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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.

4

Asırlık Zaferi
Coşkuyla
Kutladık

ÖZEL RÖPORTAJ

HASAN SİPAHİ

ÇANAKKALE BAROSU

46
1

Adalet, evrenin ruhudur.
ÖMER HAYYAM
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100. YIL

İ

çinde bulunduğumuz 2015 bizim için çok değerli. Malumunuz Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümündeyiz. Çanakkale Zaferi; adil olmanın, zulme karşı direnmenin,
haksızlıkla mücadele etmenin ve sonunda zafere ulaşmanın
bir abidesidir. Güçlülerin karşısında haklıların birgün mutlaka
kazanacağını bize öğreten Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümünü kutluyoruz. Çanakkale Ruhu’nun bize ışık tutmasını, biz
hukukçulara yol göstermesini diliyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.
GÜNÜ, HAFTAYA ÇEVİRDİK
Biz avukatlar için önemli bir diğer tarih ise 5 Nisan. Avukatlar Günü olan bu tarih bizler için çok önemli. Hatırlayacağınız üzere 2014 yılında Avukatlar Günü’nde 26 etkinlik
düzenleyerek dikkatleri üzerimize çekmiştik. Bu yıl ki Avukatlar Günü’nü de yine haftaya yayarak 37 etkinliğe imza attık.
Avukatlığa, adalete, hukuka dikkat çektik. Avukatın, “kamunun vicdanı” olduğunu haykırdık. Mesleğe, meslektaşlara,
barolara yönelik saldırıların artarak devam ettiği günümüzde
bunları yüksek sesle dile getirdik.
HOŞÇAKAL ÜSTAT AV. DR. HASAN SİPAHİ
Sessiz kaldığımız anlarda oldu. Hepimizin ağabeyi, önceki
baro başkanımız, meslek büyüğümüz ve saygıdeğer duayenimiz Av. Dr. Hasan Sipahi’yi kaybetmiş olmanın derin acısını,
hüznünü yaşadık, yaşıyoruz. Onu, adalet peşinde koştuğu, savunma mesleğini en iyi şekilde icra ettiği, hak ararken örnek
de olduğu, merdivenlerini kim bilir kaç kez heyecanla, enerjiyle, bilgiyle çıktığı Çanakkale Adliyesi önünden uğurladık.
Sadece avukatlık yapan birini değil, gençlere öğreten bir hocayı da uğurladık. Hukuk, eğitim, sivil toplum, siyaset ve daha
nice konulara eğilmiş bir büyüğümüzü uğurladık. Emaneti
olan değerli ailesinin, hukuk camiasının, eğitim camiasının ve
Çanakkale’nin başı sağolsun. Dergimizde usta gazeteci sayın
Ayhan Öncü’nün merhum Av. Dr. Hasan Sipahi ile yaptığı röportaja da yer verdik. Bu sebeple sayın Ayhan Öncü’ye de bize
verdiği katkıları için teşekkür ederiz.
MUASSIR BARO
Meslek büyüklerimize layık olmayı sürdüreceğiz. Ulu
önderimiz Atatürk’ün ülkemiz için koyduğu hedefi bilirsiniz:
“Muasır medeniyet seviyesini her alanda yakalamak hatta
onu aşmak.” Çanakkale Barosu’da en aktif barolar seviyesine ulaşmak ve hatta onları geçmek için çalışıyor. Bunun için

de “az zaman da çok ve
büyük işler yapmak” için
çabalıyor. Bu derginin
sayfalarında meslektaşlarımız için düzenlediğimiz
programları, görüşmeleri,
etkinlikleri, fiziki ve sosyal çalışmaları değerlendirmenizi ve en ileri barolarla karşılaştırmanızı diliyorum. Bu
vesileyle dergimize emek veren, katkı sunan başta meslektaşlarım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.
ÇANAKKALE, BÜYÜK KURULTAYA EV SAHİPLİĞİ
YAPACAK
Güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen
4.Genç Avukatlar Kurultayı’nda yapılan oylamada Çanakkale
Barosu önümüzdeki yıl ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Yapılacak 5. Genç Avukatlar Kurultayı, Türkiye Barolar Birliği’nin
tüm kurulları, Baro Başkanları ve en önemlisi Türkiye’nin dört
bir yanından genç avukatların katılımlarıyla Çanakkale’de gerçekleşecektir. Bu durum hem baromuzun hem Çanakkale’nin
tanıtılması adına tarihi bir fırsattır. Şimdiden Baromuza ve
Çanakkale’mize hayırlı olmasını diliyorum.
MESLEĞİMİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
Tüm bunlarla birlikte dergimizin bu sayısında daha birçok
gelişmeye tanıklık edeceksiniz. Sayfaları çevirirken sadece birkaç ay içinde bile örnek çalışmalara imza atmış bir Baro göreceğinize inanıyorum. Turnuvalarla, fırsatlarla, açıklamalarla,
etkinliklerle meslek içi dayanışma adına anlamlı işlere tanıklık
edeceksiniz. Bu dergide; kreşte, okulda, üniversitede, televizyonda, açtığı stantlarla, bastırdığı yayınlarla avukatlığı topluma anlatan bir baro göreceksiniz. Bu dergide, konser, sergi,
tiyatro vb. daha birçok kültürel, sanatsal organizasyon düzenlenmiş bir baroya şahit olacaksınız. Konferanslarla, panellerle, seminerlerle, toplantılarla mesleki gelişimine katkı sunan
meslek mensuplarının anlamlı çabalarını bulacaksınız. Burada
bir sayfada birkaç konuya dikkat çekmeye çalıştım. Geri kalan
sayfalarda ise daha fazlasını bulacaksınız. Bu vesileyle sizlere
en derin saygılarımı sunuyorum.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı
ÇANAKKALE BAROSU
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BARO BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT ŞARLAN:

‘Avukatlar Kamunun
Vicdanıdır’
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015 Yılı Avukatlar
Haftası etkinlikleri
kapsamında Cumhuriyet
Meydanı’nda Atatürk
Anıtı’na çelenk sunumu
gerçekleştirildi.

Nazmi Alp, Çanakkale 4. Asliye Ceza
Mahkemesi Hakimi Dr. Halil Güner
ve çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.

Çelenk sunumunun ardından saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumunun ardından bir
konuşma yapan Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ın konuşmasında şu
ifadeler yer aldı;

Törene Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra Belediye Başkan Vekili Av. Adnan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan,
Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet
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“AVUKATLAR KAMUNUN
VİCDANIDIR”

“Hukuka, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne, mesleklerine ve
cüppesine sahip çıkan avukatlar için

önemli bir gündeyiz.
Bugün Avukatlar Günü sebebiyle
bir araya geldik. Bu özel gün vesilesiyle, savunma mesleğinin mensupları değerli meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum.
Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı kuvvetler
ayrılığı esasına dayanan anayasal
bir sistemle yönetilmekte, tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetleri devlet tarafından teminat altına
alınmaktadır.

AVUKATLAR HAFTASI
Temel hak ve özgürlüklerin en
büyük güvencesi ise hak arama özgürlüğüdür.
Hukuk devleti için; adalete duyulan güveni artırmak, böylece vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirmek,
etkin, hızlı ve adil bir yargı işleyişini
sağlanmak gerekir.
Bu anlamda Savunma hakkı hukuk sisteminin vazgeçilmezidir.
Demokrasiyi ve hukuk devleti
ilkesini eksiksiz olarak yaşama geçirmek istiyorsanız bunu avukatsız
yapamazsınız. Avukatlar başka ülkeden ihraç edilmemiştir. Bu milletin
bağrından çıkmış insanlardır. Unutulmamalı ki Avukatlar, kamunun
vicdanıdır, çağdaş hukuk sisteminin
ayrılmaz bir parçasıdır.
Mesleğimize, meslektaşlarımıza
ve barolara yönelik saldırılar her geçen gün artmaktadır. Baro başkanları
ve yönetim kurulları sudan sebeplerle

yargılanmakta, yargı kararları ayaklar
altına alınmaktadır. Torba yasalarla

hukuk katledilmektedir. Anayasayla
güvence altına alınan güçler ayrılığı
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ilkesi yargı paketleriyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Anayasa
ve kanunlar tanınmamaktadır.
Son günlerde avukatlar olarak
yaşadığımız olaylar malumunuzdur.
Hedef şaşırtmak için adeta Avukatlar hedef haline getirilmektedir.
Çağlayan Adliyesinde yaşanan saldırı
bunun bahanesi olmuştur.
Adalet için özveriyle çabalayan,
adaletten ne olursa olsun asla taviz
vermeyen Avukatlara, hakimlere ve
savcılara yönelik bu tür saldırıları
dün olduğu gibi bugün de şiddetle
kınıyoruz.
İstanbul Adliyesindeki bu saldırı,
yargının kurucu unsuru biz avukatlara da yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı, tüm yargı camiasına yapılmış bir
saldırıdır. Bu saldırı, ülkemizin hukuk
sistemine yapılmış bir saldırıdır.
Bu saldırı, ülkemize yapılmış bir
terör eylemidir. Kimden gelirse gel-
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sin, her nasıl ve her ne şekilde olursa
olsun her türlü şiddetin ve terör eyleminin karşısındayız.
Bu vesileyle İstanbul Adliyesi’nde görevi başındayken rehin alınan
ve teröristler tarafından şehit edilen
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim
Kiraz a bir kez daha Allah’tan rahmet,
ailesine ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyorum.
Fakat şunu da belirtmeliyim ki, İstanbul Adliyesinde yaşanan bu olay
sonrasında adliyelerdeki güvenlik
sorununu avukatlar üzerinden güya
çözmeye çalışmak çok yanlış bir yöntemdir. Maalesef yaşanan olay ile
Avukatlar ve cübbemiz arasında bağ
kurulmaya, özellikle bu yönde bir
algı yaratılmaya çalışılmaktadır.
Eğer Adliyelerde bir güvenlik problemi varsa bu problem herkesi ilgilendirir. Adliyelerdeki güvenliğin çözümü dayatmayla değil baro başkanları,

başsavcılar ve adalet komisyonu başkanlarının bir araya gelmesiyle oluşacak ortak akılla çözülebilir. Biz her
zaman birlikte çözümden yanayız.
Ancak Adliyelerdeki güvenlik zaafının sebibi, Avukatlar değildir. Bu
konuda yaratılmaya çalışılan Algı
operasyonunu kabul etmiyoruz. Bu
algıyı yaratmak yerine terör olayını
gerçekleştiren kişilerin arkasında bulunan asıl failleri biran evvel yargıya
teslim etmek gerekmektedir. Bunu
yapması gerekenler bellidir. Ülkemizde yargıya güvenin artık kalmadığı
bir süreçte bu güveni sağlamakla sorumlu olanların yaşanan olaylardan
avukatlara pay çıkartmaya çalışmaları sorumluluklarının üstünü örtme
çabasından başka bir şey değildir.
Maalesef dün olduğu gibi bugün
de ülkemizde hakkın gasp edildiğini
üzülerek görüyoruz. Atatürk’ün sözünü Avukatlar günü vesilesiyle tekrar
aktarmak isterim;

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

“HER HALDE DÜNYADA
BİR HAK VARDIR. VE HAK
KUVVETİN ÜSTÜNDEDİR.”
Beklentimiz; hakkın peşinden
koşan avukatların; gerek kurumsal
ve gerekse bireysel olarak hak ettiği
itibarın kazandırılmasıdır. Sizlerinde
bildiği üzere Avukatlık cüppesinin
düğmesi yoktur. Niye ?
Hiçbir gücün karşısında önümüzü
iliklemeyelim diye.
Dün olduğu gibi bu gün de, yarın
da hiçbir gücün karşısında cüppemizi iliklemeyeceğiz. Barolar olarak da,
hak ve hukukun yerine getirilmesi
için çabalayacağız. Bundan sonra da
yargının temel aktörü olarak var gücümüzle çalışacağız.
Bugün vesilesiyle mesleğimize
yıllarca hizmet etmiş fakat bugün
aramızda bulunmayan çok değerli

meslek büyüklerimizi de saygıyla ve
rahmetle anıyorum.
Yakın zamanda kaybettiğimiz
baro başkanlarımızdan Av. Hasan Sipahi ve öncesinde vefat etmiş tüm
meslektaşlarımıza Allahtan rahmet
diliyorum.
Bu seneki Avukatlar Haftası etkinliklerimizi “Av. Hasan Sipahi”
anısına gerçekleştiriyoruz. Çanakkale
Barosu, Avukatlar Günü etkinliklerini
bu sene 9 güne çıkartmıştır.
Sizler için 3-11 Nisan tarihleri
arasında çok yoğun bir program hazırlanmıştır.Geçen yıl 6 günde 26
etkinlik düzenleyerek Türkiye’de bir
ilke ve bir rekora imza atan Baromuz,
bu sene 9 günde 37 etkinlik gerçekleştirerek toplumda hukuk bilincini
artırmaya gayret etmektedir.

rımızı ve halkımızı bekliyoruz. Bu vesileyle bu etkinliklerde emeği geçen
tüm meslektaşlarıma da teşekkür
ediyorum.
Çanakkale Barosu, her şeye rağmen; Atatürk ilke ve devrimlerine,
Parlamenter Anayasal Sisteme, İnsan
haklarına, Temel hak ve özgürlüklere,
Demokratik ve laik düzene, her
zaman ve her koşulda sahip çıkacaktır. Çanakkale Barosu, her şeye
rağmen; Adalete, Hukuk devletine,
Yargı Bağımsızlığına, Mesleğimize,
Cübbemize, ve Avukatlık onuruna,
her zaman ve her koşulda sahip çıkacaktır.
HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT“ dedi.

Etkinliklerimize tüm meslektaşlaÇANAKKALE BAROSU
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Av. Hasan Sipahi’ye Adliye Önünde Veda

0

9.02.2015 tarihinde hayata
veda eden önceki Baro
Başkanlarımızdan Dr. Av.
Hasan Sipahi için Çanakkale
Adliyesi önünde düzenlenen
törende duygu dolu anlar yaşandı.

Baromuzun önceki başkanlarından ve
şehrimizin tanınmış avukatlarından Hasan Sipahi, uzun yıllardır hizmet verdiği
Çanakkale Adliyesi önüne son kez geldi.
Av. Dr. Hasan Sipahi’nin naaşı başında
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düzenlenen anma törenine soğuk havaya rağmen
büyük bir topluluk katıldı.
Sabah 10:30’da düzenlenen törende avukatlar,
hakimler, savcılar, adliye
personeli ve çok sayıda
seveni Av. Dr. Hasan Sipahi’yi son yolculuğuna
uğurlamak üzere hazır bulundu.

BARO BAŞKANI
BÜLENT ŞARLAN:
“O HEPİMİZİN
AĞABEYİYDİ”
Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, Çanakkale
Adliyesi önünde düzenlenen anma töreninde bir
konuşma yaptı. Başkanımız törende hissettiği duyguları törene katılanlarla
paylaştı. Av. Bülent Şarlan, konuşmasında; merhum Av. Dr. Hasan Sipahi’nin
1966 yılından bu yana avukatlık mesleğini başarıyla icra ettiğini, hüzünlerinin ve
acılarının büyük olduğunu belirtti.
Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent
Şarlan konuşmasının devamında, merhum Hasan abimiz herkesin sevdiği birisiydi, genç meslektaşlarının abisi olarak
her zaman onlara yardımcı olur her türlü
dertlerinde yanlarında bulunurdu. Çalışma arzusuyla, dürüstlüğüyle hepimizin ağabeyi olmayı başarmıştı. Sadece
hukuk camiasında değil şehrin her alanına hizmet eden bir anlayışı vardı, iyi

bir eğitimciydi, üniversite
tarafından verdiği destek ve
ücret almadan verdiği derslerden dolayı Fahri Doktora
unvanıyla ödüllendirilmiş
bir meslektaşımızdı. Hayatı
her zaman hukuka, hukukun üstünlüğüne ve adalete
hizmetle geçmiş birisiydi.

Mesleğimize ve baromuza
katkıları unutulmayacaktır.
O her zaman kalbimizde
yaşayacaktır. Başta ailesinin,
hukuk camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, Allah mekanının cennet etsin,
taksiratlarını affetsin.” dedi.

ÇANAKKALE BAROSU
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Meslektaşlarımız

Buluştu

A

vukatlar Haftası
Etkinlikleri çerçevesinde
meslektaşlarımız 11 Nisan
2015 Cumartesi akşamı Kolin Otel
Megaron Salonu’nda bir araya
geldi.
Bu yıl 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerle avukatlık mesleğiyle ilgili
çeşitli aktiviteler düzenleyen Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz yemekte
büyük alkış aldılar.
Baromuz tarafından düzenlenen
yemeğe Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan,
Belediye Başkan Vekili Av. Adnan
Güler, İl Emniyet Müdürü Yılmaz
Özden, 116. Jandarma Eğitim Alay
Komutanı Jandarma Albay Timuçin
Alper, İl Defterdarı Mustafa Işık, hakimler ve çok sayıda meslektaşımızın
yanı sıra eşleri de katıldı.
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Renkli anların yaşandığı gecede İzmir Express
Orkestrası sahne alarak
davete katılan misafirlere
eğlenceli anlar yaşattı.
Yemekte
avukatlık
mesleğinde 50 yılını doldurmuş meslektaşımız Av.
Dr. Recep Kemahlı’ya, 40
yılını doldurmuş meslektaşımız Av. Fehmi Erenoğlu, Av. Seyfettin Yücel, Av.
İbrahim Sözen’e, 25 yılını
doldurmuş meslektaşlarımız Av. Emine Güney, Av.
Emine Dilli, Av. Nurisin
Kurtiş, Av. Ülkü İnal, Av. Yıldırım Öney, Av. Cahit Ufuk
Bozoğlu, Av. Berrin Tunca,
Av. Doğaner Berktaş, Av.
Mustafa Öztok’a plaket
takdim edildi.
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V. Genç Avukatlar Kurultayı
2016 Yılında Çanakkale’de

IV

. Genç Avukatlar
Kurultayı, 18-19 Nisan
2015 tarihlerinde
Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ve Baromuz Gençlik
Meclisi’nin de içinde bulunduğu
63 barodan gelen 400 delegenin
katılımıyla Amasya Barosu’nun ev
sahipliğinde gerçekleşti. Yapılan
toplantıda V. Genç Avukatlar
Kurultayı’nın 2016 yılında
Çanakkale’de yapılması kararı
çıktı.
18 Nisan Cumartesi günü Amasya
Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele
Müzesi ve Kongre Merkezi’nde başlayan Kurultay’da avukatlık mesleğinde
karşılaşılan sorunlar ele alındı. Kurultayın başlangıcında Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, Amasya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik Derindere’ye göstermiş olduğumisafirperverlikten dolayı
teşekkürlerini sunarak bir armağan
takdim etti.
Birinci gün; ücret karşılığı birlikte
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çalışan avukatların sorunları, İç Güvenlik Yasası ve hukuki yönden doğurabileceği sorunlar, avukatlık mesleğine
yönelik saldırılar ve mesleğin itibarına
ilişkin sorunlar, kadın hakları sorunları
ve kadına yönelik şiddete karşı önleyici
düzenlemeler, örgütlenme ve temsil
sorunları gibi başlıklarda 12 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Belirlenen başlıklardaki sorunlar tartışılarak çözüm
önerileri üretildi.

ÇANAKKALE BAROSU 62 BARO
İÇERİSİNDE EV SAHİPLİĞİ
HAKKINI KAZANDI

V. Genç Avukatlar Kurultayı’na ev
sahipliği yapmak için ciddi bir çalışma yürüten Baromuz Gençlik Meclisi
önümüzdeki yıl Kurultayın Çanakkale

Barosu ev sahipliğinde yapılması için
aday oldu. 2016 yılında Kurultayının
nerede olacağına ilişkin yapılan oylamada sonucunda, 62 Baro içerisinde Çanakkale Barosu 44 oy alarak V.
Genç Avukatlar Kurultayı’na ev sahipliği yapma hakkını kazandı.

İkinci gün konuşan İstanbul Barosu
Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İşçi Avukat Hakları Platformu üyesi Av. Sinan Derman, Adalet
Bakanlığı tarafından geri gönderilen
“Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
taslağına dair verdikleri mücadeleyi
anlattı. Kurultaya katılan delegeler
alınan kararların yerine getirilebilmesi
için bir sene boyunca çalışma kararı
aldı.
ÇANAKKALE BAROSU
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BARO BAŞKANIMIZ Av. BÜLENT ŞARLAN

30. Baro Başkanları Toplantısına Katıldı

B

aro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan’ın da katılığı 30.
Baro Başkanları Toplantısı,
17 Ocak 2015 tarihinde Türkiye
Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde
76 baro başkanının katılımıyla
gerçekleştirildi.
Toplantının gündemini; baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin
2014-2016 dönemi çalışmaları için önerilerin
ve mesleki sorunların
değerlendirilmesi oluşturdu. Toplantıda
ayrıca 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6570 sayılı “İstanbul Tahkim Merkezi
Kanunu” gereğince Tahkim Merkezi Genel
Kurulu’na üye seçimi yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu açış konuşma-
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sına avukatlara yönelik şiddet olaylarını
kınayarak başladı. Feyzioğlu daha sonra
toplantıya katılanları şehit edilen meslektaşlarının aziz hatırası önünde saygı duruşuna davet etti.
Avukatlara yönelik saldırıların artık
tahammül sınırlarını aşmış durumda olduğunun altını çizen Feyzioğlu, “Bu ko-

nuda bir sosyolojik inceleme yapılmasını
gerekli görüyoruz. Yargı sistemine duyulan güven azaldıkça, insanlar sistemden
aradığı tatmini bulamadıkça, hâkime
ulaşamadıkça, savcıya ulaşamadıkça, halkın içinde, halkın parçası olan avukatlara
bütün öfkesini patlatıyor” diye konuştu.
Meslektaşlarının bu tür durumlarla
başa çıkabilmesi için çok ciddi iletişim
eğitimi almalarının ve iletişim becerilerini
geliştirmelerinin de bir formül olarak düşünülebileceğini söyleyen Feyzioğlu şöyle
konuştu:
Seksen altı bin avukatın kapısına güvenlik görevlisi koymak bir çare değil. Bu
konudaki bütün yapıcı yaklaşımlara her
zaman açığız.

