarda
Aşkını buldu ikinci mevkide
Eğirdir Dağlarına tırmandı postallarla
Tezkereyi bıraktı cübbeyi aldı
Robespier’in mesleğidir diye
Kasıla kaldı
Haklıydı
Avukatların başı olmuştu memleketimde
Şimdi dede diyen bir genç kız
Şebeke kullanıyor
Bir oğlan önlüğünde
Anaokulu yazıyor
Artık bilmiyor
Kaç sonbahar solacak
Ne kadar yarın
Dün olacak
Işık İŞGÜDEN (07/11/2012)
(Gülüyor) Sadece bunu okusalar bile ödülü bana vermeleri
lazım…
- Eğitim hayatınızı nerede tamamladınız?

Ç
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Ben ilköğretim ve lise eğitimimi Çanakkale de tamamladım. Abim zamanında Çanakkale’de lise olmaması nedeniyle Galatasaray’a gitmişti. Bende tam onun gibi Galatasaray’a
gitmeye hazırlanırken Çanakkale Ortaokulu lise oldu. Şans işte.
Annemde ben küçüğüm diye kıyamadı velhasıl burada okudum
liseyi. Ama bu durumu telafi ettiler. Fransız kökenli bir hanım
vardı Madam Marie. Ondan ben her gün gidip Fransızca dersi
aldım. Fransızca öğrenimini o şekilde gerçekleştirdim.
- Çocukluktan itibaren Fransızcaya olan ilginiz oradan
geliyor yani
Evet oradan.
Ondan sonra lise bitti, lise mezunlarına yedek subay hakkı tanınıyordu o zamanlar. O aradan çıksın diye yedek subaylığa gittim, Döndüm ve üniversiteye yazıldım. İstanbul Hukuk’a
gittim. Bizim zamanımızda bir İstanbul hukuk bir Ankara hukuk vardı Ankara bize Amerika gibi gelirdi. Buradan Ankara ya
gidiş vapurla İstanbul, oradan tren yoluyla Ankara şeklindeydi.
Ankara’ya kara yolu yoktu. Bu yüzden İstanbul’da okuduk. Ben
karımı Çanakkale’de tanımıyordum. Ablası evlenince ben askerdeyken Çanakkale’ye geliyor. Üniversiteye askerden sonra gitmem neticesinde eşimle okulda tanışıyoruz ve 2. Sınıftan den
3. sınıfa geçerken evleniyoruz. Ben şans oyunlarında, kumarda,
piyangoda hep kaybederim çünkü aşkta kazandım.
- Neden avukatlığı tercih ettiniz. Çanakkale de yaşama
arzusu mu yoksa meslekten kaynaklanan bir tercih miydi?
İkisin den de bir parça var. Bir mücadele mesleği olarak gönlüme taht kurmuş bir meslek. Rahmetli İbrahim Engin önce 8
sene hakimlik yapmış sonra avukatlığa dönmüş derdi ki “eğer
basu badel mevt yani yeniden dünyaya gelme tecelli ederse
yine avukat olurum”
- Sizde mi öyle düşünüyorsunuz?
Öyle, hele şu son zamanlarda, biraz siyaset kokacak konuşmamız ama avukatlık çok güzel imtihanlar verdi. Hakimler aynı
güzellikte veremedi imtihanı. Olaylar malum ayrıntıya girmeye
gerek yok. Güncel olaylardan görüyoruz. İyi direndi avukatlar.
Direniyorlar da zaten meslekleri direnmek.
“TEMYİZ HAKKINI KAZANDIK”
- Mesleğe başladığınızda meslektaşlar arasındaki ilişki
nasıldı?
Şimdikinden değişikti. Bu günlere bakarak daha güzeldi diyemiyorum. Neden diyemiyorum biliyor musun, avukatlar ara-