Bursa’dan İzmir’e Adalet için Yürüdük

T

ürkiye Barolar Birliği,
Bursa Barosu, Yargıçlar ve
Savcılar Birliği ile Yargıçlar
Sendikası’nın işbirliğinde
düzenlenen “Türkiye Adaletini
Arıyor” yürüyüşü Bursa’da yapıldı.
Yürüyüşe Baromuz adına, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baro Saymanımız
Av. İbrahim Cem Erbil ve meslektaşımız
Av. Hakan Üzenli katıldı.
Bursa Adliyesi önünden başlayarak
kent meydanına devam eden yürüyüş,
Kent Meydandaki mitingle devam etti.
Mitingte binlerce avukat ve vatandaş yer
aldı.
Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof.
Dr. Metin Feyzioğlu konuşmasında; “Biz
burada aslında Avukatlar Günü’nü kutlamıyoruz. Biz burada Türkiye için adalet
arıyoruz. Türkiye için adalet arıyoruz demek, 77 milyon için adalet demektir. Türkiye’de yurttaşlarımız kendilerini hukuki
güvenlikte hissetmiyorlar. Geleceklerinden endişe ediyorlar. Sokağa çıktıklarında atacakları adımın kendilerini nereye

götüreceğini bilmiyorlar. Biz hukukçular
olarak sessiz çığlığı dillendiriyoruz. Adalet
istiyoruz” dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Baro Başkan-

ları, Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk
Anıtı’na çelenk sundular. Ardından birlikte
meydana kadar yürüdüler.
Konuşmaların ardından Moğollar
konseriyle miting devam etti.
ÇANAKKALE BAROSU
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Meslektaşlarımız
Kahvaltıda Buluştu
2015 Yılı Avukatlar Haftası sebebiyle Atatürk Anıtına Çelenk sunma
töreninin ardından Şakir’in Yerin adlı
Çay Bahçesinde meslektaşlarımızla
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birlikte kahvaltı edildi. Kahvaltıya,
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Adalet Komisyonu

Başkanı Ahmet Nazmi Alp, 4. Asliye
Ceza Mahkemesi Hakimi Dr. Halil
Güner ve çok sayıda meslektaşımız
katılmıştır.

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Bahar Kreş’te Avukatlık Mesleği Anlatıldı

B

aromuz, Avukatlar Haftası
etkinlikleri çerçevesinde
okul öncesi eğitimi veren Bahar
Kreş’i minikleriyle biraraya
geldi.

Baromuz Başkan Yardımcısı Av.
Şerefnur Çakır Demirtaş, Yönetim

Kurulu Üyemiz Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu ve meslektaşımız Av. Kemal
Bırakma çocuklara avukatlığı anlattı.
Düzenlenen programda Av. Şerefnur Çakır Demirtaş, Av. Mehmet Akif
Kuşçuoğlu ve Av. Kemal Bırakma,
avukatlık mesleğinin ilkeleri, nasıl
avukat olunduğu ve neden hukukçu

olmayı tercih ettiklerini paylaştılar.
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.

Avukatlarımız Karaoke Gecesinde

A

vukatlar Haftası
Etkinlikleri
kapsamında
meslektaşlarımız
Karaoke gecesinde
buluştu.

Öküz Kültür Cafe-Bar’da
gerçekleştirilen gecede Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, çok sayıda meslektaşımız ve aileleri katıldı.
Eğlenceli anların yaşandığı gecede meslektaşlarımız
ve aileleri duruşma stresinden uzak unutamayacakları
bir gece geçirerek Avukatlar
Haftasını coşkuyla kutladı.
ÇANAKKALE BAROSU

21

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Baromuz Avukatlarından Çarpıcı Açıklamalar
Baromuz, Avukatlar Haftası kapsamında etkinliklerini sürdürüyor.
Önceki gün Boğaz Tv’de yayımlanan
Akademik Bakış programına katılan
meslektaşlarımız, Türkiye’de hukuk
ve avukatlığa ilişkin değerlendirmede bulundu. Programa Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Kaan Tonka, Av.
Soner Aydın ve Av. İ. Cem Erbil konuk
olarak katıldı.
AV. KAAN TONKA: AVUKAT
ADLİYEDEKİ HALKTIR
5 Nisan tarihinin, Osmanlı döneminden bu yana Avukatlar açısından
önemli bir tarih olduğunu, Avukatlara yönelik haciz sırasında ve değişik
durumlarda saldırıların aslında avukatın müvekkiline dönük olduğunu,
İdeal Hukuka dönük mücadeleye
devam edeceklerini söyledi.
Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru yapılabilen bir Türkiye’ye
gelinmesinin olumlu olduğunu söyleyen Tonka; Hukukçuların yeni iş
alanlarında çalışabilmeleri için Barolar ile Üniversiteler arasında işbirliğinin elzem olduğunu söyledi.
Avukatlara Yeşil Pasaport verilmesi
ve silahların eşitliği prensibinin uygulanmasında çalışmalar yapılması
ve bu konuda ilerleme kaydedilmesi
gerektiğini ifade etti.
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Sözde Ermeni Soykırım iddialarının Medeniyetimize yapılmış bir
iftira olarak vurgulayan Tonka, Bu
konuda Çanakkale Barosunun gerekli çalışmaları yaptığını, Türkiye
Barolar Birliğinin Azerbaycan Vekiller
Kollegiyası ile beraber işbirliği içinde
olduğunu, Panel ve etkinlikler düzenlediğini söyledi.
AV. SONER AYDIN:
İSTANBUL ADLİYESİNDEKİ
ZAAFİYET AVUKAT
CÜPPESİYLE ÖRTÜLMEYE
ÇALIŞILIYOR
Program konuklarından Av. Soner
Aydın ise, “Avukatların yargının kurucu unsuru olduğunu, bunun da savunmanın yargılama faaliyetinin olmazsa olmazı anlamına geldiğini ve
bu fonksiyonu sebebiyle de hakim ve
savcılarla eşit konumda bulunduğunu belirtti. Avukatların kamu hizmeti
ifa ettiklerini, hakim savcılardan tek
farkının maaş almamaları olduğunu
belirten Av. Soner Aydın, İstanbul
Adliyesindeki terör olayındaki güvenlik ve istihbarat zafiyetinden sorumlu olanların, bunun üzerini avukat cüppesi ile örtmeye çalıştıklarını,
avukatların üzerlerinin ve çantalarının elle aranmasının açıkça hukuka
aykırı olduğunu söyledi. Av. Soner

Aydın, burada yasa ile korunanın
avukatın şahsı değil, avukatın işi ile
ilgili delillerin, dava için önem arzeden belgelerin olduğunu, bu suretle
savunma hakkına müdahale edildiğini yoksa avukatların şahsi bir iltimas
isteğinin olmadığını, avukatların tek
talebinin yargı süjeleri arasındaki
eşitlik ilkesi gereği eşit muameleye
tabi tutulmak olduğunu vurguladı.
AV. CEM ERBİL: HUKUK
FAKÜLTELERİ ÇOK FAZLA VE
YETERLİ HOCA YOK
Çanakkale Barosu Avukatlarından
Cem Erbil ise programda Türkiye’de
hukuk eğitiminin yeterli kaliteye
ulaşmadığını ve nitelikli hukukçu
yetiştirilemediğini, bunun sebebinin
ihtiyacın çok çok üzerinde hukuk fakültesi açılması olduğunu kaydetti.
Fiiliyatta olması gereken hoca sayısının ancak % 15’i kadar hocanın
olduğunu, ardından hiçbir sınava
tabi olmaksızın avukat olma imkanının bulunduğunu, “hiçbir şey olamazsam avukat olurum” mantığının
yaygın olduğunu belirten Av. Cem
Erbil çoğunluğun hukuk fakültelerine
yöneldiğini, üstelik Barolar Birliğinin
getirmek isteği sınavın da bir türlü
uygulamaya geçirilmediğini belirtti.

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Avukatlar Haftası’nda
Tiyatro Oyunu Sergiledik

2

015 Yılı Avukatlar Haftası
etkinlikleri kapsamında
Baromuz Çocuk Hakları
Komisyonu ve Değişim Tiyatrosu
işbirliğiyle Bayramiç Halk Eğitim
Merkezinde “Mıknatıs Çocuk”
isimli tek perdelik çocuk oyunu
ve Çocuk Hakları hakkında
bir animasyon gösterimi
gerçekleştirildi.
Sabah ve öğle olmak üzere iki
seans halinde gösterimi yapılan tiyatroya Bayramiç ilçesi okullarından
Milli Hakimiyet İlkokulu, Milli Zafer
İlkokulu, Mustafa Kemal İlkokulu,
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Menderes İlkokullarından 400 öğrencinin
katılımıyla sergilendi.

ÇANAKKALE BAROSU
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Av. Dr. Hasan Sipahi Anısına Panel Düzenledik

B

aromuz tarafından
İnsan Hakları
Uygulamalarında
Güncel Sorunlar konulu
Panel düzenlendi.

Panelde, yakın zamanda vefat
eden Av. Dr. Hasan Sipahi’nin anısını
yaşatmak için panelistlerin arasına
boş bir sandalye ve isimlik konuldu.
Panele Baromuz Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Kaan Tonka, meslektaşlarımız Av. İlker Karaönder ve Av. Cüneyt Orcan panelist olarak katıldı.
Panele, Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, meslektaşlarımız ve stajyer
avukatlar ilgi gösterdi.
Panel, Avukatlar haftasına ismi
verilen Av. Dr. Hasan Sipahi’nin anılması ile başladı. Panelistler, Av. Dr.
Hasan Sipahi’nin kaybından doğan
manevi boşluğun doldurulamayacak
kadar büyük olduğunu belirterek,
Sipahi’nin hukukçu, filozof ve duayen olduğu aktardılar. Örnek alınıp
takdirle karşılanan bir avukat olarak
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bahsedilen Av. Dr. Hasan Sipahi’nin anısına
panelistlerin oturduğu
masaya boş bir sandalye ve isimlik konuldu.
Etkinlikte, panelistler tarafından insan
hakları ihlalleri, iç güvenlik yasası, güncel
uygulamalar, hukuki
durum, toplantı ve
gösteri yürüyüşleri gibi
konularda bilgi verildi.

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Prof. Dr. Mete Tunçoku
Baromuzda Konferans Verdi

B

aromuzun Avukatlar Haftası
Etkinlikleri kapsamında
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.
Dr. Mete Tunçoku tarafından
“Çanakkale 1915, Hiroşima
Nagazaki 1945” konulu konferans
düzenlendi.
Prof. Dr. Mete Tunçoku tarafından verilen konferansa; Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Rektör Prof.
Dr. Yücel Acer, Baro Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, meslektaşlarımız ve Çanakkaleliler katıldı.
“Çanakkale 1915, Hiroşima Na-

gazaki 1945” konulu konferansta
Çanakkale Ruhu ve Japon tarihi ve
kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mete Tunçoku,
Japonlarla Türklerin kamuoyunda
yaygın olarak ifade edildiğinin aksine

birçok noktada birbirine benzemediğini söyledi.
Çanakkale’de işgale karşı direnişin, Japon tarihinin önemli bir sürecinde ise işgal politikasının güçlü olduğunu belirten Tunçoku, Japonya ile
ilgili bilgiler de aktardı. Konferansta
Japonların din, temizlik, çevre, hayvan sevgisi, eğitim ve toplumsal yaşamına ilişkin bilgiler aktarıldı. Türk
ve Japon Toplumlarının farklı yönlerinin örneklerle açıklandığı konferansın sonunda Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan tarafından, Prof. Dr.
Mete Tunçoku’na günün anısına hazırlanan bir armağan takdim edildi.

Kadın Hakları ‘Bilgilendirme Standı’ Açtık

Avukatlar Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Şakir’in Yeri Çay Bahçesi önünde Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla
Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve ailenin korunmasıyla ilgili halkı bilgilendirme standı
açıldı.
Açılan standta, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, Kadın Hakları Komisyonu
Başkanı Av. Güneş Pehlivan, Çocuk Hakları
Komisyonu Başkanı Av. Didem Okuk ve baromuz mensubu meslektaşlarımız katıldı.

ÇANAKKALE BAROSU
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Öğrencilere Avukatlık
Mesleğini Anlattık

B

aromuz, Avukatlar Haftası
etkinlikleri çerçevesinde
İsmail Kaymak Koleji
öğrencileriyle biraraya geldi.
Baromuz Başkan Yardımcısı Av.
Şerefnur Çakır Demirtaş, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Av. Dilek Gür Sağır, Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu ve
Av. Hande Keskin Toprak öğrencilere
avukatlığı anlattı.

Düzenlenen programda Av. Şerefnur Çakır Demirtaş, Av. Dilek Gür
Sağır, Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu ve
Av. Hande Keskin Toprak, avukatlık
mesleğinin ilkeleri, nasıl avukat olunduğu ve neden hukukçu olmayı tercih ettiklerini paylaştılar.
Baro Başkan Yardımcımız Av.
Şerefnur Çakır Demirtaş konuşmasında, “Hukuk, Muhakeme yeteneği
ister. Yani Olaylar ve ilkeler arasında

ilişki kurup bir yargıya varabilmelisiniz. Bir hukukçunun iyi matematik
bilmesinde büyük yarar var. Çünkü
matematik de muhakemedir.” dedi.
Program soru cevap bölümüyle
devam ederken, son bölümde İsmail Kaymak Koleji Müdürü Hasan
Karakaş, Baromuzun yaptığı bu etkinlikten memnuniyet duyduğunu
belirterek, günün anısına bir teşekkür
belgesi armağan edildi.

Hakim ve Savcılardan Bigalı Avukatlara Ziyaret
Biga ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı
Can Tümer Keriş, hâkim ve savcılar Avukatlar Haftası sebebiyle Biga’daki meslektaşlarımızı adliye binasındaki avukatlar odasında ziyaret etti.
Ziyarete, Biga Adliyesi Cumhuriyet
Başsavcısı Can Tümer Keriş, Baromuz
Biga İlçe Temsilcisi Av. Halil Yağan, hakim, savcılar ve çok sayıda meslektaşımız katıldı.
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Berrin Şener’den Muhteşem Konser

B

aromuz ve Çanakkale
Belediyesi’nin katkılarıyla,
Avukatlar Haftası Etkinlikleri
çerçevesinde ÇOMÜ Troia Kültür
Merkezinde TRT İstanbul Radyosu
Türk Sanat Müziği Korosu Ses
Sanatçısı Berrin Şener Türk Sanat
Müziği konseri verdi.
Konseri, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra Belediye Başkan
Vekili Av. Adnan Güler, 116. Jandarma
Er Eğitim Alay Komutanı J. Alb. Timuçin Alper, meslektaşlarımız ve çok sayıda sanatsever izledi. Sanatçı Berrin
Şener konserinde birçok makamdan
ünlü bestekârların eserlerini seslendirirken izleyicilerde kendisine eşlik
ettiler.
Konserin ardından Berrin Şener,
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
ve tüm meslektaşlarımızın Avukatlar
Haftasını kutlayarak böyle bir gecenin
düzenlenmesinde katkısı olan herkese
ve saz ekibine tek tek teşekkür etti.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
ise güçlü sesi ve yorumuyla salonda

bulunan herkese muhteşem bir gece
ve müzik ziyafeti çektiren Berrin Şener’e teşekkürlerini sunarak günün

anısına bir armağan, Belediye Başkan
Vekili Av. Adnan Güler ise çiçek takdim etti.
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RitimHareket
ve Dans
Etkinliği

Baromuz, Meslektaşlarımızın
Çocuklarını da Unutmadı

A

vukatlar Haftası
kapsamında Çocuk Hakları
Komisyonumuz tarafından
Baro idari binada meslektaşlarımız,
eşleri ve küçük yaş çocuklarına
özel Ritim-Hareket ve Dans
Etkinliği düzenlendi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özlem Çelebi
Morkoç tarafından yönetilen etkinliğe, çok sayıda meslektaşımız ve eşleri
katılım gösterdi.
Etkinlikle ebeveynler ve çocukları
ile birlikte Orff Schulwerk prensipleri

çerçevesinde Ritim-Hareket ve Dans
etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda farklı Orff Çalgıları ve dans
materyallerinin kullanıldığı çeşitli etkinliklerle ebeveyn-çocuk etkileşimi
artırılarak ve yaratıcılıklarının desteklenerek, eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Ceza ve İnfaz Sistemi Masaya Yatırıldı
Avukatlar Haftası kapsamında
etkinliklerine hız kesmeden devam
ediyor. Her gün birbirinden farklı
etkinliklerle haftayı aktif bir şekilde
kutlayan Baromuz üyesi meslektaşlarımız, hafta kapsamında birikimlerini artırmaya yönelik etkinlikler de
gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Baro İdari Binasında, 08 Nisan 2015 Çarşamba günü,
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği Başkanı Zafer Kıraç tarafından “Ceza ve İnfaz Sistemi” konulu
bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye;
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz, önceki
Baro Başkanlarımızdan Av. Cengiz

Tuğral ve çok sayıda meslektaşımız
katıldı.
Söyleşide konuşan Zafer Kıraç,
Geçmişten bugüne tutuklu sayıları
ve cezaevlerindeki değişiklik hakkında da bilgi veren Kıraç, ülkemiz ve
diğer ülkeler arasında ceza ve infaz
sistemi ölçeğinde kıyaslamalarda
bulundu. Kadın ve çocuk mahkûmların çok zor şartlar altında cezalarını
çektiğine dikkat çeken Kıraç’ın söyleşisi soru-cevap bölümü ile son buldu.
Programın sonunda Çanakkale Barosu adına Zafer Kıraç’a günün anısına
bir armağan takdim edildi.

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Avukatlar Haftası’nda Kan Bağışı

B

aromuz avukatları ve adliye
personeli, 2015 yılı Avukatlar
Haftası Etkinleri kapsamında
Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi’ne
kan bağışında bulundu.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen Kan Bağışı kampanyasına katılan
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan,
çok sayıda meslektaşlarımız ve adliye
personeli, Kızılay kan merkezi koordinesinde Çanakkale Adliyesi 1. Kat
avukatlar odasına kurulan stantlara
giderek kan bağışında bulundu.
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Avukatlar Haftası’nda Baromuza Ziyaretçi İlgisi

A

vukatlar Haftası
sebebiyle Çanakkale
protokolünün önde gelen
değerli isimlerini Baromuz idari
binada ağırladık.
Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet

Turan, Vali Yardımcısı Hüseyin Kulözü, İl Jandarma Komutanı J.Kd.A.
Enver Aydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Hakan Çetin ve Ziraat Bankası
Çanakkale Şube Müdürü Yusuf Koçer
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ı
makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ın ve tüm meslektaşlarımızın, Avukatlar Haftasını kutlayan
misafirlerimiz, Baromuzun düzenlemiş olduğu Avukatlar Haftası Etkinliklerinden çok memnun kaldıklarını,
etkinlikleri takip ettiklerini belirttiler.

Boğaz Tv’de ‘Türkiye’de Hukuk ve Avukatlık’ Tartışıldı

Meslektaşlarımız ‘Günaydın’ Programına Katıldı

B

aromuz, Avukatlar Haftası
kapsamında etkinliklerini
sürdürüyor. 10 Nisan Cuma günü
Boğaz Tv’de yayımlanan Gülçin Akın
ile “Günaydın” programına katılan
meslektaşlarımız, Türkiye’de hukuk
ve avukatlığa ilişkin değerlendirmede
bulundu. Programa Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Av. Av. Dilek Gür Sağır ve
Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu konuk
olarak katıldı.
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Avukatlar Haftası’nda King Turnuvası

A

vukatlar Haftası Etkinlikleri
çerçevesinde 09 Nisan
2015 Perşembe günü Halk
Bahçesi Sosyal Tesislerinde
meslektaşlarımız arası KİNG
Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, önceki Baro Başkanlarımızdan Av. Adnan Güler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Baromuz mensubu
meslektaşlarımız katıldı. Son derece
çekişmeli oyunlar oynanan turnuvayı

kazanan Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan oldu. Turnuvayı kazanan Başkanımız Av. Bülent Şarlan’a ödülünü
önceki Baro Başkanlarımızdan Av. Adnan Güler takdim etti.

Hâkim Dr. Halil Güner’den ‘İfade Özgürlüğü’ Konferansı

B

aromuz, Avukatlar Haftası
Etkinlikleri çerçevesinde
Çanakkale 4. Asliye Ceza
Mahkemesi Hâkimi Dr. Halil
Güner tarafından verilen “İfade
Özgürlüğü” konulu konferansa ev
sahipliği yaptı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Çanakkale Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, 3. Asliye Mahkemesi Ceza Hâkimi Ünsal Bayav, Baro Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, meslektaşlarımız, stajyer
avukatlar ve adliye personelinin katıldığı konferans ilgiyle karşılandı.