sında hiçbir ılık temas yoktu. Bir husumet havası içine girdik ve
sanki hasımlık mahkemeden çıktıktan sonra da devam ediyormuş gibiydi. Ben sevmedim o hali. O zamanlar Çanakkale’de 13
avukat vardı. Dolaysıyla bizim kuşak bizden sonrakilerle sıcak
teması sağladı. Bizim baromuz bile yoktu. Biz Balıkesir Barosuna
bağlıydık. Bu konuda güzel bir örnek hikaye anlatayım; o zamanın ünlü avukatı Nafi Aka abimiz ve avukat Cahit Altan saygıdeğer kişilerdi. Bir davada karşılıklı taraf vekilleri olarak duruşmaya giriyorlar. Dava karara çıkıyor ve duruşma bittikten sonra
vilayet binasının zemin katındaki adliyenin koridoruna çıkıyorlar.
Nafi bey müvekkili ile çıkar çıkmaz hemen kucaklaşıyor, tebrik
ederim davayı kazandık diyor. Arkasından Cahit Bey çıkıyor ve
şaşırıyor bu sahneyi görünce. Nafi Beye “ne oluyor davayı biz
kazandık siz kucaklaşıyorsunuz” diyor. “Olsun canım bizde temyiz hakkını kazandık ya” diye cevap veriyor. Bu söylem nesilden
nesile aktarılıyor. Sizde aktaracaksınız işte
Böyle tavırlar kalmadı artık, meslektaşlar hem bu ilişkiyi yumuşattı hem yakınlaştı birbirine. İçeriye girersin davanı savunursun ama dışarıya çıkınca yine arkadaşsın.
- Mesleğin ilk yıllarında yalnız çalışıyordunuz, neler yaşadınız zorlandığınız şeyler oldu mu?
Oldu tabi, şunu anlatayım; ilk dilekçemi yazdım. Şimdiki parayla 10-TL filan aldım. Yeni başladık o zamanlar arabam
motorum yok, bir tane bisikletim var. Vakıflar iş hanında yazıhanem. Adam parayı verdi, dilekçeyi aldı ve çıktı. Ben 10 dk sonra
bisiklete atladığım gibi doğru adliyeye gittim. Halk bahçesinde
görünmeyeceğim bir yerde bekledim. Adam çıkacak ama elinde dilekçeyle mi çıkacak, yani beğenmeyecekler, yanlış olmuş
diyeceklerde geri mi dönecek şüphesi vardı içimde. Adam elleri boş çıkınca bir oh dedim bisiklete atladığım gibi yazıhaneye
döndüm.
- Bu zamana kadar kaç stajyer yetiştirdiniz?
Benim ilk stajyerim Mehmet Altın’dır. Ben stajyer dede oldum şimdi. Onunda stajyerleri var kaç tane olduğunu bilemeyeceğim ama rahat 2 tane futbol takımı çıkartır….
“ADALETSPOR KÜME DÜŞTÜ”
- Uzun süredir mesleğin içindesiniz adaletin gelişimini
nasıl buluyorsunuz?
60 ihtilaliyle diğer darbe saydığım ihtilallere kıyasla köklü
değişimler oldu. Anayasa mahkemesi, Özerk üniversite,. Özerk
TRT, devlet planlama teşkilatı, Senato, Hakim bağımsızlığı, hakim teminatı. Bunların hiçbiri yoktu. Bana göre 61 anayasası bir
hukuk abidesidir. 114. madde ezberimdedir “idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimin dışında olamaz” bu madde adeta
bir ayet gibidir. Ancak bir süre sonra kuşa çevirdiler onu, dar geldi dendi sonra bol geldi dendi şimdi bu kuşu kartala çevirmeye
çalışıyorlar ama bence akbaba olacak. Bu müesseselerle birlikte
adliye çok güzelleşti. Gerçekten emsal olacak, gurur duyulacak
kararlar görüldü o zamanlar. O zamanın en ünlü profesörlerinden 100 e yakın profesör, ordinaryüs profesörler mesela rektör
Sıddık Sami Onar, Hıfzı Mehmet Velidedeoğlu, Tarık Zafer Tu-

naya, Sudi Dönmezer benzerleri meşrudur ihtilal diye fetva verdiler. Bununda yarattığı kurucu mecliste bilim adamları bir araya
toplandı ve bu meclise büyük yardımları oldu. Öylelikle o abide
yükseldi ama kıymetini bilemedik. Son 15 yıldır çok fire verdi.
Bizim gençliğimizde adaletspor diye bir futbol kulübü vardı ama
adalet mensuplarının değil adalet mensucat diye bir fabrikanın
kurduğu bir kulüptü. Kulüp son zamanlarında nal toplamaya
başlayınca, kulaklarımda çınlar “hey yavrum adalet nasıl düştün
kümeden” diye tezahürat ederlerdi. Şuanda maalesef adalet
kümeden düştü ya da düşmek üzere. O üzüntüyü hep beraber
yaşıyoruz. Bize başkanlık sistemi getirilmeye çalışılıyor hiçbir
üniversite görüşü alındı mı bilmiyorum. Bunlar bilim adamı işleri. Abdestsiz namaz olur mu demişler Bektaşi’ye, Bektaşi tabi
olmaz demiş. Adam da cevaben ben kıldım oldu ya demiş. Bizim
işlerde abdestsiz namaza benziyor. Bence ciddiye alınmıyor, hukukçu olarak üzüntü çekiyorum.
- Yüksek bir yaşam enerjiniz var, çok dinamiksiniz bunu
neye borçlusunuz?
Bunu tamamen yaşam sevinci diyebiliriz. Bunu da bana karım veriyor. Şimdi 2 tane torunum var biri üniversitede, biri de
kreşte onlar da alıyorum tabi.
- Hayatta prensipleriniz nelerdir?
Yaşam felsefem hak etmek ve özlemek. İnsanın bir takım
zevkleri vardır, örneğin içki içmek ve yemek yemek. Somut örnek vermek gerekirse ben haftada 2 gece içki içerim. Ama bu
içkiyi hak etmem lazım. O gün 2 saatlik ağır bir sporum vardır
onu yaparım. Şarabı hak edeyim diye. Her gün içersen o özlemi
bulmazsın. Bu yemekte de, içmekte de, aşkta da böyledir. Bir
Fransız düşünür aşkın en büyük düşmanı doymuşluktur demiş.
Doymayacaksın, doyamayacaksın, onu yakalamak lazım. O mesafeyi korumak lazım. Akşam yemeğini de özleyeceksin. Sabah
en geç 6 da kalkmalısın ki akşama karnın acıksın. Biz karı koca
onu aşağı yukarı 60 yıldır hiç aksatmadık. Sabah namaza kalkarız
ve hocalar gibi tekrar yatmayız. Birde burada ezan okununca ben
hemen fırlarım. Bekleyen varsa beni mahkemeden çağırıyorlar
derim. Nerden duydun derler işte mübaşir bağırıyor ya ulu mahkemeye çağırıyor derim. Koşarak gider gelirim. O koşma kafayı
değiştiriyor, rahatlatıyor, yeni bir işe sarılma hevesi veriyor. O
zevki alıyorum ben namaz kılmaktan, tüm çocuklarıma da hep
öğütlüyorum.
- Bir meslek olarak avukatlığı nasıl değerlendiriyorsunuz, mesela torunlarınızın da avukat olmasını ister miydiniz?
Büyük torunda istedim ama kazanma meselesi tabi. O Bahçeşehir ekonomiyi kazandı, küçük torunum Gün içinde isterim.
Seviyoruz mesleğimizi, öneriyoruz ama çok meşakkatli meslektir, zor meslektir. İnsanlar yaşam içinde hep alışveriş içindedir,
insanlar bu alışverişlerden yüzde 90 büyük oranda memnundur
yüzde10 gayrı-memnun çıkar. Bizim meslekte her halükarda bir
gayrı memnun var. Davayı kazanırsın karşı taraf, kaybedersin seninki bozulur. Beceriksiz, hakime doğru konuşamadı gibi birçok
ÇANAKKALE
mazeret bulunur. Biliyorsun kabahati
karakışta BAROSU
aba yapmışlar
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Ulusal Basında Hukuk Haberleri