Konferansta “İfade Özgürlüğü”
konusunda bilgiler verildi. İfade özgürlüğünün temel tanımı ve yasal dayanaklarının irdelendiği konferansın
sonunda Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan tarafından Hakim Dr. Halil Güner’e günün anısına hazırlanan armağan takdim edildi.
ÇANAKKALE BAROSU
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Prof. Dr. Sevil Atasoy Baromuzdaydı

B

aromuzun düzenlediği
Avukatlar Haftası
etkinlikleri çerçevesinde
Üsküdar Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ünlü kriminalist Prof.
Dr. Sevil Atasoy tarafından,
“Gelecekte Suç ve Delil” konulu
konferans düzenlendi.
Konferansa, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ın yanı sıra hâkimler,
doktorlar, meslektaşlarımız ve Çanakkaleliler katıldı. Prof. Dr. Sevil Ata-

PROF.DR. SEVİL ATASOY
KİMDİR ?
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
öğretim üyesi olan Türk bilim kadını. Prof. Dr.
Şemsi Gök ve Dr. Ferda Gök’ün kızıdır.
Alman Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde yüksek tahsilini tamamladı “Tıp Bilimleri” doktorası yapan Sevil
Atasoy, biyokimya uzmanı oldu. Türkiye’de,
DNA delilleri ve kriminal laboratuvarların gelişmesine katkısı nedeniyle “Yılın Bilim İnsanı
Ödülü”ne lâyık görüldü. 2005-2010 arasında
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Üretiminde
Tahminler Daimi Komisyonu üyeliği ve Ulus-
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lararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu başkanlığı
(2010) yaptı. 1980-1993 yılları arasında T.C.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal
Tahliller İhtisas Dairesi başkanlığını üstlenen
Atasoy, 1988-2005 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün müdürlüğünü yürüttü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde
öğretim üyeliği yaptı. İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilen Atasoy, Hürriyet Gazetesi’nin
Pazar ekinde “Delil Avcısı” adlı sayfada 250
kadar gerçek suç öyküsü yayınladı. Okan Bayülgen’le birlikte yürüttüğü Muhabbet Kralı
adlı talk show programıyla İsmail Cem ödülünü aldı. Temmuz 2010’dan itibaren Kanal D’de
yayınlanan Kanıt adlı eğlendirici-eğitici polisi-

soy, yaklaşık 2 saat süren konferans
boyunca deneyimlerinden, uzmanlık
alanı olan Kriminal olaylarda DNA ve
kimyanın nasıl kullanıldığı hakkında
bilgiler vererek dinleyenlerle paylaştı.
Konferansın ardından Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Avukatlar
Haftası Etkinlikleri çerçevesinde vermiş olduğu değerli bilgiler için Prof.
Dr. Sevil Atasoy’a teşekkürlerini sunarak günün anısına bir armağan takdim
etti.

ye dizinin konsept ve hikaye danışmanıdır.
Uluslararası Adli Bilimler Merkezi’nin ortağı,
Teşvikiye Laboratuvarı ve Atasoy Danışmanlık
şirketlerinin sahibidir.
Gerçek suç öyküleri ve adli bilim denemelerini kapsayan kitapları:
Labirent, Adli Bilimlerin Gizemli Dünyası
(Ekim 2006)
Bu Ayak İzi Senin, Dr. Watson!, Gerçek
Suç Öyküleriyle Adli Bilimler (Kasım 2007)
Karanlığa Yolculuk, Gerçek Suç Öyküleri
ve Başka Karanlık İşler (Ocak 2010)
Her Çikolata Yenmez (Şubat 2011)
Masumiyet Projesi (Innocence Project)
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Avukatlar Haftası Gelibolu’da Kutlandı

B

aromuz Gelibolu Temsilciliği
tarafından Avukatlar
Haftası düzenlenen çeşitlik
etkinliklerle gerçekleştirildi.
Baromuz Gelibolu Temsilciliği,
Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında “Adalet ve Hukuk” konulu şiir
yarışması düzenledi. Düzenlenen yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan değerlendirme
sonucu ilk 3 dereceye giren öğrenciler
belirlendi.
Ödül töreni, çok sayıda meslektaşımızın katılımlarıyla Gelibolu Adliyesinde gerçekleşti. Baromuz, yarışma neticesinde birinci olana tablet,
ikinciye ses sistemi ve üçüncüye mp3
çalar armağan etti.
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Av. Nezahat Uğraş Resim Sergisi Beğeni Topladı

G

elibolu ilçesi
meslektaşlarımızdan
Av. Nezahat Uğraş’ın
resimlerinin gösterildiği “Av.
Nezahat Uğraş Resim Sergisi”
Gelibolu Adliyesinde yapılan açılış
töreniyle gösterime sunuldu.
Tören öncesinde meslektaşlarımızın Avukatlar Haftası kutlanarak
Baromuz Gelibolu İlçe Temsilcisi Av.
Erdoğan Doğan’a günün anısına çiçek takdim edildi.
Avukatlar Haftası Etkinlikleri
çerçevesinde Gelibolu Adliyesinde
gerçekleştirilen törene Gelibolu Be-

lediye Başkanı M. Mustafa Özacar,
Gelibolu Adliyesi hakim, savcıları, 2.
Kolordu Askeri Mahkemesi hakim,
savcıları, 2. Kolordu Komutanlığı

Hukuk Müşaviri, çok sayıda meslektaşımız ile Gelibolu Adliyesi birim
müdürleri ve Adliye personeli katıldı.

Gelibolu’da Öğrencilere Avukatlık Mesleği Anlatıldı

B

aromuz Gelibolu Temsilciliği,
Avukatlar Haftası
kapsamında öğrencilerle
buluştu.
Gelibolu Kız Meslek Lisesi’nde
düzenlenen programa, Baromuz
Gelibolu İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan
Doğan, meslektaşımız Av. Tomris
Okyay avukatlık mesleği hakkında
bilgiler aktardı. Program soru cevap
bölümüyle son buldu.
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Baro, Çalışanlarını Onore Etti

Ç

anakkale Barosu avukatlar için
düzenlediği Gala Yemeğinde
Baro çalışanlarını onurlandırdı.

Çanakkale Barosu Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında 9 günde 37
etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikler, Kolin Hotel’de gerçekleştirilen
Gala Yemeği ile son buldu. Boğaz ve
Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan
Nihat Doğan, Baro Başkanı Av. Bülent

Şarlan, Emniyet Müdürü Yılmaz Özden,
Defterdar Mustafa Işık, 116. Jandarma
Er Eğitim Alay Komutanı Timuçin Alper
ile Baro Yönetimi ve çok sayıda avukatın katıldığı törende Baro çalışanları da
unutulmadı. Avukatlık mesleğinde 50,
40 ve 25’inci yılını dolduran avukatlara
plaket sunumunun ardından bir ilk yaşandı. Gecede Baro çalışanları sahneye davet edilerek Çanakkale Barosu’na
katkılardan dolayı övüldü.

Gecede Baronun çeşitli birimlerinde görev yapan Nurcihan Taş, Ergüven
Fevzi Koç, Ersin Oran, Nurgül Tezel,
Funda Uygun, Bülent Kermen, Müjgan
Aşar İlhan ve Aşkın Taylan alkışlarla
sahneye alındı. Yaşanan bu sürpriz karşısında heyecanlarını ve mutluluklarını
gizleyemeyen Baro çalışanları Gala Yemeğine katılanlar tarafından uzun bir
şekilde alkışlandı.
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Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan

Ton Tv’de ‘Güncel’ Programına Katıldı

B

aro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan Ton Tv Güncel
Programında Senem Erdem’in
konuğu oldu.
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, bu
yıl Avukatlar Haftası Etkinliklerini

yakın zamanda kaybettiğimiz önceki
Baro Başkanlarımızdan Av. Dr. Hasan
Sipahi Anısına düzenlendiğini belirterek; “Bu yıl 9 günde 37 yaparak bu
alanda bir rekora imza attık, düzenlenen etkinlikleri sadece meslektaşlarımıza yönelik değil Çanakkale halkı ve

çocuklar için de planlayarak toplumun hukuk bilincini arttırma yönünde
çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Programın devamında Avukatlık ve
hukuk konuşuldu. (Bu röportaj Aynalı
Pazar Gazetesi’nin 08 Eylül 2013 pazar günkü sayısında yayımlanmıştır)

“Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkının Kullanılması” ile
“ÇED Süreci Nasıl Takip Edilir” Konulu Panel Yapıldı

2

015 Yılı Avukatlar Haftası
Etkinlikleri “Bilgi Edinme
Hakkı ve Dilekçe Hakkının
Kullanılması” ile “ÇED Süreci Nasıl
Takip Edilir” kolu panel ile Prof. Dr.
Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde
yapıldı.
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Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi Av. Fevzi Özlüer ve Ekoloji
Kolektifi Üyesi Av. Cömert Uygar Erdem’in konuşmacı olarak yer aldığı panele, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
meslektaşlarımız ve Çanakkale halkı katıldı. Düzenlenen panelin ilerleyen kıs-

mında soru cevap bölümüne geçilerek
bilgi alışverişinde bulunuldu. Programın
sonunda Baro Yönetim Kurulu Üyemiz
Av. İbrahim Cem Erbil, panelistler Av.
Fevzi Özlüer ve Av. Cömert Uygar Erdem’e günün anısına Baromuzun armağanlarını takdim etti.
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Gökhan Bayram’dan

Teknikleriyle Etkili
Konuşma Semineri

B

aromuzun düzenlediği
Avukatlar Haftası etkinlikleri
çerçevesinde Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim
Elemanı ve Hitabet Uzmanı
Gökhan Bayram tarafından, “Etkili
Konuşma Teknikleri” konulu
konferans düzenlendi.

kaleliler katıldı. Gökhan Bayram, yaklaşık 1 saat süren konferans boyunca
deneyimlerinden, uzmanlarından ve
bilimsel kaynaklardan öğrendiği 50
pratik tekniği dinleyenlerle paylaştı.

Bayram, konferansında etkili konuşma yöntemlerini kendine has 50
teknikle dinleyenlere aktardı.
Konferansa, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ın yanı sıra Çanakkale
Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, meslektaşlarımız, siyasetçiler ve Çanak-

Gökhan Bayram, konferansında
Atatürk, Hitler, Martin Luther King
başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan, Osman Bölükbaşı, Süleyman
Demirel gibi siyasetçilerden, birçok
devlet adamı ve avukattan örneklerle
konuşma ve ikna yöntemlerini paylaştı. Bayram, konferansın sonunda

“HİTABETİN DOĞUŞTAN
GELDİĞİNE İNANMIYORUM”

gelen soruları da yanıtladı. Hitabetin,
doğuştan gelen bir özellik olmadığını
örneklerle paylaşan Gökhan Bayram,
birçok etkili konuşmacıdan örnekler
vererek “Saydığım konuşmacıların ortak özelliklerinden biri geçmişlerinde
etkileyici bir konuşmacı olmadıkları
diğeri ise konuşmalarını iyileştirmek
için çok çalışmış olduklarıdır. Bir kişi
sistemli bir çalışmayla, dikkatli bir
gözlemle ve teknikleri öğrenerek çok
çok daha iyi bir konuşmacı olabilir.”
dedi.
Konferansın sonunda Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Çanakkale Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer
tarafından Gökhan Bayram’a plaket
sunuldu. Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, konuşmasında Bayram’ın Çanakkale Barosu’na önemli destekler
verdiğini belirterek, kendisinin alanında yetkin biri olduğunu ve Türkiye’nin
hemen hemen her ilinden birçok avukata Türkiye Barolar Birliği’nde de konuşma dersi verdiğini belirtti.
ÇANAKKALE BAROSU
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AVUKATLAR HAFTASI’NDA

Masa Tenisi Turnuvası Düzenledik

2

015 Yılı Avukatlar
Haftası Etkinlikleri
kapsamında 05 Nisan
2015 Pazar günü Biga İÇDAŞ
Spor Salonu’nda Masa Tenisi
Turnuvası düzenledik.
Turnuvaya meslektaşlarımız ve
Biga halkının ilgisiyle büyüktü. Son
derece çekişmeli maçlar yaşanan
turnuvada 1. Figen Yalçın, 2. Çetin
Gür ve 3. Erkan Kurtiş oldu.
Dereceye girenlere ödüllerini Baromuz Biga ilçe temsilcisi Av.
Halil Yağan, Biga ilçesi meslektaşlarımız Av. İrfan Filiz ve Av. Tuğba
Karagöz takdim etmişlerdir.
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Avukatlar Haftası Satranç Turnuvası

2

015 Yılı Avukatlar Haftası
Etkinlikleri kapsamında 0405 Nisan 2015 tarihlerinde
Halk Bahçesi Sosyal Tesislerinde
Satranç Turnuvası düzenlendi.
Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında 04-05 Nisan 2015 tarihlerinde
Baromuz ve Çanakkale 1915 Satranç Spor
Kulübü iş birliğinde Çanakkale Halk Bahçesinde Satranç Turnuvası düzenlenmiştir.
Katılımın yüksek olduğu turnuvada
dereceye giren 10 yaş altı ve 14 yaş altı
çocukların isimleri şu şekildedir; Erkekler
10 yaş altı kategorisinde 1.Rauf Kılcan,
2. Melih Güren, 3. Ömer Faruk Civcer, 4.
Uğur Uysal, 5. Dilek Türünz bayanlar 10
yaş altında 1. Dilek Türünz, 2. Nilsu Enç,
3. Nehir Yıldırım, erkekler 14 yaş altı kategorisinde 1. Baran Büyükbozkoyun, 2.

Berke Dursun Ustabaş, 3. Faruk Bartu
Zümrüt, 4. Zevcan Nur Mutlu, 5. Berke
Sandal, bayanlar 14 yaş altında 1. Zevcan
Nur Mutlu, 2. Asude Cihan, 3. Şevval Şahin dereceye girmiştir.

Zorlu maçların yaşandığı turnuvada
dereceye girenlere ödüllerini Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Soner Aydın ve
meslektaşlarımızdan Av. Mustafa Zümrüt
takdim etti.
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TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE KARANLIK BİR ALAN

“REKABET HUKUKU”

Av. M. Volkan AKBAŞ

24

Ocak 1980 kararlarıyla Türkiye
ekonomisi temelden değişmiştir. Bu gelişmeden sonra Türkiye yeni bir
ekonomi anlayışla, “piyasa ekonomisi” ile
tanışmıştır. 24 Ocak kararlarıyla birlikte
ekonomi serbest piyasa anlayışıyla donatılırken, kar maksimizasyonu ve rekabetçi
fiyat politikaları üzerine yeni ve serbest bir
ekonomi anlayışı modellenmiştir.
Bu sayede devletin ekonomik faaliyet
alanından elini çekerek, düzenleyici bir rol
üstlenmesi sağlanmış; mal ve hizmet piyasaları serbestleşerek, teşebbüslerin faaliyet ve tasarrufuna bırakılmıştır. Yani serbestleşmeyle, özel sektörün ve girişimciliğin
önünü açılmış, devletin ekonomideki payı minimize edilmiş,
girişimcilerin ve yabancı yatırımcıların lehine sonuçlar doğuracak şekilde “Devletçilik Politikası” sınırlandırılmıştır.
Artık piyasa ekonomisi modelinin telaffuz edildiği Türkiye
piyasalarında, bu oluşumun olmazsa olmazı “rekabet” kavramı
da gündeme gelmeye, bir gereksinim olarak söz konusu edilmeye başlamıştır.
En yaygın ve kabul gören tanımıyla “rekabet”; mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik
kararlar verilebilmesini sağlayan yarışı ifade etmektedir.1 Rekabet teorisine göre, teşebbüslerin piyasada serbestçe birbirleriyle
yarışması, yani rekabet etmesi neticesinde, mal ve hizmetler tüketicilere mümkün olabilecek en düşük fiyatta ve yüksek kalitede sunulacaktır. Tüketicilerin en kaliteli ürünü, en düşük (veya
uygun) fiyatta ulaşabildiği bir durum ise toplumsal refahı beraberinde getirmektedir. Yani rekabet, serbest koşullar altında
işleyen ticari faaliyetlerin toplumsal refaha dönüştüğü bir sebep
sonuç ilişkisi olarak da tanımlanabilecektir. Dolayısıyla, piyasa
sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve kendisinden beklenen
yararları gerçekleştirmesi, ancak piyasalarda rekabet ortamının
yaratılması halinde mümkün olabilir.2
1 http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGenel+%C4%B0%C3%A7erik%2fsozluk%2fRekabet+Terimleri+S%C3%B6zl%C3%BC%C4%9F%C3%BC+5.Bask%C4%B1.pdf
2 Kerem Cem Sanlı, “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs
Birliği Kararlarının Geçersizliği” (Rekabet Kurumu, Lisanüstü Tez Serisi
No:3)
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Modern anlamda rekabet politikasının
ortaya çıktığı ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle
endüstriyel ürünler ve taşımacılık alanında
ortaya çıkan ve rekabeti sınırlandıran ya da
tümüyle ortadan kaldıran tröstlerin neden olduğu yoğunlaşma ve tekelleşme karşısında,
bu durumdan doğrudan etkilenen çiftçiler,
öncelikle demiryolu taşımacılığında ve genel
olarak tüm tekellerin bir şekilde denetlenmesini
sağlayacak düzenlemelerin acilen yapılması için
örgütlenmiş ve baskı grupları oluşturmuşlardır.
Bu baskı gruplarının da etkisiyle, Sherman
Antitröst Yasası (Sherman Antitrust Act) 1890
yılında yürürlüğe girmiştir.3
Rekabet politikası Avrupa Birliği’nde ise 18 Nisan 1951 tarihinde, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında imzalanan ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran Paris Antlaşması’yla ilk kez gün yüzüne çıkmış; 27
Mart 1957 tarihli Avrupa topluğunun kuruluşuna ilişkin Roma
Antlaşmasıyla topluluk hukuku haline gelmiştir.
Nihayet Türkiye’de, 13.12.1994’te yürürlüğe giren 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Türkiye
sınırları içerisindeki mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması ve sağlanması görev ve yetkisi, aynı yasa ile kurulan
Rekabet Kurumu’na tevdi edilmiştir.
4054 sayılı Kanun AT rekabet yasaları ile paralel düzenlemeler içermektedir. Kanuna göre rekabet ihlaline yol açabilecek
üç tip eylem vardır: (i) rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar [madde 4], (ii) hakim durumun kötüye kullanılması [madde 6] ve (iii) birleşme veya devralma [madde 7]
başlıkları altında düzenlenmiştir. Ticari hayatın dinamik yapısı
ve çeşitliliği karşısında değerlendirildiğinde, Kanun’un bu çok
kısıtlı görülebilecek düzenleme çerçevesi, anılan maddelerin
farklı durumlara göre yorumlanmasını ve uygulanacak somut
vakanın özelliklerine göre uyarlanması sorununu beraberinde
getirmiştir. Yirmi yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Kanun’un
uygulanma süreci de oldukça meşakkatli geçmiştir. Onlarca karar, uygulama hataları nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir.
Rekabet Kurumu, süreç içerisinde ortaya çıkan uygulamaya
3 Cihan Aktaş, Gelişmekte Olan Ülkelerde Rekabet Politikası: Bir Çerçeve
Çalışması, Ankara 2013.
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yönelik birçok tartışmanın önünü almak ve bir anlamda “taşları yerine oturtmak” amacıyla bir dizi ikincil düzenleme hayata
geçirmişse de, rekabet kurallarının uygulanmasına yönelik tartışmalar henüz sonlanmamıştır. Aslında böyle olması da gayet
doğaldır. Rekabet kuralları, hızla gelişen teknoloji ve sürekli
değişen tüketici tercihleri ile şekillenen, dinamik yapılı ticari
hayatı denetim altına tutmayı amaçlamaktadır. Ticaret, rekabet
kuralları karşısında, bir sonraki adımı belli olmayan yaramaz
bir çocuk gibidir. Bu koşullar altında kuralları uygulayanın,
önüne gelen benzeri tipte ancak farklı ticari gerekçeleri bulunan vakalara karşı aynı Kanun maddesinin uygulanmasında
farklı bir yoruma gitmesi veya bir önceki yorumundan sapmak
durumunda kalması kaçınılmazdır.
Bu noktada rekabet hukukuna özgü bir özelliğin altını çizmemiz gerekir. Rekabet hukuku sadece bir hukuk dalı değildir.
Ticaret ekonomik bir faaliyettir. Kuralların, ticaret hayatına uygulandığı bir durumda da sayısal verileri görmezden gelmek,
yani rekabet iktisadını özümsememek en büyük hata olacaktır.
Rekabet hukukunun en önemli dokusu içerisinde barındırdığı
iktisadi gerekçedir. Örneğin; bir teşebbüsün hakim durumunu
kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturulması, öncelikle hakim
durumda bulunup bulunmadığının tespitini gerektirir. Kanunun tanımından da açıkça görüleceği üzere, hakim durum4
ekonomik parametrelerle ilgili bir tespiti veya değerlendirmeyi
gerektirmektedir. Yani hakim durum bir teşebbüsün sayısal verilerle ortaya konmuş pazar payıdır. Hemen ertesinde yapılacak
kötüye kullanma tespitinde de sayısal veriler ön plana çıkacaktır. Örneğin, hakim durumunu maliyetin altında satış yaparak
ihlal eden bir teşebbüsün öncelikle maliyetinin ortaya konması
gerekir. Özellikle telekomünikasyon, enerji gibi şebeke endüstrilerinin hakim olduğu pazarlarda maliyetlerin hesaplanması
oldukça meşakkatli iktisadi analizleri gerektirir. Dolayısıyla
rekabet hukukunun özünde barındırdığı iktisadi dokunun göz
ardı edilmemesi; bu alanın sadece hukukçulara ait olduğu yanılgısına düşülmemesi gerekir.
Bu hatalı yaklaşım Rekabet Kurulu kararlarının yargısal
denetim safhasında da belirginleşmektedir. Bağımsız bir idari
otorite olan Rekabet Kurulu’nun tüm idari işlem ve kararları
yargısal denetime tabidir. Rekabet Kurulu’nun çoğu zaman
karmaşık iktisadi analizlerle gerekçelendirdiği ve bu çerçevede Kanun’un yorumlanmasıyla tesis ettiği idari işlemlerin, sadece hukukçu yargıçlar tarafından değerlendirilmesi güçtür.
Özellikle yargısal denetimin idari usul açısında değil de, kararın muhteviyatına ilişkin gerçekleştirildiği durumlarda, idare
mahkemesinin değerlendirme aşamasında iktisadi gerekçelere ne derece hakim olduğu konusu kuşku doğurmaktadır. Bu
4 Kanun’un 3.maddesine göre hakim durum: “Belirli bir piyasadaki bir
veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerden bağımsız hareket
ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri
belirleyebilme gücünü” tanımlamaktadır.

sebeple, tıpkı fikri mülkiyet alanında olduğu gibi, rekabet davaları özgü ihtisas mahkemelerinin oluşturulması ve bu mahkemelerde rekabet hukukunun inceliklerine hakim kişilerin
görevlendirilmesi uzun zamandır tasarlanmaktaysa da henüz
hayata geçirilmemiştir.
Gelelim Türkiye’de rekabet kurallarının teşebbüsler ve hukukçular tarafından ne kadar dikkate alındığı gerçeğine. Rekabet kurallarının, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm mal ve hizmet piyasaları bakımından uygulama alanı
bulunmaktadır. Yani, örneğin; Türkiye’ye yaygın dağıtım yapan bir teşebbüsün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
değerlendirilen faaliyetleri ile sadece Çanakkale ilinde faaliyet
gösteren bir teşebbüsün Çanakkale olarak tanımlanabilecek
coğrafi pazardaki faaliyetleri için aynı rekabet kuralları ve yaptırımları geçerli olacaktır. Rekabet Kurulu tarafından yapılacak
değerlendirmede, incelenen teşebbüsün iktisadi faaliyetlerini
gerçekleştirdiği coğrafyaya (ilgili coğrafi pazar) ve mal/hizmet
(ilgili ürün pazarı) alanına ilişkin pazarda rekabeti engelleyip
engellemediği tespiti yapılacaktır.
4054 sayılı Kanun’da düzenlenen yaptırımlar oldukça ağırdır. Kurul, Kanun’un ihlalinin tespiti halinde bir önceki mali yıl
sonunda oluşan (veya nihai karar tarihine kadar en yakın mali
yıl sonunda) gayri safi gelirlerin %10’una kadar para cezası vermeye yetkilidir. Kanun aynı zamanda teşebbüs yetkilisi/
çalışanlarının şahsi cezai sorumluluğuna da gidebilmektedir.
Buna göre, ihlalde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs yöneticilerine veya çalışanlarına, verilen cezanın %5’ine kadar idari para cezası verilebilecektir. Kanun, aynı zamanda ihlalden
zarar görenler için tazminat hakkını açıkça düzenlemektedir.
Bununla da kalmayıp, rekabet ihlalinden zarar görenlerin
talep etmesi halinde hakimin “üç katı oranında” tazminata
hükmedebileceğine yönelik yasal bir düzenleme getirmektedir.
Görüleceği üzere, rekabet kuralları esasen ticari hayatın
dinamizmine ve toplum refahına katkı sağlayan bir düzenleme mekanizmasıdır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve AB
bakımından oldukça ciddiye alınan rekabet politikası ne yazık
ki ülkemizde sadece belli başlı teşebbüslerin yönetim ve etik
değerleri arasına girebilmiştir. Ne var ki, rekabet kuralları sadece söz konusu teşebbüsler için değil, Türkiye’nin herhangi bir
ilinde faaliyet gösteren ve o bölgede belli bir güce sahip olan teşebbüsler için de aynı oranda geçerlidir. Rekabet Kurumu’nun
inceleme başlatma yetkisi müracaata bağlı değil, aynı zamanda
re’sendir. Örneğin, yerel bir gazetenin bölgedeki müteahhitlerin
çimento fiyatlarını düşürmek konusunda anlaştıkları yönünde
çıkardığı bir haberi, Rekabet Kurumu’nun harekete geçmesi için
ihbar mahiyetindedir. Bu sebepledir ki, konu rekabet kuralları
olduğunda, doğru bilinen birçok davranış aslında yanlıştır. Bu
itibarla, ticari hayat içerisinde yer edinmiş tüm teşebbüslerin
rekabet kurallarına yönelik bilincinin arttırılması önemlidir.
ÇANAKKALE BAROSU
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“Doğal Varlıklar ve Çevresel Etki
Değerlendirmesi” Semineri

Ç

anakkale Barosu Çevre Ve
Kent Hukuku Komisyonu;
Türkiye Barolar Birliği Çevre
Ve Kent Hukuku Komisyonu
tarafından Kırklareli’de
düzenlenen “Doğal Varlıklar ve
Çevresel Etki Değerlendirmesi”
seminerine katıldı.
Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “Doğal Varlıklar ve Çevresel Etki
Değerlendirmesi” semineri 10 Ocak 2015
Cumartesi günü Kırklareli’de yapıldı.
Seminere Çanakkale Barosu Çevre ve
Kent Hukuku Komisyonu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu üyesi Av. Ali Furkan Oğuz,
Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet
Ozan Yılmaz ve Av. Ali Aydın Çalıdağ katıldı.
Kırklareli Üniversitesi’nde düzenlenen, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, Türkiye Barolar
Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
Başkanı Av. Ali Arabacı, Kırklareli Barosu
Başkanı Harun Saygılı’nın açılış konuşması yaptığı seminerde, komisyon üyeleri
Av. Bülent Kaçar, Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu, Av. Ömer Erlat, Av. Emre Baturay Altınok, Av. Bedrettin Kalın, İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim
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üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer tarafından ÇED Yönetmeliği’ndeki değişiklikler,
dava süreçleri, Artvin Cerattepe’deki hukuk ve ekoloji mücadelesi, Istrancaların
doğal yapısı ve bu doğal yapıyı yok eden
madencilik faaliyetlerinin doğuracağı sonuçlar bilimsel olarak ele alındı.
Toplantının 2. günü olan 11 Ocak
2015 Pazar günü ise Istrancalar’da inceleme gezisi yapıldı. DAYKO Kırklareli İl
Temsilcisi Göksal Çidem’in rehberliğinde yapılan gezide Koruköy Bölgesi’nde
faaliyeti sona eren bir taş ocağı sahasına
gidildi. Yok edilen ormanı, kirletilen su
kaynaklarını ve hatta çöplerini bile bırakıp
giden işletmenin yarattığı görüntü tespit
edildi. 2012 yılında Türkiye’nin en temiz

3. köyü seçilen Kırklareli’nin Armağan Köyü’ne gidilerek köyde açılması planlanan
Kalker Ocağı ve 10 adet RES hakkında köy
muhtarı ve köy halkından bilgi alındı. Ardından Dereköy Altın Madeni Sahası’na
gidilerek Altın Madeni için ÇED gerekli
değildir kararı üzerine açılan ve kazanılan
dava hakkında TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Bülent Kaçar’dan
bilgi alındı.

18 MART TÖRENLERİ

‘Zafer Haftası’ Açılış Törenine Katıldık

Ç

anakkale Deniz Zaferi’nin
100. Yıldönümü kutlamalarını
içeren Zafer Haftası, Çimenlik
Kalesi’ndeki açılış töreniyle
başladı.
Zafer Haftası açılış törenine, Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra Vali Ahmet Çınar, Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan,
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, askerler, muharip gaziler, şehit aileleri
ile öğrenci ve askerler katıldı.
Tören, şehitler için Saygı Duruşu ve
ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk
bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.
7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece Deniz
Savaşları’nın kaderini değiştiren Nusret
Mayın Gemisi’nin aslına uygun olarak
yapılan TCG Nusret’in bağlı bulunduğu
Çimenlik Kalesi’ndeki törende Mehteran
Bölüğü tarafından bir gösteri sunuldu. Zafer coşkusuna töreni izleyen vatandaşlar
da ortak oldu.
ÇANAKKALE BAROSU
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KUTSAL EMANETLER YOLA
ÇIKTI
Daha sonra Gelibolu Yarımadası’ndan
alınan toprak, Çanakkale Boğazı’ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerimizin
kanından alan Türk Bayrağı’ndan oluşan
kutsal emanetleri, atletler Sinan Korkmaz
ve Özlem Şahin Vali Ahmet Çınar’a teslim etti. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Vali Ahmet Çınar, Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan,
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan ve protokol
üyeleri, kutsal emanetleri taşıyan atletlere
karanfil vererek Ankara’ya dek sürecek Zafer Koşusu ve Halk Yürüyüşü’nü başlattı.
Kutsal emanetler sırasıyla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara
illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart
günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek.
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18 MART TÖRENLERİ

Çimenlik Kalesi ve Deniz Müzesi Açılışı Yapıldı

R

estorasyonu
tamamlanan Çimenlik
Kalesi ve Deniz Müzesi 17
Mart 2015 tarihinde yapılan
tören ile ziyaretçilere açıldı.
Gerçekleştirilen açılışa, Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın
yanı sıra Vali Vekili Cemal Yıldızer,
Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu, Boğaz ve
Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan, Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan ve çok sayıda davetli
katıldı.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100.
Yılı anma törenleri çerçevesinde
restorasyonu tamamlanan Çanakkale Deniz Müzesi ve Çimenlik
Kalesi’nin özel misafirleri de vardı.
Çanakkale Savaşlarını’nı 100. Yılı
anma törenleri çerçevesinde Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından davet edilen şehit aileleri de
Çimenlik Kalesi İç Kale’nin açılışına
katıldı.
ÇANAKKALE BAROSU
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Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Törenine Katıldık
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleri
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Törenine katıldı.

Çanakkale
Kara Savaşlarının 100. Yılı Töreni
Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yılı Törenlerine Katıldık

B

aro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yıl
dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde
düzenlenen törene katıldı.
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18 MART TÖRENLERİ

Asırlık Zaferi Coşkuyla Kutladık

1

8 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 100.
yıldönümü nedeniyle 18
Mart Stadyumu’nda tören
düzenlendi.

Törene Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ın yanı sıra Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu, bakanlar, milletvekilleri,
bürokratlar ve Çanakkale halkı katıldı.
Törende Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan,
Vali Ahmet Çınar birer konuşma yaparken son olarak kürsüye Başbakan
Ahmet Davutoğlu çıktı.
Serdar Tuncer’in Çanakkale
Şehitleri şiirini okumasının ardından halk oyunları gösterisi ve Türk
Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği
konser verdi. Tören resmi geçit ile
sona erdi.
Sonrasında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yıldönümü
kutlamaları Şehitler Abide’nde düzenlenen törenle devam etti.
ÇANAKKALE BAROSU
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ÖZEL RÖPORTAJ

HASAN SİPAHİ
RÖPORTAJ: AYHAN ÖNCÜ
E-Mail: info@canakkaletravel.com

Dile kolay tam 46 yıldır Çanakkale’de avukatlık yapıyor.
Hemen hemen Çanakkale’nin çoğu onu tanır. Gariban dostudur. Birinin adliyede işi olsa hemen ona koşar. Biraz bilgi
almaya çalışır. O da elinden geldiğince kendilerine yardımcı
olmaya çalışır. Evet Avukat Hasan Sipahi’den bahsediyorum.
80 yaşına gelen Avukat Hasan Sipahi’nin hayat hikayesi aslında bir roman gibi. 8 yaşında
annesini, 10 yaşında da babasını kaybeden
Hasan Sipahi, bu günlere gelmesinde devlete
minnettar. Çünkü anne ve babasını çocukken
kaybettikten sonra devlet onu parasız yatılı olarak okutmuş. Her konuşmasında “Devlet eğer
o yıllarda benim elimden tutmasaydı okuma
imkanı bulamayacaktım. Bana bu imkanı sağlayan devletime teşekkür ve minnet borçluyum”
diyor. Aslında Hasan Sipahi bir öğretmen. Yıllarca yurdun değişik bölgelerinde öğretmenlik
yapmış. Daha sonra liseyi dışarıdan bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi’ne girip Avukat olmuş. 46 yıldan
buyana da Çanakkale il merkezinde başarı ile bu Avukatlık
mesleğini sürdürüp genç avukatlara da öncülük yapıyor. Yaşı
80’e gelen Hasan Sipahi, “Niyetim önümüzdeki yıllarda artık
mesleği noktalamak. Elimdeki dosyaların sayısını azaltarak

2-3 yıl içinde artık dinlenmeyle çekilebilirim” diyor. Bu haftaki sayımızda sizlere öğretmenlik mesleğinden Avukatlığa geçiş
yaparak 46 yıldır Çanakkale’de bu mesleğe devam eden Hasan
Sipahi’yi tanıtmak istedik. İşte o röportaj….
Bize kendinizi tanıtır mısınız?

C 10 Ekim 1933 yılında Çanakkale’de doğdum. İlköğretimimi Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladım. O yıllarda
Çanakkale’de bir tek ortaokul vardı. Ortaokulu da 1948 tarihinde bitirdim. Daha
sonra Edirne Öğretmen Okulu’na gittim.
Edirne’deki bu okulda parasız yatılı olarak
okudum. 1951 yılanda öğretmen okulundan mezun oldum. Öğretmen okulunun
ardından ise sırasıyla 1951 yılında 1 yıl
Mardin’in Midyat ilçesinin bir köyünde,
1953-1955 yılları arasında da 2 yıl Ağrı
ilinin Eleşkirt ilçesinin Toprakkale köyünde olmak üzere toplam 3 yıl ilkokul öğretmenliği ve yöneticiliği yaptım. Bu arada
askerliğimi 18 ay yedek subay olarak İstanbul’da yaptım. Daha sonra yasa gereği bugün Çanakkale il
merkezinde Eğitim Fakültesi olarak bilinen yerde Eğitim
Yüksekokulu’nu tamamladım. Okulu tamamladıktan sonra
Ankara Valiliği emrine verildim. 2,5 ay ilkokul müfettişi olarak Ankara ilinin Çubuk ilçesinde görev yaptım. Ardından

ACI KAYBIMIZ
Önceki Baro Başkanlarımızdan
Av. HASAN SİPAHİ’yi
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Meslektaşımıza
Allah’tan rahmet, Ailesi ve Hukuk Camiasına Başsağlığı diliyoruz.
ÇANAKKALE BAROSU
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da kararname ile tayinim Gümüşhane’ye yapıldı.
1957 yılından 1960 yılına kadar Gümüşhane İlköğretmen Okulu’nda öğretmen ve idareci olarak çalıştım. Bu arada Gümüşhane’de lise açılınca
orada 3 yıl Genel Psikoloji ve Felsefe derslerine
girdim. Kısacası 8 yaşında annemi, 10 yaşında
da babamı kaybettim ve devletim sayesinde
okudum. Öğrenimimin sağlanmasında,
meslek sahibi olmamda devletimin çok
büyük yardımını gördüm. Devlet eğer
o yıllarda benim elimden tutmasaydı
okuma imkanı bulamayacaktım. Bana
bu imkanı sağlayan devletime teşekkür ve minnet borçluyum.
Çanakkale’nin en eski avukatlarındansınız. Sizin geçmişiniz aslında
öğretmenlik mesleğine dayanıyor.
Yıllarca öğretmenlik yapmışsınız.
Avukatlık mesleğine başlamanız
nasıl oldu? Kaç yılında Çanakkale’de avukatlığa başladınız?
C O yıllarda öğretmen okulunu devlet hesabına okuduğumuz için imzaladığımız sözleşme gereğince mecburi
hizmetlerimizi yapmamız gerekiyordu.
Öğretmen okulu mezunlarının da direkt üniversiteye gitme
hakkı yoktu. Mutlaka dışarıdan lise diploması alması gerekiyordu. Gerçi okunanlar aynı ders ama, demek o günün
şartları altında devlet okuttuğu kişilerin bir başka mesleğe
gitmesi yerine kendi ilinde bulup da çalıştırmaya önem veriyordu. Bende bu durum karşısında Ağırı ilinin Eleşkirt
ilçesinde ilkokul öğretmenliği yaparken Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak Erzurum Lisesi’ni dışarıdan bitirdim.
Böylece üniversiteye gitme hakkını da elde ettim. 1960’lı
yıllarda kendim Gümüşhane’de görevliyken maalesef bir
türlü Ankara’ya tayinimi yaptıramadım. Hiç olmazsa bari
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girip orayı bitirme
imkanım olabilirdi. Bu olmayınca bende öğretmenlikten istifa ettim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarını
kazanarak 1960 yılında kaydımı yaptırıp bu okulda okumaya başladım. 4 yılda okulu tamamladıktan sonra Çanakkale’de Avukatlık stajımı yaparak burada görevime başladım.
İlk avukatlığa başlayışım Çanakkale’de 6 Mayıs 1966’dır. O
tarihten buyana avukatlık yapıyorum.
Çocukluğunuzda istediğiniz ve kendinize hedef seçtiğiniz mesleğiniz avukatlık mıydı? Yani istediğiniz bir
mesleği mi yapıyorsunuz?
C Ortaokuldayken öğretmenlik mesleğine karşı ilgi duyuyordum. Şartlar beni oraya da götürdü. Bir süre yurdun de-
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ğişik yerlerinde öğretmenlik de yaptım. Ardından da
Hukuk Fakültesini bitirerek Avukat oldum. İstediğim
bir mesleği yapıyorum diyebilirim.

“ADALET HİZMETLERİ VİLAYET
BİNASININ BİRİNCİ KATINDA YERİNE
GETİRİLİYORDU”
1966’lı yıllardaki adliye binası neredeydi? O yıllardaki mesleğiniz hakkında
bize bilgi verir misiniz?
C Çanakkale’de o yıllarda bir adliye binası yoktu. Adalet hizmetleri Çanakkale
Vilayet binasının birinci katında yerine
getiriliyordu. Binanın ilk katında avukatlar olarak bizim küçük bir odamız
vardı. 6-7 avukat orada oturabiliyorduk.
Şartlarımız sınırlıydı. Genelde duruşma
esnasında koridorlarda bulunurduk.
Diğer ülkelerde özellikle Avrupa’da adalet binaları o şehrin en güzel yerlerinde
dikkat çeken bir şekilde yapılırdı. Fakat
Çanakkale’de o yıllarda malesef öyle bir
bina yoktu. Son yıllarda ülkemizde de
yeni modern adalet binaları yapılıyor. Bu
da çok güzel bir durum.
İlk baktığınız davayı hatırlıyor musunuz?
C 1966 yılında baktığım ilk dava bir gazeteci ile ilgili davaydı. Adının Ahmet olduğunu hatırladığım bir basın mensubunun “basın yoluyla hakaret” davasına bakmıştım. O ilk
davamda da basın mensubunu beraat ettirmiştim. Avukatlık
mesleğimde ardından Avukat Necdi Kumkaleli ile beraber
yıllarca çalıştık. Necdi beyin benim mesleğimin gelişmesinde çok emeği vardır. Kendisini rahmetle anıyorum.
46 yıldır aralıksız Çanakkale’de avukatlık yapıyorsunuz? Bu çok uzun bir süre. Bu görev süresi içinde yaşadığınız zorluklar neler oldu?
C Her mesleğin zorlukları var. Bizimde mesleğimizin zorlukları var. Mesleğe ilk başladığımızda acemiliğimizde zorluklar çektim. Bu süre içinde Adliyede yer alan memurlardan ve diğer görevlilerden çok büyük yardımlar gördüm.
Hakimlerimizden de büyük yardımlar gördüm. Örneğin
Rahmetli Hüseyin Avni Bey vardı. Hüseyin Avni Baksı. Bu
ve bunun gibi her mahkeme hakiminden gereken yardımı
gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum. Görev sürem içinde
çektiğim en büyük zorluk ise vatandaşlarla yaptığım görüşmelerde oluyor. Karşımda taraflar var. Sanıklar var. Herkes
tam meramını ifade edemiyor. Veya bazı bilgileri saklıyor. O
zamanda biz zorluk çekiyoruz.
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“1966 YILINDA İL MERKEZİNDE AVUKAT
SAYISI 8-10 TANEYDİ”
46 yıl önceki avukatlık mesleği ile şu anki avukatlık
mesleğini karşılaştırmanızı istesek neler söylersiniz?
C 46 yıl önce avukat olarak yararlandığımız kaynaklar çok
sınırlıydı. Ders kitaplarımız ve duruşmalar esnasında getirdiğimiz ayrı kitaplar vardı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ile kaynak sayısı çok arttı. Her türlü bilgiye artık çok
kolay ulaşılabiliyor.
1966 yılında Çanakkale merkezde kaç avukat vardı?
Bunlardan birkaçının isimlerini söyleyebilir misiniz?
C O yıllarda baro başkanımız rahmetli Ata Soyuer’di. 1966
yılında ilçelerle birlikte avukat sayısı 25’i geçmezdi. İl merkezinde ise avukat sayısı 8-10 kadardı.
Mesleğinizin en büyük zorlukları neler?
C Hakikati ortaya çıkarmak çok güçtür. Bazı hallerde vatandaşlar tam meramını size anlatamazlar. Veya olayları kendilerine göre anlatırlar. Sizi eksik bilgilendirirler. İşte bu gibi
durumlarda avukat olarak sizin bu eksiklikleri tamamlamak
için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu da sizi oldukça zorluyor.
Adaletin tecellisinde bizim birinci amacımız gerçeğin ortaya
çıkarılmasında mahkemeye yardımcı olmak.
1983-1988 yılları arasında Baro Başkanlığı görevini
yürüttünüz sanırım? Bundan da bahseder misiniz?
C 1980 darbesi sonrası Çanakkale özel bir statüye tabi olmuştu. Bir arkadaşımız görüşleri nedeniyle tutukluydu. Ben
1983 yılında arkadaşlarımın talebi ile Çanakkale Barosu
Başkanı oldum. Tabii 1980 sonrası şartları içerisinde bayağı
mücadele verdik. Fakat Çanakkale Barosu bu mücadeleden
alnının akı ile çıkmayı başardı. O dönem ile ilgili baromuza
ve alınlarımıza katiyetle yapıştırılmış kötü bir damga yoktur.
Mesela o dönemde tutuklu olan arkadaşımız için aramızda
nöbet çizelgesi yapmıştık. Hepimiz gittik arkadaşımızı sa-