Avukatlar ‘Savunma’ İçin Yürüdü
Adana Barosu tarafından düzenlenen ‘Savunma Susmayacak’ mitingine Türkiye Barolar Birliği Başkanı V. Ahsen Coşar, Ankara, İzmir, Bursa dahil 30 baro başkanı ile
yaklaşık bin avukat katıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Coşar, Türkiye’deki tutuklamaların fazla çığırından çıktığını söyledi. Yargıtay ve Danıştay’ın kaldırılıp yerine Temyiz
Mahkemesi’nin kurulacak olmasına ise model olarak karşı
çıktıklarını belirten Coşar, “Şahsen tek yargı fikrini savunan
biriyim. Bu modele karşıyım. Mahkemelerde görev yapacak
yargıçların büyük bir kısmı yürütmeyle iç içe olur, bu tehlikeli ve kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı” dedi. (11 Şubat
2013)

Adalet Bakanlığı 2013 Yılı Sınav
Takvimi Açıklandı
Bakanlık tarafından 2013 yılında açılması planlanan adlî
yargı hâkim ve savcı adaylığı, avukatlıktan adaylığa geçmek
isteyenler için adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı, idarî yargı
hâkim adaylığı yazılı yarışma sınav tarihleri, kadro sayısı ve
söz konusu sınavlara ilişkin başvuru tarihleri bakanlığın web
sitesinde duyurulmuştur. (8 Şubat 2013)

2013 Harçlarına %15 ZAM
69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492
sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan ve 2012
yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar %15 oranında artırılmıştır. (1 Şubat 2013)
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Ana Dilde Savunma Düzenlemesi
Yürürlüğe Girdi
Ana dilde savunma ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine olanak tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi.
Artık sanıklar, iddianamenin okunması ve esas hakkında
mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini
daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. (31 Ocak 2013)

İstanbul Barosu Avukatlarına Dava
“Balyoz Planı” davasına bakan İstanbul
10. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Nisan 2012’de
Silivri Cezaevi yanındaki salonda görülen
duruşmada, aralarında İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal’ın da bulunduğu 10 avukatın, mahkemeyi
protesto etmek amacıyla sanık avukatlarının bulunduğu
bölüme gelerek izinsiz açıklama yapmaları üzerine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında görüntü kayıtlarını da inceleyen
Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamladı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Ümit Kocasakal ile 9 avukat hakkında, “yargı görevini yapanı engellemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargıtay, Rüşvet İsteyen Savcıyı
Affetmedi
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir suçtan şüpheli 3 kişiyi
dosyayı sürüncemede bırakarak 2 ay yerine 1 yıl tutuklu tu-

tabileceğini belirten ve serbest bırakılmaları için 60 bin lira
para isteyen savcıyı mahkûm eden Yargıtay 5. Ceza Dairesi
kararını onadı. (31 Ocak 2013)

Avukatın Üzerinin Aranmaması İçin
Kanun Teklifi (?)
Antalya Milletvekili Gürkut Acar,
ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali
dışında avukatın üzerinin aranmaması için kanun teklifi verdi. Teklif, zorunlu müdafilik ücretinden Katma Değer Vergisi alınmamasını da öngörüyor. (28
Ocak 2013)