vunduk. Düşününüz, yanlış ve hatalı bir karardan arkadaşımıza 8 yıldan fazla bir ceza verilmişti. Yargıtay’da temyiz
işlemimizi yapmıştık. Arkadaşımızı 3-2 oyla cezadan kurtarmıştık. Hatta o arkadaşımızın tahliye ettirdikten sonra
görev başlayıp başlamaması bile tartışma konusu olmuştu.
Bizden önceki baro göreve başlatmakta tereddüt ediyordu.
Biz görevi devralıp işe başlayınca ilk işimiz bu oldu. Arkadaşımız hakkında bir mahkumiyet kararı yoktu. Yargılanmaktaydı. Ceza Hukuk çerçevesinde sanık sıfatını taşıyan
kişi masumdur. Ancak yargılama sonucunda mahkumiyet
kararı kesinleşirse avukatlık yapması mümkün değildi. Bu
itibarla hep beraber arkadaşlarla ortak karara vararak tereddüdü bırakarak arkadaşımızı oybirliği ile göreve başlattık. O
dönemde yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarımı da
aldıkları bu karar sebebiyle kutluyorum. Hepsi dürüst, çalışkan, gerçeğin peşinden koşan kişilerdi. İlçelerden de büyük
destek gördük. Aldığımız bu kararı da Adalet Bakanlığı’na
gönderdik. Adalet Bakanlığı’da bu kararımıza aykırı bir görüş göstermedi ve arkadaşımız göreve başladı. Bu karamız
İstanbul’da yargılanan arkadaşlarımıza da emsal teşkil etti.
Barış davasından yargılanan arkadaşlarımızdan o zamanlar 9 kadar arkadaşımız tutukluydu. Tahliye oldular. Fakat
İstanbul Barosu bu arkadaşlarımızı göreve başlatmakta tereddüt ediyordu. Bizde bizim aldığımız bu kararı onlara
gönderdik. İstanbul Barosu’da bu kararımıza göre 9 avukat
arkadaşımızı göreve başlattı. Yani Çanakkale Barosu o yıllarda Türk Hukuk tarihinde böyle bir olayın oluşmasına katkı
sağladı diyebilirim.
Üniversitelerin sayısı arttıkça doğal olarak Hukuk Fakültelerinin de sayısı artıyor. Sizin üniversiteden mezun
olduğunuz dönemde Hukuk Fakültesi sayısı parmakla
sayılacak kadar azdı. Şimdi hemen hemen her üniversitede bir Hukuk Fakültesi var. Bu fakültelerinin sayısının
artması kaliteyi düşürüyor mu acaba?
C Benim Hukuk Fakültesi’ne kaydolduğun 1960 senesinde
Türkiye’de 2 üniversitede Hukuk Fakültesi vardı. Bunlarda
Ankara ve İstanbul Üniversiteleriydi. Sanırım yine o yıllarda İzmir’de de bir Hukuk Fakültesi devreye girmişti. Şuanda
Türkiye’de Hukuk Fakültelerinin sayısının 104 olduğu söyleniyor. Ne kadar gerçek onu da bilmiyorum. Bu bir hükümet politikasıdır. Her ilde bir üniversite gerekir mi? Bunun
aksini savunan da çıkabilir. Alınan bu kararı savunanlarda
çıkabilir. Buradaki amaç o ildeki öğrencilerin başka illere
gitmesinin bazı hallerde mümkün olamayacağı ve ailelerin sıkıntıya düşebileceği olabilir. Tabii bu konu tartışılabilir. Burada tek sıkıntı şu olabilir. Acaba yeni açılan Hukuk
Fakülteleri’nde öğretim görevlisi ve üyesi yeterli mi? Yani
burada öğrenim gören öğrenciler gerekten istenilen eğitim
alabiliyorlar mı? Bu çok önemli.
Bir yandan avukatlık mesleğini sürdürürken diğer
ÇANAKKALE BAROSU
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yandan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite’nde öğretim görevlisi de oldunuz. 1998 yılında Biga İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde derslere de girdiniz. Bundan
da bahseder misiniz? Halen bu devam ediyor mu?
C 1992 yılında Onsekiz Mart Üniversitesi kurulduğu zaman üniversitenin Hukuk Servisi mevcut değildi. O zamanlar Rektör Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’di. Ben o zamanlar
fahri olarak kendilerine yardımcı oldum. 3 yıl kadar gönüllü
olarak üniversitenin Hukuk danışmanlığını yaptım. O görevim devam ederken belki çoğunuz bilmeyebilirsiniz Onsekiz Mart Üniversitesi’nin hemen yanında 25 dönüm kadar
bir meyvelik vardı. Bir vatandaş onun tapusunu almak için
dava açtı. Bizde o davayı kazandık ve bu 25 dönümlük yeri
üniversiteye kazandırdık. Ayrıca İsmail Özay’ın belediğe
başkanlığı döneminde üniversitenin 4,5 dönümlük yeri çöplük alanına dahil edilmişti. Bu konuda dava açtım ve bu 4,5
dönümlük yeri de üniversiteye kazandırmış oldum. 1998 yılında da Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde derslere
girmeye başladım. Burada da öğrencilere ders veriyorum.
Çanakkalelilerin çoğu sizi tanıyor. Zaman zaman size
gelip “Çok zor durudayım. Param da yok. Benim davama
bakar mısınız? “ diyenler oldu mu?
C Muhtaç, fakir bazı kişiler var. Onlar bana yolda rastladıklarında bazı konularda adli işler ile ilgili soru soruyorlar.
Hatta oturup birer çay da içiyoruz. Bende onlara bildiğim
kadarı ile bilgi vermeye çalışıyorum. Tabi buda sınırlı kalmak kaydı ile oluyor. Fakat avukat tutamayacak durumda
olanlara ise Çanakkale Barosu yasa gereği bir avukat verebiliyor.

“KİŞİ SUÇLU OLSA BİLE ONUNDA
SAVUNMAYA İHTİYACI VAR”
Genç avukatlar sıra ile okullarından mezun olup sizi
takip ediyorlar. Yeni nesil avukatlara duayenleri olarak
tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
C Zamanımızda avukat sayısında büyük bir artış var. Bu ar-

kadaşlarımızın önemli bir bölümü de bir araya gelerek Hukuk Büroları’nda çalışıyorlar. Bu da günün şartlarına göre
uygun bir çalışma sistemi. Ben avukatlık mesleğime devam
ettiğim sürece daha önce olduğu gibi bundan sonra da genç
avukat arkadaşlarıma yardımcı olmaya devam edeceğim.
Hepsi ile de aram iyi. Onlara benim tavsiyem hukuk kurallarına uygun bir şekilde gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamalarıdır. Şahsen benim meslek hayatımda takip ettiğim
ilkeler de bunlardır.
Suçlu bir kişi size gelerek kendisini savunmasını istediğinde onu nasıl savunuyorsunuz? Kişinin suçlu olduğun
bile bile yani..
C Kişi suçlu olsa bile onunda savunmaya ihtiyacı vardır.
Acaba o kişi ne amaçla suçlu duruma düşmüştür? Bunun
sebebini aramak lazım. Belki haksız bir saldırıya uğramıştır. Arazisine haksız yere el konmuştur. Suçluda bir insandır.
Onu o duruma iten şartların araştırılması gerekir. Kişi suçlu
diye dava almama lüksümüz yok. Dediğimiz gibi suçluda bir
insandır ve onun savunmaya ihtiyacı vardır. Fakat yüzde yüz
suçu kesin olan bir kişi için de ben davasına gidemem. Çünkü davasına baktığım bir kişiye hukuken bir yardımımın
dokunmasını isterim. Yüzde yüz suçu kesin olan bir kişiye
de faydalı olamayacağım için o tür davaya girmek istemem.
Haftanın 5 günü sürekli adliyedesiniz? “Artık yeter.
Dinlenme vakti geldi” dediğiniz olmadı mı?
C “Artık yeter” desem de aldığım davalar var. Bilhassa İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nde benim 8
dosyam vardı. Şimdi onların sayısı 3’e kadar indi. 2 tanesi
şuan Yargıtay’da. Elimden geldiği kadar 46 yıl bu meslek ile
uğraştım. Bayağı da kişileri tahliye ettirme imkanına kavuştum. Bu da insana bir zevk veriyor. Amacım gerçeğe uygun
bir kararın çıkması,. Hukukun üstünlüğünün sağlanması.
Tabi zaman zaman mesleği bırakma konusunu düşünmüyor
değilim. Niyetim önümüzdeki yıllarda artık mesleği noktalamak. Elimdeki dosyaların sayısını azaltarak 2-3 yıl içinde
artık dinlenmeyle çekilebilirim.
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Hakim Erdem Mirici’ye Veda Yemeği

Y

argıtay Üyeliğine Seçilen
Hakim Erdem Mirici’ye veda
yemeği düzenlendi.

Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Erdem Mirici, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurul’unun
15.12.2014 tarihli toplantısında Yargıtay Üyeliğine seçildi. Bu sebeple Erdem Mirici’ye Balıkçı Yaşar Restoranda veda yemeği düzenlendi.
Yemeğe Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan ve çok sayıda meslektaşımızın yanısıra, Vali Vekili Cemal
Yıldızer, Boğaz ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Hasan Nihat Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Nazmi
Alp, eşleri, Çanakkale merkez ve ilçe
Adliye hakim ve savcıları ile eşleri ve
adliye çalışanları katıldı.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Hukuka, Adalete ve Yargı camiasına
sunduğu hizmetlerden dolayı Hakim
Erdem Mirici’ye teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. Hakim Erdem
Mirici’ de Çanakkale’yle bağlarının
farklı olduğunu ve Çanakkale’den ayrılığın zor olacağını belirterek herkese
teşekkür etti.
ÇANAKKALE BAROSU
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Baromuz ‘CMK Uygulamaları Semineri Düzenledi

S

eminerde; Çanakkale 4. Asliye
Ceza Mahkemesi Hakimi Dr.
Halil Güner, Cumhuriyet
Savcısı Mehmet Çetinkaya ve Av.
Şemsettin Tutar katılımcılara
“Ceza Muhakemesinde
Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz
Uygulamalarına” ilişkin bilgiler
aktardı.
Seminer Baro İdari Binada çok sayıda
meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.
Seminer, soru cevap bölümü ile sona
erdi. Programın bitiminde meslektaşımız

Av. Filiz Karadeniz Hakim Dr. Halil Güner’e, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Gültekin Yıldız Cumhuriyet Savcısı Mehmet

Çetinkaya’ ya ve meslektaşımız Av. İsmail
Kahraman Av. Şemsettin Tutar’a günün
anısına armağanlarını takdim etti.

YUKK’a Baromuzdan Katılım

T

ürkiye Barolar Birliği ve İzmir
Barosu’nun işbirliğiyle 1617 Ocak 2015 tarihlerinde
düzenlenen Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu
(YUKK) Çalıştayı, Türkiye
genelinden birçok Baro temsilcisi
Avukatın katılımlarıyla gerçekleşti.

Çalıştaya, Baromuz Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Komisyonu Üyesi Av.
Mehmet Akif Kuşçuoğlu, İnsan Hakları
Komisyonu Başkanı Av. Bihter Bilir ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Av. Ahmet
Ozan Yılmaz Baromuzu Temsil etmek
üzere İzmir’de yerlerini aldılar.
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İnsan Hakları Temsilcimiz TBB’de Toplantıya Katıldı

B

aroların İnsan Hakları
Temsilcileri Toplantısı 25
Ocak 2015 tarihinde Türkiye
Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıya
Baromuzu temsilen, İnsan Hakları
Komisyonu Başkan Yardımcısı Av.
Eyüp Algül katılım gösterdi.
Altmış Baronun insan hakları temsilcilerinin, TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim
Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerinin “Baroların İnsan Hakları Temsilcileri
Toplantısı”nın ilk gündem maddesinde;
TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av.

Serhan Özbek, İnsan Hakları Merkezi’nin
geçmişi, yaptığı ve planladığı çalışmalar
konusunda baro temsilcilerine bilgi verdi.
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları
Merkezi Görevlisi Av. Özge Görel, “İnsan
Hakları İzleme Raporlama ve Arşivleme
Projesi (İHİRAP)” konusunda bir sunum
yaparak sistem konusunda katılımcıları
bilgilendirdi. TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. İzzet Varan ise TBB ve
AB ortak projesi olan “Baro İnsan Hakları
Merkezlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (İHEM)” konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışmalar konusunda, katılımcılarının görüş ve önerilerinin alındığı gündem
maddesinde baro temsilcileri; planlanan
TBB İnsan Hakları Merkezi çalışmalarına
destek olunması, baroların insan hakları
yapılanmalarının güçlendirilmesi ve koordinasyonu konularında istisnasız birleşerek,
insan hakları için mücadelenin savunma
mesleği için ertelenemez bir görev olduğunu kararlılıkla ifade ettiler. Temsilciler Toplantısı, TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı
Av. Serhan Özbek ve TBB Yönetim Kurulu
Koordinatör Üyesi Av. İzzet Varan’ın teşekkür konuşmaları ile son buldu.

BARO BAŞKANIMIZ Av. BÜLENT ŞARLAN

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Ödül Törenine Katıldı

A

vrasya Yerel Yönetimler Birliği
(AYYB) tarafından Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat
Laçiner’e verilen Bilge Kağan Avrasya
Bilim Ödülü, Yılın Rektörü Ödülü
ve Avrasya Onur Ödülü ödül töreni
Terzioğlu Kampüsü Toria Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.
Törene, Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan’ın yanısıra Vali Vekili Saim Eskioğlu, Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı
İbrahim Aydoğdu, Kurmay Başkanı Dz.
Kur. Kd. Albay Yusuf Ergün, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz, Rumeli Balkan Güç Birliği Platformu
Kurucu Başkanı Recep Erdoğan, Avrasya
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Yerel yönetimler Birliği’nin Bilge Kağan
Avrasya Sosyal Bilimler Ödül Komitesi,
üniversite yöneticileri ile akademik ve
idari personel katıldı.
Törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Moğolistan

Mili Marşı dinlendi ve ardından Türk halk
ezgileri ve Moğolistan halk ezgilerinden
oluşan müzik dinletisi gerçekleşti. Müzik dinletilerinin ardından Avrasya Kültür
Akademi Başkanı Ayşe Öcal tarafından
şiir dinletisi gerçekleştirildi.

MAKALE

Denetimli Serbestlik Sisteminde Elektronik İzleme
NUH KAPLAN
Denetimli Serbestlik Müdürü

E

lektronik izleme; şüpheli,
sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve
araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında
tutulmasını sağlayan, toplumun
korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir
yöntemdir.
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 15/A-1 maddesinde “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi,
gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle
de yerine getirilebilir.” hükmü çerçevesinde şüpheli, sanık veya
hükümlüler elektronik yöntemlerle takip altına alınabilmektedirler.
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Bulgaristan, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere,
İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Macaristan, Norveç, Portekiz, Singapur ve Yeni Zelanda gibi birçok ülke
elektronik izleme sistemini kullanmaktadır. Her ülke bu anlamda
kendi sistemini ve uygulama modelini oluşturmuştur.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109.
maddesi, 5275 Sayılı Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkındaki Kanununun 110/2. maddesi, 5402
Sayılı Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kanununun 15/A
maddesi ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 101 ile 106. maddeleri elektronik cihazların
hangi infaz ve takip işlemlerinde kullanılabileceğine ilişkin hukuki düzenlemeleri belirlemiştir. Anılan mevzuatlar çerçevesinde;
• Konutu terk etmemek,
• Belirli yerleşim bölgesini terk etmemek,
• Belirlenen bölge sınırları dışına çıkmamak,
• Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek

gibi kısıtlayıcı ve alternatif ceza ile tedbirler elektronik cihazlar takılmak suretiyle yerine getirilebilmektedir.
Ülkemizde elektronik izleme; hüküm öncesinde tutuklama
yerine verilen bazı adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesinde, hüküm sonrasında hapis cezası yerine verilen bazı seçenek
cezaların infazında, salıverme sonrasında ise ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinde kullanılmaktadır.

Elektronik izleme sisteminde kişilerin takibinde RF (Radyo
Frekansı), GPS (Uydu Takip Sistemi) gibi sistemler kullanılmakta olup, konutta infaz tedbirinin yerine getirilmesinde “Ev Hapsi
Ünitesi”nden, belirlenen yerlere girmeme ya da belirlenen sınırlar dışına çıkmama gibi tedbirlerin takibinin daha etkin yapılabilmesi için “GPS Ünitesi”nden, kişilere ya da mağdura yaklaşmama gibi tedbirlerin takibinde “Mağdur Ünitesi”nden, alkollü eve
gelmeme ya da evde alkol kullanmama gibi tedbirlerin takibinde
“Alkol Ölçüm Ünitesi”nden yararlanılmaktadır.
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Ülkemizde elektronik izleme uygulaması Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığında kurulan
Elektronik İzleme Merkezinin
oluşturulmasıyla birlikte 1 Şubat 2013 tarihinde resmen
başlamıştır.
Mevcut izleme merkezi
5.000 kişiyi aynı anda izleyebilecek kapasiteye sahip olup,
halen 85 Denetimli Serbestlik
Müdürlüğünde 1.900 e yakın
yükümlünün toplum içinde
denetim ve takibine devam edilmektedir. Kurulumundan bugüne kadar yaklaşık olarak 4.000 kişinin elektronik yöntemlerle
denetimi tamamlanmıştır. Elektronik izleme kapsamında yaklaşık 1.700 civarında ev hapsi ünitesi, 180 civarında GPS ünitesi, 15
civarında mağdur ünitesi ve 10 civarında da alkol ölçüm ünitesi
kullanılmaktadır.

Bu ünitelerin büyük çoğunluğu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesi gereğince “Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı” kararlarında
kullanılmaktadır. Ayrıca bir kısım adli kontrol kararlarının infazı
da elektronik izleme yöntemleri ile yapılmaktadır.
Elektronik yöntemlerde denetim ve takip, yedi gün yirmi
dört saat Ankara’da bulunan tek merkezden yapılmakta olup,

ünitelerin kurulumu ve kelepçenin takılma ve sökülme işlemleri
taşrada eğitim almış personelimiz tarafından yapılmaktadır.
Elektronik izleme merkezimiz Avrupa ülkeleri izleme merkezleri ile karşılaştırıldığında en son teknoloji ve en modern görünüme sahiptir. Ayrıca ülkemiz, dört farklı izleme ünitesini aynı anda
kullanan nadir ülkelerden biridir.
Elektronik izlemede amaç daha güvenli bir toplum oluşturmak, kişileri daha etkin bir şekilde takip etmektir. Elektronik izleme bir hapse alternatif bir ceza değildir. Kişiler hakkında verilen
hapis dışı ceza veya tedbirlerin toplum içerisinde denetim ve
takibinin etkili olarak yerine getirilmesi amacıyla kullanılan bir
araçtır ve tek başına suçu doğrudan önlemesi söz konusu değildir.
Elektronik izleme sistemi;
• Düzenli, planlı ve uyumlu bir yaşam sağlar.
• İnsanların alışkanlıklarının değiştirilmesine yardımcı
olur.
• Sosyal ilişkilerin düzelmesini ve devamını sağlar.
• İnsanların kurallara uyumunu kolaylaştırır.
• Suç işleme eğilimini azaltır, kişinin suç işleyen arkadaşlarından uzak durmalarını sağlar.
• Hükümlünün kontrol altında tutulmasını sağlar.
• Mağdurun korunmasını sağlar.
• Yükümlülerin ıslahında kaynak kullanımını azaltır, başka
alanların geliştirilmesine katkı sağlar.
Sonuç olarak; elektronik izleme sistemi, toplum güvenliğine katkı sağlamaktadır. Bu sistem şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde tam bir denetim ve kontrol ile izlenmesini ve
gözetim altında tutulmasını sağladığından ve yükümlülerin kurallara uyma becerilerini güçlendirdiğinden ıslahta ve topluma
kazandırmada etkin bir yöntemdir.
ÇANAKKALE İL SINIRLARI İÇİNDE
ELEKTRONİK KELEPÇE İLE TAKİBİ YAPILAN YÜKÜMLÜ SAYISI

Çanakkale’de ise elektronik kelepçe uygulamaları
29/01/2014 tarihinde başlamıştır. EV ÜNİTESİ modülünde
elektronik kelepçe takılarak takip edilen yükümlü sayısı 29, GPS
ÜNİTESİ modülünde takip edilen yükümlü sayısı ise 14’dür.
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Lapseki Adliyesi Avukatlar Odamız yenilendi
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Ezine Adliyesi Avukatlar Odamız yenilendi
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Baromuz Gençlik Meclisi Biraraya Geldi

B

aromuz Gençlik
Meclisi toplantısı
genç avukatlarımızın
katılımıyla İdari Binada
gerçekleşti.

Gençlik Meclisi Başkanı
Av. Fatih Engin ve Gençlik
Meclisi Üyesi avukatların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 18-19 Nisan’da Amasya
ilinde yapılacak olan IV. Genç
Avukatlar Kurultayına yönelik
çalışmalar ile aktiviteler konuşuldu ve planlandı.

Kale Grubu Başkanı Okyay ve Eşine Fahri Doktora Unvanı

K

ale Grubu Başkanı ve CEO’su
Zeynep Bodur OKYAY ve Kale
Grubu Başkan Yardımcısı
ve Teknik Bölüm Başkanı Osman
OKYAY’a Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu
tarafından işletme alanında Fahri
Doktora Unvanı verildi.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın
da katıldığı tören, ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre
Merkezi Seyit Onbaşı Salonu’nda gerçekleşti. Fahri Doktora Töreni’ne; Eskişehir
Valisi Güngör Azim Tuna, Çanakkale Vali
Vekili Hüseyin Kulözü, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Çanakkale

İdare Mahkemesi
Başkanı İbrahim
Aydoğdu, ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr.
Sedat Laçiner, bürokratlar ve akademisyenlerin yanı
sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Müzik dinletisiyle
başlayan
tören, Rektör Prof.
Dr. Sedat Laçiner’in konuşmasıyla devam etti. Kale
Grubu’nun Çanakkale ve bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Laçi-

ner, “bugün de bu durumu teyit etmek
için bir araya geldik. Ümit ediyorum bu
tür törenleri daha çok yapma imkanımız
olur. Daha çok Osman Okyay’lar ve daha
çok Zeynep Bodur Okyay’lar çıkar aramızdan” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Okyay çiftine
akademik kıyafetleri giydirilerek, fahri
doktora unvanları takdim edildi. Okyay
çiftinin akademik kıyafetlerini Rektör Prof.
Dr. Sedat Laçiner, Eskişehir Valisi Güngör
Azim Tuna, Çanakkale Vali Vekili Hüseyin
Kulözü birlikte giydirdi. Fahri doktora beratları, ÇOMÜ kimlikleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
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Kamuda Çalışan Avukatlar TBB’de Buluştu

T

ürkiye Barolar Birliği
Kamu Avukatları Kurulu
(TÜBAKAV) tarafından
düzenlenen “Kamuda Çalışan
Avukatlar Kurultayı” 28
Şubat 2015 tarihinde Avukat
Özdemir Özok Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kurultaya, Baromuzu temsilen Av.
Ali Aydın Çalıdağ, Av. İlknur Üzenli ve Av.
Berrin Tunca katıldılar.
Bu yıl 2.’si düzenlenen Kamu Avukatları Kurultayının 1. Oturumuna, T.B.B.
Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler’in
oturum başkanlığını yürüttüğü ve Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar ile Konya
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Milletvekili Faruk Bal’ın konuşmacı olarak
katıldı. Oturum başkanlığını TBMM Ka-

nunlar Kararlar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şeref İba’nın yaptığı ikinci
oturumda; Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Elvin
Dalkılıç ve Doç. Dr. Murat Atalı ile TBMM
Kanunlar Kararlar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Biçer sunuş yaptılar.
Kamuda çalışan avukatların baro ile
olan ilişkileri ve genel değerlendirme
başlıklı üçüncü ve son oturumda; TBB
Kamu Avukatları Kurulu Üyesi Av. Coşkun
Türkmen yönetiminde Kurul üyeleri Av.
Tülin Kutlu, Av. Polat Balkan, Av. Süreyya Turan, Av. Abdullah Çelik, Av. Güliz
Keskiner, Av. Kudreddin Şahin, Av. İlknur
Sarcan, Av. Ebru Ovayolu görüşlerini dile
getirdiler.

Vergi Rekortmenine Ödülünü Başkanımız Sundu

İ

l Defterdarlığı tarafından
26.Vergi Haftası etkinlikleri
çerçevesinde Kurumlar ve Gelir
Vergisi Rekortmenleri Ödül töreni
Parion Hotel’de gerçekleşti.
Ödül törenine Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan, Vali Vekili Hüseyin Kulözü,
Çanakkale Belediye Başkanvekili Adnan
Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet
Turan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim
Aydoğdu ile çok sayıda bürokrat ve sivil
toplum temsilcisi ile vergi rekortmenleri
katıldı.
Gelir vergisinde bu yılın birincisi isminin açıklanmasını istemezken, ikinci Lokman Eviş ödülünü Çanakkale Cumhuriyet
Başsavcısı Hikmet Turan’dan, üçüncü Salim Tokgöz ise ödülünü Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan’dan aldı. Vergi Haftası
ödül töreni kokteylle sona erdi.

Çanakkale Savaşları ile İlgili Sergiye Katılım

Ç

anakkale Valiliği 2015
Koordinasyon Merkezince
düzenlenen etkinlikte, 1. Dünya
Savaşı ve Çanakkale Savaşları’na
katılan 24 geminin maketi
sergileniyor.
Çanakkale Savaşları’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Maket Gemi Modelisti Varol Or’un yaptığı
24 gemi maketinin yer aldığı sergi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale Evi’nde açıldı.
Açılış törenine, Vali Yardımcısı Hüseyin Kulözü, Boğaz ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Hasan Nihat Doğan, Belediye
Başkan Vekili Adnan Güler, Baromuz Başkan Vekili Av. Şerefnur Çakır Demirtaş ile
davetliler katıldı.
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Baromuz ‘CMK Uygulamaları’ Konulu Seminer Düzenledi

B

aromuz tarafından Çanakkale
Akol Otel’de “CMK
Uygulamaları “ konulu eğitim
semineri düzenlendi.
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rifat Çulha’nın
seminer sorumlusu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe
Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Feridun Yenisey, Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Fahrettin Demirağ’ın eğitmen olarak
katıldığı seminer Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın konuşmasıyla başladı.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
konuşmasında, düzenlenen seminerin
önemine değinerek konuşmacıları tanıttı.
Seminere Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, kentimizin hakim ve savcıları, Yö-
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netim Kurulu Üyelerimiz, çok sayıda meslektaşımız ve adli personel katıldı.
Düzenlenen seminerin ilerleyen bölümünde soru cevap bölümüne geçilerek
bilgi alışverişinde bulunuldu. Programın
sonunda Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan Prof. Dr. Feridun Yenisey’e, Çanakka-

le 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Dr.
Halil Güner Fahrettin Demirağ’a, önceki
Baro Başkanlarımızdan Av. Cengiz Tuğral
Av. Rifat Çulha’ya, Gelibolu meslektaşlarımızdan Av. İsmail Kahraman ise Prof. Dr.
Ayşe Nuhoğlu’na Baromuzun armağanlarını takdim etti.

8 MART ETKİNLİKLERİ

Avukatlarımız
Dünya Kadınlar
Günü’nde

8

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Çanakkale’de çeşitli etkinliklerle
kutlandı.

Baromuz Kadın Hakları Komisyonu, etkinlikler
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk
Anıtı’na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu
ve İstiklal Marşı’nı söyledi.
Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güneş
PEHLİVAN çelenk sunumunun ardından günün
anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Bayan Meslektaşlarımız Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

B

aromuz Kadın
Hakları Komisyonu
tarafından
Dünya Kadınlar Günü
sebebiyle 06 Mart 2015
tarihinde Akol Otel’de
yemek düzenledi.
Çok sayıda bayan meslektaşımız, hakimler ve avukat eşlerinin katıldığı yemekte iş stresinden uzaklaşıp
eğlenceli bir gece geçirdiler.
ÇANAKKALE BAROSU
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8 MART ETKİNLİKLERİ
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‘Sıhhiye 1915 Zaferin Ab-ı Hayat Neferleri’ Programı

B

aro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yılı
dolayısı ile düzenlenen “Sıhhiye 1915
Zaferin AB-I hayat neferleri” programına
katıldı.
Balıkçı 286 Restaurant’ta programa Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, Vali Ahmet Çınar, Belediye
Başkan Vekili Celal Karakaş, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Tümamiral Hayati Bilgiç, Çanakkale
Savaşlarına katılan ülkelerin tıp fakültesi öğrenciler,
öğretim üyeleri, doktorlar ve çok sayıda protokol
üyesi yer aldı.

CMK Komisyonumuz Organ Seçimlerini Yaptı

B

aromuz bünyesinde CMK’da görev
alan meslektaşlarımız ve stajyer
avukatlarımız CMK’dan sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Gültekin Yıldız’ın
Başkanlığında 16.03.2015 Pazartesi günü İdari
Binada biraraya geldi.

CMK ile güncel sorunların tartışıldığı toplantı sonunda yeni CMK Komisyonu oluşturularak organ seçimlerinin yapıldı.
Yapılan oylama neticesinde Av. Necip Fazıl Bayram
CMK Komisyonu Başkanlığına, Av. Tugay Yılmaz Başkan
Yardımcılığına, Av. Melis Söylemez ise Genel Sekreterliğe seçildi.
ÇANAKKALE BAROSU

67

MAKALE

Karşı Vekalet Ücreti
Av. Soner AYDIN

1

969
tarihinde
yürürlüğe giren
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164.
maddesi, “aksine yazılı
anlaşma olmadıkça, mahkemece karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet
ücretinin avukata ait olduğu” şeklinde düzenleme getirmişti.
Ancak Yargıtay, “1086 s HUMK nın 375, 388, 389, 417,
421, 423, 424, 427 vd. maddelerinde bu kalemin “yargılama giderleri arasında” gösterildiği, avukatın yargılamada
taraf olmadığı, madde metninde aksi yönde anlaşmaya
imkan tanındığı için de avukata aidiyet konusunda kesinlik olmadığı” gibi gerekçelerle, karşı vekalet ücretinin
avukatlara değil, tarafa ait olduğu yönünde içtihat geliştirince, uygulamada sorunlar ve ihtilaflar doğmaya başladı.
Bunun üzerine 02/05/2001 tarihinde yürürlüğe giren
4467 sayılı yasanın 77. maddesiyle, Avukatlık Kanununun 164/son fıkrasında değişiklik yapıldı ve “aksine yazılı
anlaşma olmadıkça” ibaresi çıkarılarak, “Dava sonunda,
kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” şeklinde
düzenleme getirilerek, bu ücretin avukata ait olduğu net
bir biçimde ifade olundu.
Lakin Yargıtay, yine eski görüşünde ısrar eden karar
verdi ve bu ücretin iş sahibinin borcu nedeniyle takas
edilememesi ibaresini dahi, bu ücretin taraflara ait olacağı yönündeki görüşüne gerekçe yaparak, zorlama yorumlarına devam etti.
Bu arada avukatlarla müvekkilleri, uygulamadaki bu
karışıklık sebebiyle artık karşı karşıya gelir oldu. Hatta,
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kentimizde avukatın ofis kapısını tekmelemeye, bu ücreti
kendisine ödemeyen avukatı savcılığa-baroya şikayet etmekle tehdit etmeye ya da taciz telefonlarına varan durumlar söz konusu olmaya başladı.
Biz bu sorunların çözülmesini beklerken, 01/10/2011
tarihinde yürürlüğü giren 6100 sayılı HMK nın 323.
maddesinin (ğ) bendinde “kanun gereğince hükmedilen avukatlık ücretinin yargılama gideri olduğu” ve 330.
maddesinde de “kanunen taktir olunan vekalet ücretinin
“taraf lehine hükmedileceği” şeklinde düzenlemeye gidilince, iş iyice içinden çıkılmaz hale geldi.
Gerçi bu düzenleme, karşı vekalet ücretinin “kime ait
olacağından” yani işin esasından ziyade, “karara kimin
adına yazılacağına” ilişkin, şekli bakımdan bir düzenleme, ama akıl karıştırmaya yettiği açık.
Oysa “bu ücretin avukata ait olduğu” hususunda kanun koyucunun iradesi ve düzenlemenin amacı çok açık.
Eğer kanun koyucu bu paranın avukata ait olmadığını düşünseydi, (nasıl yargılama giderlerinin avukata ait
olduğuna dair bir düzenleme yapmadıysa) bu yönde bir
düzenleme yapmazdı. Demek açıkça aksini öngörmüş ki,
özel düzenleme yapma ihtiyacı hissetmiş.
Bununla da yetinilmemiş, 166. madde ile bu avukatlık ücreti alacağının “rüçhanlı” olması ön görülmüş. Bu
vekalet ücreti taraflara ait yargılama gideri olsa idi, kanun
koyucu neden bu alacağa ayrıcalık tanısın ki?
Yargıtay’ın bu yorumunun kanun koyucunun iradesine aykırı olduğu ortada. Dolayısıyla, takas yapılamaz,
haciz konulamaz şeklindeki ibarenin, bu paranın tarafa
ait olduğunu gösterdiği şeklinde zorlama ve kanuni düzenlemenin amacına, ruhuna aykırı yorumların kabul
edilemezliği bir yana, anlayabilmek dahi mümkün değil.
Kaldı ki, “karşı vekalet ücretinin takas-mahsup edilemeyeceği, haciz konulamayacağı” ilkesi, (Yargıtayın
görüşünün aksine) bu paranın avukata ait olduğunda tereddüt uyandıran değil, bizzat bunu pekiştiren bir düzen-
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lemedir. Zira, uygulamada ilamlar (vekalet ücretine dair
kısmı ayırt edilmeksizin) tek icra takibine konu edildiğinden, iş sahibinin borcu sebebiyle bu dosya alacağına
haciz konulursa, avukata ait olan bu paranın da iş sahibinin alacaklısına verilmesinin önüne geçmek için böyle
bir düzenleme yapılmıştır.
Yargıtayın yorum anlayışı ile gidersek; “HMK 323/d
hükmü uyarınca keşif giderleri ve 323/e hükmü uyarınca bilirkişi ücreti de yargılama giderlerindendir. O halde
keşif avansından hakim ve katip-mübaşir yollukları ile bilirkişi ücretleri, keşfe giden hakim ile personele, bilirkişi
ücreti de bilirkişi adına tahakkuk ettirilemez. Bunların da
taraf lehine hüküm altına alınması, sonra adı geçenlerin
gidip bunu ilgili taraftan tahsil etmesi gerekir” mi diyeceğiz?
Hakim, katip, mübaşir ve bilirkişi burada kamu görevi
görüyor denilebilir. Peki Avukat, Avukatlık Kanunu’nun
1. Maddesi uyarınca kamu hizmeti görmüyor mu, yargının asli kurucu unsurlarından değil mi?
Bu vesileyle ve yazının akademik bir yazı olmaması
özrüne de sığınarak, yargılama diyalektiğinin diğer iki
ayağının, savunmaya unsuruna bakışına dair üzüntümüzü, bir kez daha yinelemek gerekiyor galiba; Görevi gereği, yargıç ve savcılarımız, özlük hakları ve yargı bağımsızlığı konusunda sesini çıkaramadığı için, bizler onların
haklarını da koruyup kollama gayreti içindeyken, daha
birkaç sene öncesine kadar aynı fakültede aynı sıraları
(belki aynı yurt odasını ya da evi) paylaştığımız arkadaşlarımızın, yargısal görevde kürsünün diğer yanında yer
alınca nedense (bir yerde avukatın özlük hakkı sayılabilecek) bu ve benzeri konularda pek te olumlu çizgi izlememektedirler.
Nitekim geçmişte, karşı vekalet ücretinin avukata ait
olduğuna dair 164. madde hükmünün iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine başvuran yargıçlar dahi oldu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu istemlerin tamamını reddetti.
Öte yandan bu konuda bir kanunlar ihtilafı bulunduğundan da söz edilebilmektedir. Bana göre Avukatlık Kanunundaki bu düzenleme ile Usul Kanunundaki düzenleme, birbirine zıt/aksi yönde değildir. Çünkü Avukatlık
Kanunu açıkça karşı vekalet ücreti avukata aittir derken,
diğeri de aslında “avukata ait değildir demiyor ki. Usul

Kanunu, karar yazılırken “şeklen bunun taraf adına yazılmasını” öngörüyor. Bu bakımdan, şekil ile esas karşı karşıya kaldığında, esas şekle feda edilemeyeceğinden, doğrudan avukat adına tahakkuk ettirilmesi mümkündür.
Kanunlar ihtilafı kabul edilse bile, bu kez özel norm
olan Avukatlık Kanunundaki düzenlemenin, genel norm
olan Usul Kanununa tercih edileceği herkesçe malum.
Dahası, her yıl güncellenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları…” başlıklı 3. maddesinde “yargı
yerlerince tarifeye göre belirlenip karşı yana yükletilecek
avukatlık ücretinin avukata ait olduğu” açıkça düzenlenmektedir.
Bu açık yasal düzenlemeler dışında, ilkelsel olarak ta
bu ücretin avukata ait olmasını zorunlu kılan hususlar
tüm kamuoyunun bilgisi ve kabulü dahilindedir. Nitekim, kutsal savunma hakkının temsilcisi olan avukatlar,
mesleki tekel halinde, uzmanlık bilgisi ve emeğini harcamasının bir karşılığı olan bu ücreti doğrudan hak etmektedirler. Zira yargılamada avukat yoksa zaten bu ücrette
yoktur.
Yine, savunma hakkının teminatı olan avukatlık mesleğinin onurunun ve saygınlığının korunması bakımından, bu mali imkan avukatlara doğrudan tahsis edilmeli,
müvekkilin keyfine bırakılmamalıdır.
Buna rağmen uygulamada tereddüt olduğu ve mevcut
haliyle çözümlenemeyeceği de açık. O nedenle iş yine kanun koyucuya düşüyor. 164/son fıkrasına, “mahkemece
kanuna göre taktir olunacak vekalet ücreti avukata aittir
ve avukat lehine hükmedilir” şeklinde birkaç kelimelik
ibare eklenerek, bu sorun kolayca halledilebilir. Tabiidir
ki, HMK md.323, 330 ve CMK md 324 de bu düzenleme
ile çelişen hükümler de ilgili kanunlardan çıkarılmalıdır.
Bu düzeltme ayrıca, avukatlar ile müvekkillerinin arasında “bu ücretin aidiyeti ve tahsili” bakımından açılacak dava ve takipleri de baştan önleyerek, hukuki barışın
teminine katkı sağlayacak, usul ekonomisine de uygun
olacaktır. Ayrıca, kamu avukatlarımızın bu konudaki sorunlarını da doğrudan çözüme kavuşturacaktır.
Ancak, üzücü ve mesleki saygınlığı zedeleyici fiili durumlar oluşmadan bu düzenlemelerin bir an evvel yapılması zarureti de göz ardı edilmemelidir.
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TBB Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu’ndan Anlamlı Çalıştay

T

ürkiye Barolar Birliği
Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu’nun Marmara
Bölgesi’nde planlanan çevresel
talanları ele almak üzere
planladığı çalıştaylardan ilki olan
“Çanakkale-Balıkesir 1/100.000’lik
İmar Planı ve Getirdikleri” konulu
Çalıştay 4 Nisan Cumartesi
günü Baromuz ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali
Arabacı, Komisyon Başkan Yardımcısı Av.
Eralp Atabek, Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Dilek Gür Sağır, Türkiye Barolar
Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
üyeleri Av. Emre Baturay Altınok, Av. Ali
Furkan Oğuz, Av. Arif Ali Cangı, Av. Zühal Dönmez, Av. Fevzi Özlüer, Av. Bülent
Kaçar, Av. Bedrettin Kalın, Av. Alev Seher
Tuna, Av. Erol Çiçek, Av. Bülent Tokuçoğlu, Av. İsmail Hakkı Atay, Av. Nurten Çağlar Yakış, Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu,
Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komis-
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yonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Ozan
Yılmaz, Komisyon Genel Sekreteri Av. Gül
Özerden, Komisyon Üyesi Av. Melis Söylemez, Komisyon Üyesi ve aynı zamanda
Baromuz İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Bihter Bilir, İstanbul Barosu Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu Üyeleri Av.
Cevahir Kılıç ve Av. Necati Yıldırım katıldı.
Çalıştay, söz konusu imar planı ve
getirdiklerinin TMMOB Şehir Plancıları
Odası Bursa Şube Başkanı Hakan Karademir ve Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi, Ankara Barosu’ndan Av.
Fevzi Özlüer’in sunumları ile başladı.

Çalıştayın ikinci oturumunda Planın
enerji, maden ve sanayi sektörleri açısından bölgeye etkileri konuşuldu. İkinci
oturumda Çanakkale İl Genel Meclisi
Üyesi, Çanakkale Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Hicri Nalbant, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim
üyesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Türker
Savaş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Çanakkale Şubesi Başkan Yardımcısı İrfan
Mutluay, Mimar İsmail Erten, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.
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Dr. Şükran Yalçın Özdilek, ODTÜ Deniz
Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Özgür Emek Inanmaz, Eğitim-Sen
Çanakkale. Şube Başkanı, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Telat Koç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, Ça-

nakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Coşkun Bakar, Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Alper Ülgen sunumları ile
çalıştaya katıldı.
Çalıştayda söz konusu planın yalnızca
Çanakkale ve Balıkesir bölgelerini ilgilendirmediği, planın tüm Marmara bölgesin-

de düşünülen büyük bir planın yalnızca
bir parçası olduğu ve bunun en büyük
kanıtının da bölgeye yapılacak köprü ve
duble yollar ile altın ring diye tabir edilen bir hattın, bölgeye kurulacak termik
santraller ve altın madeni işletmelerinin
sevkiyatı için olduğu ifade edildi.
Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu üyesi ve Baromuz
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ali Furkan Oğuz, komisyonun
2000’li yıllarda açılan 18 Mart Çan Termik Santrali davası dışında 2008’den günümüze bölgede altın madeni ve termik
santral faaliyetleri gibi çevresel talanlara
karşı açtığı toplam dava sayısının 20 olduğunu ve bu davaların 7 tanesinin son
6 aylık dönemde açıldığını ve Pazartesi
günü de ek olarak Kirazlıdere 1 ve Kirazlıdere 2 Termik Santralleri hakkında verilen ÇED OLUMLU kararlarına ilişkin 2
dava daha açacaklarını belirtti. Oğuz, Bu
davaların yanısıra imar planı kesinleşmemesine rağmen neredeyse her gün en az
1-2 adet Maden aramasına yönelik ÇED

ÇANAKKALE BAROSU

71

ÇEVRE VE KENT HUKUKU ÇALIŞTAYI
gerekli değildir kararının yayınlandığını
ifade etti.
Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu üyeleri Çalıştayın
ardından Akkuyu Nükleer Santrali’nin
reklamının bulunduğu panoların önünde
yapılan eyleme katılım sağlayarak destek verdi. Eyleme Akkuyu Termik Santrali
hakkında açılan davayı hazırlayan komisyon üyesi avukatlar Av. Emre Baturay Altınok ve Av. Fevzi Özlüer de katıldı.
Programına 05 Nisan Pazar günü
bölgede saha gezisi ile devam eden komisyon üyeleri öncelikle Çan’ın Karadağ
köyünü ziyaret etti. Ziyarette köy halkı
ile biraraya gelen üyeler köyde verilen
mücadele hakkında aktivist Mustafa Önder’den bilgi aldı.
Mustafa Önder, Karadağ Köyü’nde
Esan Eczacıbaşı tarafından planlanan altın
madeni arama faaliyetlerine karşı Karadağ Köyü halkı olarak başarılı bir mücadele verdiklerini, hukuksal mücadele başlattıklarını ve bu mücadele neticesinde
de şirketin iş makinelerini de alarak köyü
terkettiğini, açtıkları davada yürütmeyi
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durdurma kararı aldıklarını ve sondaj dahi
başlamadan başarıya ulaştıklarını ifade
etti.
Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi, Çanakkale Çevre Platformu Dönem Sözcüsü
Hicri Nalbant da; Karadağ Köyü ve komşu
köylerinin bu süreçte ciddi bir mücadele vermesi sonucu başarıya ulaştıklarını
ancak mücadelenin bunla bitmediğinin
altını çizerek köyün 1-2 km yakınındaki
18 Mart Çan Termik Santrali’nin yapıldığı
günden bu yana tarıma ve köylüye zararından bahsetti. Bölgede artık birçok tarım ürününün yetişmediğini ve köylünün
zor durumda kaldığını ifade eden Nalbant, bu termik santralden daha büyük
kapasiteli Çan 2 Termik Santrali’nin planlandığını ve Çan 2 Termik Santrali planı
hakkında verilen Çed Olumlu Kararı’nın
iptali için Çanakkale Barosu Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu ile birlikte geçtiğimiz
günlerde dava açtıklarını, yeni yapılacak
santralin Avusturya’dan sökülüp getirilecek ikinci el bir santral olduğunu, oradan
kovulmuş bir santral olduğunu ve ayrıca ÇED başvurularında Toprak Koruma
Kurulu’ndan olumlu karar alınmadığını

ve hatta termik santral aleyhinde karar
çıktığını ve buna rağmen ÇED Olumlu
kararının alındığını ifade etti. Nalbant,
Toprak Koruma Kurulu’nun termik santral
aleyhine vermiş olduğu kararın ardından
kurulun yeniden karar aldığını ve bu sefer
kararın termik santral lehine olduğunu ve
buna ilişkin de hukuksal sürecin başlayacağını sözlerine ekledi.
Nalbant, Karadağ Köyü halkının mücadelesi ile ilgili olarak; “Köy halkı birlik ve
beraberlik içinde hareket etti. Çanakkale
Çevre Platformu tarafından verilen eğitime 700 nüfuslu köyden 600 kişi katıldı.
Daha önemlisi, 600 kişinin yarıdan fazlası
kadındı. Kadınlar bu mücadeleye ciddi anlamda sahip çıktılar. Kadınların sahip çıktığı her mücadele başarıya ulaşır.” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu
Başkanı ve Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ali Arabacı:
“Köyünüzü parçaladıkları an talan yeniden başlayacaktır. Eğer sizler varsanız;
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halkın desteği ve mücadelesi olduğu sürece bu mücadele kazanılır. Bırakılmaması gerek. Mücadele konusunda komisyon
üyemiz Av. Arif Ali Cangı da burada. Kendisi Bergama Köylülerinin avukatı. O’nun
sizlere söyleyecekleri vardır.”

cası, siz yaşam alanlarına sahip çıkarsanız,
yaşam alanlarına sahip çıkanlar ile dayanışma içerisinde olursanız, mahkemeler
de sizin lehinize karar verir. Ama siz yaşam alanlarına sahip çıkmazsanız mahkemelere fazla güvenmeyin.”