Arabulucu Görevi Kıstası Belirlendi

Ev Haczinde ‘Lüzumsuz Eşya’
Kargaşası
Denizli’de bir bankaya olan borcunu ödeyemeyen bir
vatandaş, mahkeme kararıyla evdeki televizyon ve bilgisayara haciz uygulanmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren
Denizli 3’üncü İcra Mahkemesi, ‘lüzumluluk’ kriterini göz
önünde bulundurarak haczedilen eşyaların iade edilmemesi yönünde karar verdi. (31 Ocak 2013)

Arabuluculuk eğitimini yalnızca üniversitelerin hukuk
fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi verebilecek. Bu kuruluşların eğitim verebilmeleri için
Adalet Bakanlığı ‘ndan izin almaları gerekli. Asgari 36 saati
teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere toplam 48 saat
sürecek eğitimde, teorik eğitimin 6 saati temel hukuk bilgisinden, 30 saati ise teknik bilgi ve beceriden oluşacak. Kuruluşlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç
bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair
başarı belgesi verecek. Başarı belgesini alanların bakanlığın
yılda iki kez yapacağı yazılı ve uygulamalı sınava girip her
ikisinden de 100 üzerinden 75 puan almaları gerecek. Sınavı başarıyla geçenler, arabuluculuk siciline kayıt yaptırdıkları tarihte arabulucu olarak faaliyetlerine başlayabilecek.
(26 Ocak 2013)

AİHM Karnesinde ‘En Kötü’ İkinci
Ülkeyiz

‘Adli Tatil’ Tarihe Karışıyor
Türkiye’deki tüm adliyelerde aynı anda uygulanan ‘adli
yargı yılı tatili’ tarihe karışıyor. Yargı birimlerinde yıllık ara
verme uygulaması Anayasa Mahkemesi’nin 2012/108 sayılı kararıyla iptal edildi. Geçtiğimiz yıl 18 Temmuz’da verilen karar, 1 Ocak 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı.
İptal kararları Anayasa’ya göre Resmi Gazete’de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla 1 Temmuz
2013 tarihine kadar adli yargı tatilini düzenleyen yeni bir
kanun çıkarılmazsa her yıl 21 Temmuz ile 31 Ağustos arasında yapılan uygulama 2013’ten itibaren olmayacak. (28
Ocak 2013 )

Türkiye, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde
(AİHM) Rusya’dan sonra en fazla mahkûmiyet
alan ülke oldu. AİHM, 2012 yılında Türkiye’ye 123 davada
mahkûmiyet kararı verdi. (24 Ocak 2013)

Avukatından CEO’ya Mobbing Davası
Avukat Berrin Demir, hukuk danışmanı olarak görev
yaptığı şirketin CEO’su Bülent G.’nin çalışmasına engel
olduğunu, işyerinde kendisine eziyet edildiğini, çalışamaz
duruma getirildiğini ileri sürerek, avukatı Metin İriz aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma savcısı Basri
Taş, yaşananların “mobbing” olduğu yönünde iddianame
hazırlayarak, şirketin CEO’su Bülent G.’ye dava açtı. (22
Ocak 2013)

ÇANAKKALE BAROSU

39

ÇHD Başkanı Dahil 9 Avukata
Tutuklama
İstanbul’da DHKP-C operasyonu kapsamında gözaltına alınan avukatlardan aralarında Çağdaş Hukukçular
Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da dahil 10 avukattan
9’u “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Tek tahliye edilen avukat Efkan Bolaç... Tutuklama
kararının öğrenilmesiyle Çağlayan Adliyesi’nde kargaşa
yaşandı. Bu arada bir de tutanak skandalı yaşandı. Avukatlar 21 Ocak’ta tutuklandı ama tutanağa 20 Ocak yazıldı.
(21 Ocak 2013)

Kamuya Serbest Avukatlık Hizmeti
Şartları Belirlendi
Kamu idarelerinin ulusal ve uluslararası yargı mercilerinde görülen davalarda avukatlık hizmeti satın almasının
esaslarını belirleyen yönetmelik yayımlandı. Buna göre
hizmet satın alınacak serbest avukatın staj hariç 5 yıl avukatlık yapmış olması, son 3 yılda baro disiplin kurulundan
uyarma dışında ceza almamış olması, son 2 yılda hizmet
alacak daire ile ilgili dava almamış olması gerekecek. (17
Ocak 2013)

TBB’den Avukatlık Yasasında
Değişiklik Önerisi
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca,
1136 sayılı Avukatlık kanununun 43. Maddesi 1. fıkrasına eklenmek üzere hazırlanan
kanun teklifi önerisini Adalet Bakanlığı ile
AKP TBMM Grup Başkanlığına gönderildi.
(16 Ocak 2013)