Türkiye Barolar Birliği Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu
üyesi, İzmir Barosu’ndan Av.
Arif Ali Cangı:

Türkiye Barolar Birliği Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu
üyesi, Adana Barosu’ndan
Av. İsmail Hakkı Atal:

“Bergama’da başladı altın madeni talanı 20 yıl önce. Köylüler örnek mücadele
verdi. Kendi yaşam alanlarını, topraklarını
koruma mücadelesi verdiler. Aslında şu
an maden çalışmaya devam ediyor. Ama
aslolan verilen bu mücadele. 20 yıl önce
Bergama’da köylüler tarafından başlatılan
bu mücadele, tüm Türkiye’deki ekoloji
mücadelesine ışık tutmuş vaziyette. Kısa-

“Adana’da Yumurtalık-Sugözü Termik
Santrali kuruldu. Orada Çevre Mücadelesi
gösteren derneklerin avukatlığını yaptım.
2009 yılında 32 tane sakat ya da ölü buzağı doğdu. Omurgası eğri kuzular doğdu.
Termik Santral, İnsanlar işsiz olduğu için
taşımacılık yaptıracağım dedi. Minibüs
ihalesi verdi. İnsanlara şoförlük yaptırdı.
Üreticilik ve hayvancılık ile uğraşan insan-

ların kuzusu, buzağısı sakat doğup evde
insanlar kanser olmaya başlayıp ölümler
olduğunda bölgede bir çevre koruma derneği kuruldu. Bizi davet ettiler, gittik. Köy
ikiye bölünmüş. Bir tarafta termik santralin taşeron firmasında çalışan köylüler
diğer tarafta ise çiftçi, hayvan üreticileri
ve balıkçılar. Bir taraf termik santrale karşı, diğer taraf yani santralde çalışanlar ise
termik santral kapanmasın istiyor. Köy
halkı, Çevre Koruma Derneği’nin açılışı
sırasında birbiri ile kavga etti. Dolayısı ile
burada da görüldüğü üzere en büyük tehlike köyün ikiye bölünmesidir. Bunu hiçbir zaman yaptırmamak gerekiyor. Uzun
süre yağmur yağmayınca termik santralin
bacasından çıkan zehirler havada asılı kalır. Bunlar asit yağmuruna sebep olur ve
portakalı, meyvayı, tüm ürünleri yakar.
Örneğin Adana’daki termik santralin 100
km ötesindeki Erzin’de narenciye bahçelerinde meyvelerin % 80’inin dalında
çürüdüğü gözlemlenmiştir. Kısacası o yıl
narenciyeden hiçbir verim alınamamıştır.
Öte yandan köyün 50 yıllık ilkokulunun
yanına termik santral tarafından 3 adet
kömür depolama tesisi kurulmuştur. İnsanlar, çocuklar nefes alamadı ve 50 yıllık
ilkokul kapandı. Sözün kısası ne kadar filtre takılacağı söylenirse söylensin termik
santralden çıkan gazlar engellenemez.
Bölgede gözlemlediğimiz sarı-turuncu
renkteki gaz bulutları daha sonra toprağın
üzerine gaz bulutu olarak düşüp toprağı
zehirler. İnsanlar Adana bölgesinde ya-
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ÇEVRE VE KENT HUKUKU ÇALIŞTAYI
şama mücadelesi veriyor. Tarımsal alanda çiftçinin ürünü para
etmiyor. Köylü yapılacak termik santralde bekçi olabilir miyim
diye düşünmeye zorlanıyor ve toprağı her halükarda kullandırılmıyor. Yani çiftçi bilerek yoksullaştırılıyor.
Mücadelenizi sağlam tutun. Şirketler sizleri ikna etmeye çalışıyor. Açılan davalar kazanılıyor. Yeniden ÇED Olumlu kararları
alınıyor. Kömür depolama tesisinin yanındaki köyde hayvanları
kesiyorlar, ciğerlerinin kapkara ve küçücük kaldığı görülüyor. Bu
zehir süt ile, et ile, meyve ile, sebze ile kısacası herşey ile halka,
tüm ülkeye yayılıyor.”
Karadağ Köyü halkı ile yapılan birebir görüşmelerde halihazırda zaten çalışan bir termik santral olduğu ve bu santralin
yıllardır zararının görüldüğü, bahçelerde ve tarlalarda domates, kavun, biber vb. ürünlerin yetişmediğini, armut ağaçlarının
kökten kuruduğu belirtilirken ikinci termik santralin de açılması
durumunda Çan halkının ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalacağı
tespit edildi.
Komisyon üyeleri Karadağ ziyaretinin ardından Dondurma
Köyü’ne geçti. Köy muhtarı ile biraraya gelen üyeler Dondurma
Köyü Muhtarı ve Hicri Nalbant’tan köydeki mücadele ile ilgili
bilgi aldılar.

Hicri Nalbant:
“Dondurma Köyü’nde Koza Altın tarafından planlanan Altın,
Gümüş ve Kurşun Madeni Projesi vardı. Halkın Katılımı Toplantısı yapılmak istendi. Ancak halk yaşam alanlarını tehdit eden
bu projeye karşı olduğunu toplantıyı yaptırmayarak gösterdi. Bu
mücadele Karadağ köy halkının desteği ile oldu. Buradan birlik
beraberlik örneği gösteren her iki köy halklarına da teşekkür ediyorum.”

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu üyesi, Edirne Barosu’ndan
Av. Bülent Kaçar:
“Türkiye açısından, hukuk açısından endişe
verici olan, bu projelerin halka rağmen yaşadığımız alanlarda yapılmak istenmesi. Her yerde
gözlemlendiğimiz gibi bu projelerin tümü meyve alanlarına, su alanlarına ve zeytinliklere zarar
veriyor.”
Programın sonunda Çanakkale-Balıkesir
1/100.000’lik İmar Planı’nda Bandırma Bölgesi’ne yapılacak Organize Sanayi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak termik santrallerin planlandığı ve son dönemde Akdeniz
Foku’nun da bölgede yaşadığının tespit edildiği
Karabiga’yı ziyaret eden üyeler Karabiga Temiz
Doğa Derneği Başkanı Aslı Badem ile bölgede,
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sahil şeridindeki İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali, Cenal Termik
Santrali ve planlanan diğer termik santraller hakkında Cenal Atık
Depolama Sahasını yukarıdan gören bir konumda konuştu.

Aslı Badem:
“Burası Cenal Atık Depolama Sahası. Burası % 100 orman
sahası. Bu bölgenin devamında yapılması planlanan termik
santraller de yine % 100 orman arazisi üzerine kurulacak ve bitişik nizam olarak yapılmaya devam edecek.
Karaburun Termik Santrali kazısı başladı ve burada bir antik
şehir, kilise bulundu. Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin olarak tutanak tutuldu. Santraller
kurulursa bölgenin oksijen bakımından etkilerini ve olabilecek
sağlık tehditlerini gösterir bir tablo talebimiz ile TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası tarafından hazırlandı.
Cenal, çevre yolunu yaparken hiç kimseye sormadan arkadaşlarımızın meyve bahçelerinden, arazilerinden geçerek bu
yolu yaptı. Ayrıca Cenal Termik Santrali 6 ÇED Raporu iptal edilmesine rağmen 7. ÇED Olumlu kararını aldı. Bunun üzerine açtığımız davada Yürütmeyi Durdurma Kararı aldık. Karara rağmen
çalışan santrali defalarca Jandarma’ya ihbar ettik.
Bölgedeki termik santral planlarına ek olarak İÇDAŞ’ın ortalama 100 tane RES (Rüzgar Enerji Santrali) projesi var. Burada
resmen artık şirketlerin savaşı söz konusu. Burada yaşayan halkın
nefes alması, yaşama hakkı, doğal geçim kaynakları kısacası hiç
bir şey gözetilmeksizin bu kararlar alınıyor. Geçimini genelde balıkçılık ve sağlayan halk için gelecek karanlık. Bu haritayı gördükten sonra acaba bizi başka yere mi taşısalar dedik. Nasıl nefes
alacağız ?, nasıl yaşayacağız ? Oksijen yok çünkü.”
Çanakkale Bölgesi’ndeki etkinliklerini tamamlayan komisyon üyeleri ve komisyon başkanı Av. Ali Arabacı, bölgedeki ekolojiyi tehdit eden tüm projelere karşı verilecek hukuki mücadeleler için Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
olarak her zaman destek vereceklerini ifade ettiler.

Baro Başkanımız Kampüs FM’in Konuğuydu

B

aro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ÇOMÜ Kampüs
FM’de Öznur Benderlioğlu
Doğangün ile “Kent Söyleşileri”
programının konuğu oldu.
Programda Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, bu yıl Avukatlar Haftası Etkinliklerini yakın zamanda kaybettiğimiz önceki
Baro Başkanlarımızdan Av. Dr. Hasan Sipahi Anısına düzenlendiğini belirterek;
“Bu yıl 9 günde 37 yaparak bu alanda bir
rekora imza attık, düzenlenen etkinlikleri
sadece meslektaşlarımıza yönelik değil
Çanakkale halkı ve çocuklar için de planlayarak toplumun hukuk bilincini arttırma
yönünde çalışmalarımız devam ediyor”
dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladık

B

aro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri çerçevesinde
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk
Anıtına çelenk sunma törenine
katıldı.
Törene Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı
Hikmet Turan, Adalet Komisyonu Ahmet
Nazmi Alp, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcıları Cemal Yıldızer, Sıtkı
Dağ, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer,
İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, daire
amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile
öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhuriyet meydanındaki tören İl
Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, öğrencilerin
şiir okuması ve konuşmaları ile sona erdi.
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Çocuklar için Anlamlı Yarışma

B

aromuz Çocuk Hakları
Komisyonunun düzenlediği
“Çocuk Gözüyle Adalet”
temalı “Siz Bu Ormanda Yaşayan
Bir Ormandaş Olsaydınız
Orman Yasasının Değişmesini
İster Miydiniz?“ konulu resim
yarışması, “Sesinizi Duyurun“
konulu masal yarışması, “Sesinizi
Duyurun“ konulu mektup ve
hikaye yarışmalarında dereceye
giren öğrenciler için ödül töreni
düzenlendi.

Tören 23 Nisan 2015 Perşembe günü
Baro İdari Binada gerçekleşti. Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN, Cumhuriyet
Başsavcısı Hikmet Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Vali
Yardımcısı Cemal Yıldızer, İl Milli Eğitim
Müdürü Zülküf Memiş, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Çocuk Hakları Komisyonu Üyelerimiz, okul müdürleri, öğretmenler, yarışmaların jüri üyeleri, öğrenciler ve
velilerin katılımı ile gerçekleşen törende
dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

ödülünü Ceren Melis Akagündüz, Mektup
ve Hikaye yarışmasında birincilik ödülünü
Melis Miray Ünal aldı. Her üç kategorinin
birincilerine Casper Via tablet, ikincileri-

YENİ BARO BAŞKANI CEREN
MELİS AKGÜNDÜZ OLDU

ÇOCUKLARA ÖDÜL YAĞMURU
Düzenlenen yarışma kategorilerinden
Resim yarışmasında birincilik ödülünü
Eray Güllü, Masal yarışmasında birincilik
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lerine de armağanlar takdim edildi. Resim
yarışması jüri üyeleri Av. Didem Okuk,
Muteber Yüğnük, Fulya Boztepe, Bilgör
Akdoğan Güven, Masal, Mektup ve Hikaye Yarışması jüri üyeleri Av. Zehra Bahar
ÇARKIT, Zühal Yılmaz, Necdet Akay, Asude Bayram ve Tülay Dündar bu anlamlı
etkinliğe imza attıkları için takdir topladı.

ne Fotoğraf makinesi ve üçüncülerine ise
mp3 player sunuldu. Programda jüri üye-

Plaket töreni sonunda Baro Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN Jüri üyelerine ve
yarışmada emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Öğrenciler daha sonra cübbe giydirilip Başkanımız Av. Bülent ŞARLAN’dan görevi
devraldı. Baro Başkanlığı koltuğuna Ceren
Melis Akgündüz oturdu. Tören ikramlarla
sona erdi.

Yarışmalarda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi
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‘Çocuk Gözüyle Adalet’
Resim Sergisi İlgi Gördü

B

aromuz Çocuk Hakları
Komisyonunun düzenlediği
“Çocuk Gözüyle Adalet”
temalı “Siz Bu Ormanda Yaşayan
Bir Ormandaş Olsaydınız Orman
Yasasının Değişmesini İster
Miydiniz?” konulu yarışmaya
katılan resimler Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası Çanakkale Evi’nde
sergilendi.

78

ÇANAKKALE BAROSU

23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında
Baromuz Çocuk Hakları Komisyonumuz
tarafından düzenlenen, Çanakkale ili Merkez ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen
“Çocuk Gözüyle Adalet” temalı “ Siz Bu
Ormanda Yaşayan Bir Ormandaş Olsaydınız Orman Yasasının Değişmesini İster
Miydiniz?” konulu resim yarışmasına
katılımda bulunan öğrencilerin yaptıkları

çalışmalar sergilendi. Sergi 18-21 Nisan
2015 tarihlerinde Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odası Çanakkale Evi’nde gerçekleşti.
Sergi, Baro Başkan Yardımcımız Av.
Şerefnur Çakır Demirtaş, Baro Yönetim
Kurulu Üyelerimizden Av. İnci Zeynep
Koray, Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri Baromuz üyesi meslektaşlarımız, çok
sayıda öğretmen ve öğrenciler katılarak
açılışı yapıldı.

2016 Yılı Genç Avukatlar Kurultayı Ev Sahipliği Kutlandı

B

aromuz Gençlik Meclisi’nin Amasya da yapılan
IV. Genç Avukatlar Kurultayında elde etmiş
olduğu başarı kesilen bir pasta ile kutlandı.

Baro idari binada gerçekleşen kutlamada, Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Gençlik Mec-

lisi üyeleri katıldı. V. Genç Avukatlar Kurultayı’na ev sahipliği
yapmak için ciddi bir çalışma yürüten Baromuz Gençlik Meclisi,
önümüzdeki yıl Kurultayın Çanakkale Barosu ev sahipliğinde yapılması için aday olup 62 Baro içerisinden 44 oy alarak Kurultaya ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştı.

Baromuz 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nde Emekçileri
Yalnız Bırakmadı

B

aromuz mensubu çok sayıda
meslektaşımız 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma gününü kutladı.

Çanakkale Barosu olarak 1 Mayıs etkinliklerine katılan Baromuz mensubu meslektaşlarımız işçinin ve emekçinin günü
olan 1 Mayıs Emek Dayanışma Gününü
İskele Meydanına yürüyerek kutladılar.
ÇANAKKALE BAROSU
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‘Tıp Etiğinden Tıp Hukukuna Tıbbi Eylemler’ Konferansı

B

aromuz, Çanakkale Tabip
Odası ve Çanakkale Sağlık
Çalışanları ve Emeklileri
Derneği işbirliğiyle Ticaret Borsası
Konferans Salonu’nda Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği
ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
tarafından “Tıp Etiğinden Tıp
Hukukuna Tıbbi Eylemler” konulu
bir konferans düzenledi.
Konferansa, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Çanakkale Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Hakan Çetin, Çanakkale
Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği
Başkanı Ulviye Çalıdağ, Tabip Odası temsilcileri, Kamu Hastaneleri Birliği temsilcileri, meslektaşlarımız, doktorlar, sağlık
çalışanları ve öğrenciler katıldı.
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Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu “Etiğin
yaptırımları hukukun yaptırımları ile örtüşür. Ama bazen etiğin yaptırımları hukukun
yaptırımlarından çok daha ağır olabilir. Etiğin yaptırımları sosyal bir yaptırımdır. Ona
dayanmak daha güç olabilir” diyerek etik
kavramının sosyal sorumluluk anlamında

da çok önem verilmesi gereken bir kavram
olduğunu vurguladı.
Konferansın sonunda izleyiciler tarafından sorulan soruları cevaplandıran Prof.
Dr. Nesrin Çobanoğlu’na Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan tarafından plaket takdim
edildi.