DİKKAT!
İlamsız İcra Takibi, Dolandırıcılığa
Dönüştü!
Dolandırıcılar, son dönemde geliştirdikleri yeni bir
yöntemde adliyeyi de kullanmaya başladı. Başkalarına
ait kimlik bilgileriyle icra dairelerine giden dolandırıcılar,
30 liralık masrafla yazdıkları yüksek miktarda rakamlarla
ilamsız icra takibi başlatabiliyor. İlamsız icra takibinde,
herhangi bir belgeye veya mahkeme kararına gerek duyulmuyor. Borcu olmadığı halde ödeme emri alan vatandaşlar, yanlışlık olduğunu zannederek itiraz etmiyor. Kanunen
7 gün içinde itiraz yapılmadığı takdirde borcu kabul etmiş
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sayıldığı için dolandırıcı, devletin gücüyle mağdura icra
gönderiyor. Bu durumda mağdurun, borçlu olmadığını ispatlamak için dava açması gerekiyor. (16 Ocak 2013)

Adliyelere ‘Profesyonel Sözcüler’
Geliyor
5 ilde başlatılan uygulama, 20 yeni pilot adliyede
daha yürürlüğe girdi. Basın sözcülüğü ile ilgili iki çalıştay
yapılırken, bu çalışmalar sonucunda ‘basın açıklamalarının yazılı olarak yapılması, ağır ceza basın sözcülerinin
mülhakat adliyeleri için de açıklama yapması, büyük adliyelerde bürolar kurularak basının takibi ve açıklamaların
‘profesyonel sözcüler’ vasıtasıyla yapılması gerektiği’ gibi
konularda fikir birliğine varıldı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ‘profesyonel sözcüler’ uygulamasının hayata
geçirilmesi bekleniyor. 15 Ocak 2013

Adliyedeki İşlerin Yüzde 90’ı
Ön Bürolarda Çözülecek
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, ‘’Adliyeye gelen kişi, duruşma
haricindeki işinin yüzde
90’ını ön bürolarda çözerek, belge alacaksa belgesini alarak, bir şey soracaksa
sorduğu sorunun cevabını
alarak adliyenin girişinde
işini bitirmek suretiyle ayrılmış olacak’’ dedi. (10 Ocak
2013)

Hakaret Boşanma Gerekçesi
İstanbul Aile Mahkemesi görülmekte olan bir boşanma davasında
örneğine az rastlanan bir karara imza
attı. M. K. isimli kadın, eşinin kendisine hakarette bulunduğunu, psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek boşanma davası açtı.
Suçlanan eş S.K. ise, eşine hakaret etmediğini, eşinin ailesi
nedeni ile zaman-zaman tartıştıklarını söyledi. Dosyada
M.K.’nın savunmasını destekleyecek başka da bir delil
yoktu. Üstelik tek tanığı da ablasıydı. Mahkemenin kadın
başkanı vicdani kanaatini kullanarak 3 ay birlikte yaşayan
çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, davalı eşi
nafaka ve tazminat ödemeye mahkûm etti. (8 Ocak 2013)

Kürtçe Savunma Resmen Başladı

Mesleki Sorunlar İçin Araştırma
Önergesi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gerek avukatlık
görevlerini yerine getirirken gerçekleşen saldırılar, gerekse de
son 5 yılda giderek artan avukat intiharları ile avukatların yaşadığı mesleki sorunların Meclis tarafından araştırılmasını istedi.
(7 Ocak 2013)

“Ana dilde savunma” imkânı getiren yasa tasarısının
TBMM’den geçmesinin ardından ana dilde savunma talebi
ilk kez bir mahkemece kabul edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada “yasa dışı eylemlere katıldığı ve güvenlik güçlerine taş attığı” gerekçesiyle tutuklu
yargılanan Tekin Taşkın ve avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı Servet Özen, tercüman atamasına ilişkin yasanın meclisten
geçtiğini belirterek, müvekkiline tercüman atanmasını talep
etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından, sanık
hakkında ilk celsenin yapıldığını ve iddianamenin henüz yeni
okunduğunu belirterek, “sanığın dosya kapsamında Türkçe bildiğinin görüldüğünü, henüz yasa Cumhurbaşkanı makamında
onaylanmamış olsa dahi TBMM tarafından yasal düzenlemenin onaya sunulduğu ve sanığın kendi tercümanını hazır bulundurduğunun görüldüğü ve hazır bulunan tercümanın atanmasına oy birliği ile karar verildiğini” bildirdi.

Bireysel Başvuru Harcına Zam
Türkiye’de Adaletin Bütçesi 7,2 Milyar
TL
2013 yılı Adalet Bakanlığı ile merkezi bütçeden pay alan
yüksek yargı organlarının bütçeleri belli oldu. 20 Aralık 2012
günü 6363 sıra numarasıyla kabul edilen 2013 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu, 31.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 2013 yılı bütçesi kabul
edilerek kesinleşmiş oldu. Adalet Bakanlığı ile merkezi bütçeden pay alan yüksek yargı organlarının 2013 yılı bütçelerini
sizler için hazırladık. Buna göre 2013 yılında Adalet Bakanlığı ile yüksek yargı organlarına merkezi bütçeden ayrılan pay,
7.270.395.000.200 TL olarak belirlendi. (7 Ocak 2013)

AYM’nin bireysel başvuru yapmak için ödenen harcı 150
liradan 198 lira 35 kuruş’a yükseltildi. Zam, 1 Ocak’ta Resmi
Gazete’de yayımlanan zamla ilgili, Anayasa Mahkemesi de duyuru yaptı. Bireysel başvuruda harç yatırmak zorunlu. Ancak,
başvurucunun harcı ödeme gücünün bulunmaması halinde
adli yardım talebinde bulunulabiliyor. (6 Ocak 2013)

4,5 Milyon Kişiyi İlgilendiren Kanuna
Onay
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘’Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’’u onayladı. (18 Ocak 2013 )
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ÖZGÜRLÜKLERİN VE DEMOKRASİNİN YERLEŞTİĞİ, ADİL
YARGILAMANIN VE SAVUNMANIN GÜÇLENDİĞİ BİR YIL OLMASI
DİLEĞİYLE SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLERİZ.
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HAKKINDA KANUN

RESMİ GAZETE DUYURULARI
31 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Sağlığı Ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
Detaylar Çanakkale Barosu web sitesi haberler bölümünde yer almaktadır.
31 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de, Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Detaylar
Çanakkale Barosu web sitesi haberler bölümünde yer almaktadır.
26 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de, Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği yayımlanmıştır. Detaylar Çanakkale Barosu web sitesi haberler bölümünde yer almaktadır.
19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de, Adalet Bakanlığından Elektronik Tebligat Yönetmeliği
yayınlanmıştır. Detaylar için Resmi Gazete’nin anılan nüshasını inceleyiniz.
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Fırsatlar

DİZÜSTÜ ve TABLET PC FIRSATI
Meslektaşlarımıza özel Dizüstü
Bilgisayar Ve Tablet PC Kampanyası
başlamıştır. Kredi kartsız 10 taksit
imkânı sunulan kampanyanın detayları
baromuz web sitesinde yer almaktadır.
Ana sayfamızda yer alan ilgili duyuruya tıklayarak cihazların isimleri,
özellikleri ve ödeme koşulları hakkında
bilgi edinebilirsiniz.

İÇTİHAT VE MEVZUAT PROGRAMI
Baromuz
üyelerinden asgari 100 kişinin
iştirak
etmesi
halinde Kazancı
Hukuk
Ltd.
Şti. İçtihat ve Mevzuat Programı birim
fiyatının 210,00 TL olacağı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Sayı belirlemek üzere üyelerimizin isimlerini baro
sekreterliklerimize bildirmeleri rica olunur.

UYAP MAZERET
DİLEKÇELERİ 2 TL’ye
İNDİ
Türkiye Barolar Birliği
web sitesinde verilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı
ile yapılan görüşmeler neticesinde UYAP
üzerinden gönderilen mazeret dilekçeleri için alınan 5 TL’lik ücret 2 TL’ye
düşmüştür.

ATLAS GÖZ HASTANESİ’NDE
İNDİRİM
Baromuz
ile
Atlas
Göz Hastanesi arasında
yapılan görüşme neticesinde avukatlarımıza % 33 indirim
olanağı sağlanmıştır. Bu indirimden
avukatlarımızın eş ve çocukları da faydalanabileceklerdir.

YENİ KİMLİK KARTLARIYLA
PETROL OFİSİNDE KAZANIYORUZ
Türkiye Barolar Birliği ve Petrol Ofisi
arasında yapılan anlaşmayla 18.01.2011
tarihinden itibaren Barokart özellikli
avukat kimlik kartınızla herhangi bir
başvuru ya da kart tanıtma işlemine
gerek olmaksızın yapacağınız akaryakıt
ve otogaz alış
verişlerinizde
siz %3 indirim
kazanacaksınız,
Baronuza %1 gelir
sağlayacaksınız.
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Faydalı Web Siteleri

BU SİTE AVUKATIN DOSTU
Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulmuş, amacı; “Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma” uygulamaları ile Avukatın huzurunu temin eden bir fona ait http://sydf.barobirlik.org.tr/ adresini ziyaret etmenizi öneririz.

HUKUK BİLGİ BANKASI İLE İŞLER DAHA KOLAY
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay kararları, kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler, içtihatlar, kanun tasarıları, resmi
gazeteler ve daha nicesine kolaylıkla ulaşmak isterseniz www.hukukturk.com adresini ziyaret edin.
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SİTENİZ YOKSA BU SİTEYİ ZİYARET EDİN
Artık her avukatımız ihtiyacına göre web sitesi sahibi olabilecek. 4 ayrı paket seçeneğiyle sunduğu Avukatlara
Özel Web Sitesi Hizmetiyle tanışmak isterseniz http://avtr.ubap.org.tr/Default.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

BU SÖZLÜK BİZE GÖRE
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Hukuk Sözlüğü” sitesiyle istediğiniz terimi
arayabilir hatta terim ekleyebilirsiniz. Faydalı bu siteye ulaşmak için www.uyap.gov.tr/destek/hs/ adresini ziyaret
ediniz.
ÇANAKKALE BAROSU
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Mesleki Yeni Kitaplar

ADALET
Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?
Michael J. SANDEL
Kitabın Tanıtımı: Tanıtım: Felsefeye meraklı olun ya da olmayın adalete ilişkin sorularla günlük hayatınızın her alanında karşılaşırsınız. Adalet fikrinin tarihsel gelişimini pek çok başka kaynaktan
takip edebilirsiniz ama Sandel’in dediği gibi bu kitabın amacı “…
siyasal düşünceler tarihinde kimin kimden etkilendiğini göstermek
değil, okuyucuları adalet üzerine kendi görüşlerinin ne olduğunu
ve niçin böyle düşündüklerini çözümlemek için eleştirel bir incelemeye davet etmektir”. Bu amacı gerçekleştirebilmek için okuyucu,
Kant’ın, Rawls’un, Aristoteles’in, Bentham’ın, Rousseau’nun, Mill’in,
Nozick’in, Hume’un ve Dworkin’in adalet ile ilgili düşüncelerini eleştirel bir üslupla değerlendirmeyi Sandel ile öğreniyor.

SOSYAL ADALET
Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış
Sezgin Seymen ÇEBİ
Kitabın Tanıtımı: Sosyal Adalet kavramı üzerine gerçekleştirilen bu çalışma, John Rawls’ın Adalet Kuramı üzerine yazarın
yaptığı doktora çalışmasına da dâhil olmak üzere, uzun yıllardır
üzerinde düşündüğü, uğraştığı ve anlamaya çalıştığı Sosyal Adalet
kavramını toplumsal bir değer olarak ele alan ve ona tarihsel ve
kuramsal bir perspektifle yaklaşan bir eser niteliğindedir.
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HUKUK YASAMA VE ÖZGÜRLÜK
Friedrich A. HAYEK
Kitabın Tanıtımı: Üç kitaptan oluşan HUKUK, YASAMA VE
ÖZGÜRLÜK yazarın yaklaşık yirmi yıl süren çalışmaları sonucunda
hazırladığı ve 1970-1980 arasında ortaya çıkan en önemli yapıtıdır.
Eserin ilk kitabı Kurallar ve Düzendir. Prof. Dr. Atilla Yayla tarafından
çevrilen bu kitapta Hayek kuralın ne olduğunu, nasıl doğduğunu,
nasıl bir yer işgal ettiğini inceler, kuralları toplum düzeni ve düzenlilikle ilişkilendirir. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan tarafından çevrilen ikinci
kitap Sosyal Adalet Serabı nda yazar yaygın sosyal adalet kavramını yıkıcı bir eleştiriye tabi tutar, sosyal adalet adına yapılmak istenenlerin kendiliğinden doğan düzeni tahrif ve tahrip edeceğini ileri
sürer. HUKUK, YASAMA VE ÖZGÜRLÜK’ün üçüncü kitabı Prof. Dr.
Mehmet Özün çevirdiği Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzenidir. Hayek bu kitapta çağdaş demokrasileri değerlendirip eleştirir, sınırsız
demokrasi düşüncesi ve uygulamasını analiz eder.

OLAY YARGIYA İNTİKAL ETMİŞTİR
Belma AKÇURA
Kitabın Tanıtımı: Yargı sistemimizin mağduru olmayan,
adliyenin kapısından geçmeyen yok gibi... Cumhurbaşkanından
başbakanına, siyasetçisinden bürokratına, gazetecisinden yazarına, sanatçısından öğrencisine, dindarından ateistine ve sokaktaki
sade vatandaşına kadar on binlerce insan hemen her dönem “yasalar böyle” diyerek yargının karşısına çıkartıldı. Bu kitapta, Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar yargının verdiği
pek çok siyasi ve hukuksuz kararı bulacaksınız.
Bir Ermeni’yle arkadaş olmayı dava konusu yapan, bir
Yahudi’nin mülkünü yargı kararıyla elinden alan, işkencede ölenlerin dosyalarını kaybeden, işkence edenleri ise salıveren mahkeme
kararlarını okuyacaksınız. Trajikomik adli vakaları da… Bir tiyatrocunun sahnede canlandırdığı karaktere göre suçlu olup olmadığını
tespit etmeye çalışan karakollarımızdan, adliyelere uzanan derin
yargı kararlarına kadar... Türkiye bir hukuk devleti midir? Değil midir?
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Çanakkale Destanı
Destanlar yazılmış sana
Şehit oğluna ağlıyor binlerce ana.
Oğul! Bu topraklar verilir mi düşmana?
Helal olsun istiklal uğruna akan kana.
Emperyalistlerin deniz gücü getirdi düşmanı yurda,
Yüzbaşı Hakkı Bey Nusrat Mayın Gemisiyle Karanlık Limana döşetti mayınları...
Kilitbahir, Çimenlik Kaleleri top sesleriyle inledi,
Zırhlılar, torpidolar yanarak geriledi.
Boğazı geçemeyen düşman, saldırıyordu karadan.
İşte!...
O gün doğdu Mustafa Kemal Anafartalar’dan.
Gaflete, saldırıya vermedi aman...
Savaşın kaderinin belirlendiği o an,
Etraf süngü sesi, hırıltı ve kan.
Gökkubbede bir seda kaldı,
O günden sonra Elli Yedinci Alaydan...
Bu savaşlarda kan sel gibi aktı Soğanlı Dere’den...
Henüz onyedi, onsekizinde arslanlar nereden?
Kimi Kars’tan, kimi Edirne’den doğudan batıdan geldiler...
Vatan bölünmez!... Çanakkale Geçilmez!... Dediler...
İşte! Anafartalar, Arıburnu, Seddülbahir...
Anıtlaşmış yatıyor, binlerce isimsiz kabir.
Güneş hüzünlü batar Conkbayırı’ndan...
Rüzgar inler, uğuldar...
Bir ses duyarsınız uzaklardan.
Dur yolcu! Kulak ver bu sese;
Bu ses, ikiyüzelliüçbin şehidin nefesi...
Günsele ÖNEL
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Hukuk Fıkraları

MÜEBBET HAPİS
Uzun yıllar önce Amerika’ya giden Temel, vatandaşlığı kazandıktan sonra jüri üyeliğine
seçilir. Mahkeme’de bir mafya babasının davası görülmektedir. Duruşmadan önce babanın
adamları Temel’i sıkıştırırlar, “Bak, sözlerimizi iyi dinle, Savcı idam istedi, sen de jüri
de bunu müebbette çevireceksin, bunun karşılığında sana 500.000 Amerikan Doları
vereceğiz. Ama eğer beceremezsen kendini ölmüş bil” derler. Yargılama biter, jüri karar
vermek üzere toplantı salonuna çekilir. Üç gün üç gece şiddetli tartışmalardan sonra nihayet karar açıklanır. MÜEBBET HAPİS. Babanın adamları, Temel’i bulur, parayı ona teslim
ederler. Ve neden bu kadar uzun görüşmeler yapıldığını sorarlar, Temel’de “yahu kardeşim, tüm jüri üyeleri, sanığın beraatını istediler, bunu müebbette çevirinceye kadar
akla karayı seçtim, ama nihayet başardım” der.

MÜVEKKİLİNİZ BAKMADI
Mahkemede bir cinayet davası görülüyordu. Adamın katil olduğu hemen hemen kesindi, bunu gören
sanık avukatının aklına bir şeytanlık geldi: “Bayanlar baylar. Hepinize bir sürprizim var!”
diyerek saatine baktı. “tam bir dakika sonra,
müvekkilim tarafından öldürüldüğü iddia
edilen kişi bu mahkeme salonundan içeri
girecek!” Bunun üzerine hâkim, seyirciler
ve bütün kafalar mahkeme salonunun
kapısına döndü. 1 dakika geçti. Ve hiçbir şey olmadı. Bunun ardından avukat: “Bakin...” dedi. ”Ortaya bu iddiayı attım ve hepiniz heyecan içinde kapıya
bakıp 1 dakika boyunca beklediniz. Bu gösteriyor ki gerçekten ortada bir ölü olduğuna ve dolayısıyla müvekkilimin katil olduğuna sizler tamamıyla inanmış değilsiniz...” Ve bu sözün ardından hâkim kararını açıkladı. Ve adamı
suçlu buldu... Avukat şok içinde: “Ama nasıl olur? Az önceki gösteriden hepiniz etkilendiniz. Hepinizin kapıya
baktığını gördüm!”. Hâkim: “Evet doğru. Hepimiz baktık” dedi... “...ama müvekkiliniz bakmamıştı.”

DAVA ÜCRETİ
Şöhretli avukatın yazıhanesine bir
müşteri geldi ve
-Size bazı hususlarda akıl danışmak
istiyorum.
-Soracağınız iki sual için 10 milyon
TL. sı alırım.
-İki sual için 10 milyon TL çok değil
mi?
-Olabilir dostum. Şimdi ikinci sualinizi bekliyorum.

TANIĞIN VAR MI?
“Müşteki” olduğunu söyleyen vatandaşa hâkim sorar
- Şikâyetçi misin?
- Evet, şikâyetçiyim Hâkim Bey.
- Tanığın var mı?
Kendinden son derece emin bir şekilde
- VARDIR Hâkim Bey
- İsmini söyle de çağırıp dinleyelim.
- CENABI ALLAH’TIR Hâkim Bey.
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Basında Çanakkale Barosu
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KADININ VE
AİLE BİREYLERİNİN
ŞİDDETTEN KORUNMASI
İÇİN BAŞVURU YOLLARI

AİLENİN KORUNMASI VE
KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR

KANUN

ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

ÇANAKKALE BAROSU
MART 2013

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde baromuz “Kadının ve Aile Bireylerinin
Şiddetten Korunması için Başvuru Yolları” ve “Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kitapçıklarını yayımladı.
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