Stajyer Avukatlarımız Türkiye Kurgusal
Duruşma Yarışmasına Katıldı

T

ürkiye’nin yedi bölgesinde,
Baromuzun da katılım
gösterdiği 47 Baroya kayıtlı
stajyer avukatlar, aynı “olay
metni” üzerinden yaptıkları iddia
ve savunma ile yarıştı.
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi
Yürütme Kurulu tarafından düzenlenenStajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma
Yarışması’nın Kocaeli Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk ayağına Baromuzu
temsilen Staj. Av. Gizem Ceren Özcan,
Staj. Av. İsmail Güngör, Staj. Av. Onur Ercan ve Staj Av. Gökhan Yılmaz katıldı.
Marmara Bölgesi’nde Kocaeli Barosu’nun ev sahipliğini yaptığı, Çanakkale,
Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere
9 Baro katıldı. Yarışma sonucunda; İstanbul Barosu birinci oldu.
Yarışmada, Baromuz Stajyer Avukatlarını yalnız bırakmayan Baro Başkanımız

Av. Bülent Şarlan, Staj. Av. Gizem Ceren
Özcan, Staj. Av. İsmail Güngör, Staj. Av.
Onur Ercan ve Staj Av. Gökhan Yılmaz’a
çalışmalarından ve yarışmada gösterdikleri performanstan dolayı teşekkürlerini
sundu. Başkanımız Av. Bülent Şarlan Kocaeli’nde bulunduğu sürede gösterdikleri
misafirperverliklerinden dolayı Kocaeli Ba-

rosu Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye teşekkür
ederek bir armağan takdim etti.
Bölgelerde birinci olan Baroların takımları, 17-18 Ekim 2015 Tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilecek olan final yarışmasında, yeni bir olay metni üzerinden
yapacakları iddia ve savunma ile ilk üç dereceye girme mücadelesi verecekler.
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RÖPORTAJ
AV. IŞIK İŞGÜDEN RÖPORTAJI

‘Hey yavrum adalet,
nasıl düştün kümeden!’
Merhaba, öncelikle hepimiz biliyoruz ki en az hukukçu
kimliğiniz kadar edebiyatçı yönünüz de ağır basıyor. Çatı
Kitaplarından “Ellerim Üşür Benim” isimli şiir kitabınızda
hayatınıza yer etmiş, hayatınızdan teğet geçmiş ne varsa
dörtlüklerinizde yer bulmuş. Edebiyat, şiir serüveninizin
ne şekilde başladığını anlatır mısınız?
g Bizim millet olarak arşivleme anlayışımız biraz zayıf ve eksiktir. Ben de bazı şiirlerimi derleyip saklamamıştım. Kimisini aklımda kaldığı kadarı ile anımsıyorum. Örneğin; çocukluğumda, ilk
yazdığım şiiri hatırlıyorum. Onu lisede yazdığım şiirler takip etti. İlk
şiirimin adı “Yazma Mendil” idi. Çanakkale Savaşları esnasında, bir
delikanlının köyünden ayrılıp savaşa katılmasını konu almıştım.
Delikanlının sevgilisi, vedalaşırlarken ona bir yazma mendil hediye
ediyor, delikanlı da bu mendili göğsünde muhafaza ediyordu, ta ki
savaşta Mehmetçiğin yüreğinin üzerinde sakladığı yazma mendile
isabet eden bir İngiliz kurşunu yüreğini delene kadar.
Yazma Mendil şiirimi kaybettim, buna hep üzülürüm. Aynısını tekrardan yaratmama da elbette imkan yok. Şiirsel yaşamım
böylece başladı ve yavaş yavaş devam etti. Kitabımda derlediğim
şiirler, çoğunlukla lise son sınıfta okuduğum dönemden bugüne
değin yazdıklarımdan oluşuyor. Yani nereden baksak, 60 yılın muhasalası (ürünü).
Kitabınız yayınlandığında ne tür tepkiler aldınız? Hayatınızın tamamını kaplayan mesleğinizi, yaşanmışlıklarınızı şiirlerinizden ayrı tutmadığınızı görüyoruz. Sizce
yazdıklarınız ne ölçüde otobiyografik?
g Şairler benim kanaatime göre birbirini biraz kıskanıyor. Elbette subjektif bir gözlem bu. Dolayısıyla kitabım çıktıktan sonra
şair taifesinden kimseden bir geri bildirim almadım. Ben de şairim
ama samimiyetle söyleyebilirim ki benim bu tür kıskançlıklarım
yoktur. Demek ki henüz şair sınıflandırmasına muktedir değilim.
Şu an önümde “Bu Mustafa Kemal’in Suçu” isimli şiirim var,
kitapta da yer alıyor. Bundan 5-6 sene evvel, türbanlı bir kızımız
liseden mezun olurken okul birincisi olmuş ve konuşmasında
“Mustafa Kemal’i sevmiyorum” demiş. Bu olayın üzerine yazılmış
bir şiirdir. Kuzguna yavrusu şirin gelir derler ama bana göre güzel
bir şiirdir, Çanakkale’de yerel gazetelerin de dikkatini çekmiş ve bu
şiire gazetelerde yer verilmiştir. Hatta yayınlanan şiirimin yanına
Mustafa Kemal Atatürk ile benim resmimin yan yana basılması da
benim için bir anı ve onur vesilesi olmuştur.
İkinci baskıya da ilave edeceğim şiirler var. Bunlardan biri de
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“Mustafa Kemal’in Gaz yağsı” isimli şiirim. Mustafa Kemal, 10
Kasımda rahmetli olduktan sonra naaşı 19 Kasımda Ankara’ya
gönderiliyor. Naaşın transfer edildiği esnada, insanlar naşı karşılamak üzere yollara dökülüyor. Atamız’ın vefatı, İkinci Dünya Harbi
dönemine tekabül ettiğinden, seferberlik tedbirleri uygulanıyor.
Ekmeğin karneyle verildiği, gaz yağının vesikayla temin edildiği dönemler zira. Buna rağmen, naaşı karşılamaya çıkan insanlar Ata’ya
saygılarını sunmak için vesikayla aldıkları kısıtlı gaz yağlarını lambalarda yakıyorlar. Ve Gazi’yi böyle sonsuzluğa uğurluyorlar. Anılan şiirim de halkın Atamıza olan sevgisini ve saygısını konu alıyor.
Kitabınızda bir çok yerde hüzün hakim iken aynı dizelerde insanın garip bir şekilde tebessüm etmesine de
sebep oluyorsunuz, sanırım bu tecrübelerinizden ziyade,
samimiyetinizden, doğallığınızdan olmalı, çünkü aynı şairi; 1956 yılında lise sonda iken birincilik aldığınız “ garip
şehir” isimli şiirde de görmek mümkün.
g Moliere’in bir lafı vardır; “Gülmeden ölmemek için, ölmeden gülmek lazım.” der. Bir de benim kendime mahsus bir söylemim vardır; “Surata bak, mahkeme duvarı gibi, biz avukatlar hep
bu duvarlar içindeyiz, biz de suratımızı asarsak, hayat çekilmez
olur.” Onun için biz gülmeye ve elimizden geldiğince de fıkralarla
güldürmeye çalışıyoruz. Adliyede de o kadar güzel fıkralar çıkıyor
ki. İster istemez insanın aklında yer ediyorlar. Büroda da, aynı şekilde, nükteli konuşurum. İşin esprisini çalışırken de yakalamaya
çalışıyoruz.
Kitabınızdaki bir şiir, arkasında daha büyük bir hikaye
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barındırdığını düşündürdü; ”Harp Malülleri Ön Kapıdan
Biner”. Bizimle bu şiirin hikayesini paylaşır mısınız?
g Bu şiire Ali Sirmen de köşesinde yer verdi. Ben İstanbul
Vefa Lisesi’nde okurken, tramvaylar ile ulaşım sağlıyorduk. Lise
pasomuz ile bindiğimiz otobüslerde de yazardı “Harp malülleri
önden biner” diye. Bu şiir oradan hayat buldu. Kafamda bir gazi
canlandı, söz konusu gazi olunca da Çanakkale gazisi olarak şekillendi ve bu şiir ortaya çıktı. Demek ki Ali Bey’in de hoşuna gitmiş
ki bu şiire yazısında yer verdi.
Hayatınızın tamamını kaplayan mesleğinizi, şiirlerinizden ayrı tutmadığınızı görüyoruz. Birçok meslektaşlarımızın ortak sıkıntılarını, adalet sisteminin bozukluğunu
özetliyorsunuz. Yargılama sistemimiz hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
g Son zamanlarda elle tutulur somut olaylarla, yargının ne
hallerde olduğunu görüyoruz, bunu dile getirmemek mümkün
değil. Münferit olayları ise saymaya gerek yok. Hal böyle olunca da benim aklıma şu olay geliyor; bizim gençliğimizde Adalet
Spor diye bir spor kulübü vardı. Bu adalet mensuplarının kurduğu
bir takım değildi. O zamanlar Adalet Mensucat isimli bir dokuma
fabrikası vardı ve adalet battaniyelerini üretirdi. Çok değerli battaniyelerdi ve o zamanlar yurt dışına ihraç edildiğini duymuştum.
Nasıl Efes Pilsen’in takımı varsa bu Adalet Mensucat da bir futbol takımı kurmuş ancak son zamanlarda takım başarısız olmaya
başlayınca; statlarda bir slogan atılırdı. “ Hey yavrum adalet, nasıl
düştün kümeden!” diye. Şimdi bizim adliyenin halini gördükçe
bu geliyor aklıma. Ama gene de temeli çok sağlammış. “Natura”
der eskiler, naturası çok sağlammış, halen bireysel
dahi
olsa güzel kararlar duyuyoruz. Ne kadar darbe yese
de gene ayakta. Ben daha çok düzeleceğine inanıyorum.
Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin destanı diye
bir şiiri vardır. Çelebi Mehmet Şeyh Bedrettin’i
adalet mekanizmasına getirerek bir sistem kuruyor. Onun temeli halen devam ediyor. Hakimlerin ahlaki altyapısı yansıtıyor mülkün temeli
dediğimiz adaleti. 3000 sene önce Roma’da
çıkmıştır “adalet mülkün temeli” söylemi.
Sonra İbni Haldun bunu Arapça’ya çevirmiş.
Mustafa Kemal Atatürk’ün de benimsediği bir
anlayış olduğundan dolayı bu söz Atatürk’e
atfedilir ama çok daha eskidir. Adil yargı her
şeyden önemlidir. Yargının adil olması yetmez, içinde şefkati de barındırmalıdır.
Bir dönem Çanakkale’de görev yapmış
ve şahsen tanışıklığım da bulunan bir Hakimimizin bir sözü vardır; “Hakim yeryüzünde Allah’ın işlevini görür, çünkü insanın

kaderini etkileyecek kararlar verir. Dolayısıyla Allah nasıl ki adilse,
hakim de adaletli olmak zorunda. Allah rahimdir, hakim de merhametli olmak zorunda. Allah nasıl ki şefikse, hakim de şefkatli
olmak zorunda” . Hakimimizin bu sözü beni çok etkilemişti. Çanakkale’de de 50 yıl içinde onlarca hakimle karşılaştık, çoğu adil
ve şefkatli idi. Bunlar mülkün temelinde olan kişilerdi. O bakımdan şanslıyız.
Çanakkale’nin şiir ve edebiyat alanında yerini nasıl değerlendirirsiniz. Çanakkale dediğimizde Ece Ayhan’dan söz etmemek olmaz. Kendisi ile yollarınız kesişti
mi? Kitabınızda da bir şiir ithaf etmiş olduğunuz Süreyya
Berfe ile teşrik-i mesainiz oldu mu?
g Ece Ayhan ile tanıştım, ama iki ya da üç defa görüşsek de
irtibatımızı sürdürmek mümkün olmadı. Benim çok beğendiğim
bir şairdir. Bir de, Çanakkaleli olmasa da, liseyi burada
okuyan, Çanakkale Lisesi mezunu Süreyya Berfe vardır. Buraya yerleşmesi
için halen daha ısrar ederim. Eski şairlerden ama cumhuriyet döneminin yakın
zamanının şairidir. Onunla çok yakınızdır.
”Meyhanelerde buluşalım yoksa
cenazelerde buluşuyoruz” adlı şiirinizin bir anısı var mıdır?
g Olaylar da bu söylemimi tasdik
ediyor ama diyorum ya mizah tarafını yakalıyorum, önce şunu anlatayım Türkler de
Fransızlar gibi mizaha meyillidir.
Aşağı yukarı bir buçuk sene evvel meslektaşımız Cumhur Ersümer’in annesi vefat
etmişti, o esnada da bakandı. Annesini defnetmek için Çanakkale’ye gelmişti, cenaze töreninde yakınları olarak biz de vardık. Mezarlıkta
Niyazi Önen ile karşılaştık. “Dediğin çıktı, gene
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cenazede karşılaştık” dedi. Kulağına eğildim; “Aldırma Niyazi, varsın cenazede buluşalım, yeter ki tabutun içinde biz olmayalım”
dedim.
Bizimle sık sık paylaştığınız anılarınızı derlemeyi düşünüyor musunuz?
g Anıları derlemeye başladım, ilk defa size bahsediyorum
bundan. “Kırık dökük” adı altında, başımdan geçen düşündürücü
ve de mizahi olayları derliyorum. Güzel bir kitap olacağı kanaatindeyim. İçlerinden hatırladığım birkaç tanesini anlatayım.
Ailem, dedemden beridir şekercilik işiyle meşgul olurdu.
Hatta Hacı Yahya dedem Çanakkale’nin ilk şekercisidir. Kendisi
1878 yılında Kırım’dan Çanakkale’ye göçmüş idi. Babam da Hacı
Bekir’in lokum ustalığını yapmış, o zamanlar oldukça tanınır idi;
vakti zamanında İstanbul’dan babamın lokumlarının methini duyup da almak için gelenler olurmuş. Babam sabah namazlarını
hiç kaçırmaz, hep kılardı. Namazdan sonra da dükkanını açardı,
ama her akşam da 100 gr rakısını içerdi. Annem Hacı Hafız kızıydı,
Hacı Yahya’nın gelini idi; dinine bağlıydı. Beş vakit namaz kılar, çok
da güzel Kuran okurdu. Ben 15-16 yaşlarında iken bana “Oğlum”
dedi, “Babacığın içiyor, Allah da günah yazmasın. İçsin ama söyle,
ramazanda içmesin de, ciğerleri dinlensin birazcık.” dedi. Benim
de babamla aram iyiydi. Bir gün sohbet ederken, “İsmet Paşa her
gün üç paket sigara içermiş, ama bir altıncı, birde on ikinci ayda
külliyen bırakırmış ve ciğerleri dinlenirmiş.” dedim. “Sen de ramazanda içmesen de, vücudun toparlasa kendini” diye söyledim.
“Oğlum ben her ay bırakırım da, ramazanda bırakamam” dedi. Şaşırarak, nedenini sordum. “Ramazanda alıştım” dedi. Sonra neden
Ramazanda alıştığını anlattı. Ramazan ayı boyunca, Şeker Bayramı’nda satmak üzere şeker hazırlamaları gerektiğinden, babamın
işleri bu dönemde hep çok yoğun olurmuş.
Şekercilik angaryası bol olan bir iştir. Özellikle de badem şekeri yapımı çok zahmetlidir. Çuvallarla bademler köylerden toplanıp
işçi kadınlar tarafından kırılır ve kireçli suya konulurlar, kurutulup
kabukları soyulur, büyük kazanlarda hafif odun ateşinde kaynatılırlar. Kaynayan bademlerin üzerine şerbeti akıtılır. O zamanlar,
şimdiki gibi fabrikalarda değil, el emeği ile hazırlanırlar.
Bu işi de babam ve amcam yapar, babaları Hacı Yahya da onlara nezaret edermiş. Şekerin yapımı çok uzun sürdüğünden, yatsı
vakti dedemin uykusu gelir, şeker işini babama ve amcama bırakıp
yatmaya gidermiş. Babaları gider gitmez, hemen dükkanda gizledikleri karafakiyi, yani içki konulan sürahiyi çıkarırlar; rakı içerlermiş. Babam ramazan ayında içmeye böyle alışmış.
Bir başka anım da ben lise öğrencisi iken, 1958 yılında Yenice ve Çan bölgesini etkileyen bir depremin olduğu güne ait. Uğur
Turanlıoğlu isimli bir edebiyat öğretmenimiz vardı, kendisi aynı
zamanda şairdi. Onun bu deprem ile yazdığı bilinen bir şiiri de aklımda kaldığı kadarıyla aktarayım;
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“Rüzgar eser, kar savrulur
Vakit gecedir
Sarsılan vatan, çöken Çan
Yıkılan Yenice’dir”
Depremin olduğu gün, o yılın 18 Mart akşamı, ben biraz hastaydım. Sık sık hapşırıyordum. Annem de yatsı namazını kırmıştı
ve seccadesinin üzerinde oturmuş, şehitlerin ruhu için Yasin okuyordu. Ben hapşırmaya devam ederken, bana dönüp seslendi ve
dedi ki; “Oğlum evi sarsıyorsun, ne biçim bir hapşırıktır bu”
Ben de oturduğum minderin sarsılmaya başlamasıyla deprem
olduğunu anladım ve anneme “Zelzele oluyor” dedim ve hemen
dışarı çıktım. Sokağımızın köşesinde demir gövdeli bir aydınlatma
direği vardı, üzerinde ampülü asılıydı. Direğin yere kadar eğildiğini
ve tepesindeki ampülden yere kıvılcımlar aktığını görünce korkup
gerisin geri eve döndüm. Telaş ile dışarıya kaçarken annemi evde
bıraktığım ancak o esnada hatırıma geldi. Annem kilolu bir kadın
olmasına rağmen oldukça çevikti, meğer o da binadan çıkmaya
çalışmış ama sarsıntıların artmasının etkisi ile daha fazla yürüyemeyip merdivenlerde oturup kalmış. Onu o halde görünce eve
dönmekten vazgeçtim, kucaklaştık ve yeniden dışarıya çıktık. Mahallemizin sakinleri de dışarı çıkmaya başladılar, ne var ki, insanlar
yürüyerek değil, emekleyerek dışarı çıkıyorlardı. Vaziyetleri, Brezilyalıların yaptığı timsah yürüyüşüne benziyordu. Deprem nedeniyle duyduğum dehşete rağmen, bu görüntü beni çok güldürmüştü.
Sonradan öğrendiğime göre, deprem esnasında kırılan kemiklerin
bir daha iyileşmeyeceğine dair bir batıl inanç varmış, bu nedenle
insanlar evlerinden emekleyerek çıkıyorlarmış.
Bize vakit ayırdığınız, anılarınızı ve dizelerinizi paylaştığınız için teşekkürler. Bugünün aynı zamanda tarihimizdeki önemine binaen son olarak okurlarımızla neler paylaşmak istersiniz?
g Bu güzel söyleşi için, ne kadar da anlamlı bir günde, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılı olan bir 18 Mart’da, bir araya geldik.
Biliyorsunuz ki, dönemin İngiliz İstihbarat ağı oldukça güçlü idi.
Gelibolu Yarımadası’ndan, kuzeyden, karaya çıkmayı kararlaştırmışlar ve birliklerimizin en zayıf olduğu noktayı işaretlemek üzere
bir şamandıra koymuşlar idi. Şamandıranın olduğunu noktadan
sabahın erken saatlerinde çıkış yapılacaktı. Gece vakti, işaret şamandırası koyulduktan sonra, Allah’ın hikmeti ile, Çanakkale’nin
meşhur poyrazı esmeye başlamış ve şamandırayı birliklerimizin en
güçlü olduğu yere doğru sürüklemiş ve İngilizler karaya buradan
çıkarlarken çok ağır kayıplar vermişlerdi.
Vatan mücadelesinde, satır aralarında ne öyküler yatıyor ve
belki de savaşın kaderini değiştiren yine bu öyküler. Bu mücadele,
tarihte emsali görülmemiş, daha önce hiçbir dilde hiç kimse tarafından sarf edilmemiş bir “kahraman düşmanım” tabirinin yaratıldığı bir centilmenler savaşı olmuş ki şiir böyle başlamış ve hala
devam etmekte.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM’E MUHALİF YAKLAŞIM
Mimar İsmail ERTEN
Çanakkale - iserten@yahoo.com

NORMAL VE ANORMAL
Öncelikle belirtelim ki, kentler
tıpkı canlı organizmalar gibidir.
Zamana bağlı olarak değişir ve
dönüşürler. Öbür yandan kentler,
bir tarafından yaptığınız müdahaleye mutlaka yanıt verirler. Dolayısıyla kentlerde gelişme
için müdahale ve değişim/dönüşüm yapmak normaldir.
Bu yazıda biz anormal olanı ortaya çıkartmaya çalışacağız. Yani; kentlerin gelişmesi, insan temelli değişimi ve daha
iyi bir gelecek için dönüşümü için değil, bir başka amaç için
yapılan ve adına kentsel dönüşüm denen anormalliklerden
bahsedeceğiz.

ÖLÇEK
Mesele, yerel uygulamaların, ulusal politikalarla ve küresel sermaye öncülüğünde olmasıdır. Dolayısıyla mesele, küresel-ulusal-yerel olmak üzere her boyutu bağlayan bir ölçek
içerir. Bugün kentsel dönüşümün bir kaç aileyi etkileyen
boyutuna, yani apartman halini görebildiğimiz gibi, ulusal
politikalarla bir kentin şirazesini yerinde edebilecek yapılaşmaları, hatta küresel dünya sermayesinin finans merkez
ilanı ile gökdelenleşip cam fanuslarla örtüldüğü, AVM’ler ile
meşrulaşmayı sağladığı ulusötesi uygulamaları da görmek
mümkündür.

SOYLULAŞTIRMA
Türkiye’deki uygulamalar kadar, dünya kentlerindeki uygulamaları da incelediğimizde kentsel dönüşümün yapılmasının birinci gerekçesi, kent merkezinden yoksul insanların
kent çeperine atılması uygulamalarını görüyoruz. İngilizce
“gentrification” kelimesinin karşılığı olan ve Türkçede mutenalaştırma, seçkinleştirme, burjuvalaştırma, nezihleştirme, kibarlaştırma, centrifikasyon, jantileşme gibi anlamları
olan, ama en fazla “soylulaştırma” olarak bilinen uygulamalar zengin yaşamlara sahip insanların kent merkezlerinde
yaşayan yoksul kentlileri mekanlarından edip, yerleşmeleri
anlamına geliyor.

SULUKULE
Bunun Türkiye’deki en çarpıcı örneği, İstanbul Sulukule’sindeki roman vatandaşların Fatih Belediyesi eliyle yerlerinden edilip, semti mutenalaştırarak, zengin soyluların
merkeze yerleştirilmesi uygulamasıdır. Çok hazin ve dramatik olaylarla dolu bu süreci Türkiyeliler kadar tüm Dünya
kamuoyu da izledi ve tanık oldu.

MARSİLYA
Bir başka proje dolayısıyla gittiğim, Fransa’nın 2. büyük
kenti olan Marsilya’da, tanık olduğum bir başka örnek de
aynı sonuçları yaratıyordu. Marsilya uluslararası göç alan
bir kent. Kuzey Afrika başta olmak üzere Ortadoğu ve uzak
doğudan gelen insanlar kentin terk edilmiş mahallelerine
yerleşir ve kendi gettosunu kurar. Dolayısıyla kentin merkezinde var olmaya, görülmeye başlarlar. 10’larca yıldır süren
bu yaşam biçiminin, yerel ve merkezi iktidarın el ele vererek
sona erdirilmesi projelerine tanık oldum. Görüştüğümüz
bir kent plancı / mimar grubu devletten paralar alarak, bu
yoksul gettolarının ortadan kaldırılması, kentin çeperine
sürülmesi ve merkezin de soylulaştırılması projelerini hazırlıyorlardı. Fakat ilginçtir, para için yaptıkları bu projelere
inanmıyorlar ve vicdanlarının rahatsızlığını ifade ediyorlar.

SOSYAL KONUTLAR
Kentsel dönüşüme bir de yerel örnek verelim. Çanakkale’nin 1980’li yıllarda başlayan kent içi kooperatifçilik
örneklerinde birisi olan “sosyal konutlar” bölgesi, orta ve
alt gelir grubundan memur ve işçilerin maaşlarının bir kısmını ödeyerek edindikleri bir alandır. Önce AKP’li merkezi
hükümetin yerel birimleri tarafından göze kestirilen, sonra “ben senden daha güzelini yaparım” diyerek işe koyulan
CHP’li yerel yönetim tarafından başlatılan, sosyal konutlar
kentsel dönüşüm (yenileme diye ısrar ediyorlar) alanı, yeterli incelenme yapılmadan karar verilen bir vakadır. Dedik
ya, ilk girişim bir ihtiyaçtan değil, iki rakip partinin ben
önce yaparım kapışması ve körüklemesiyle başladı. Belediye meclisi kararıyla imar planlarında emsal ve kat sayıları 3
misli yükseldi. Bu kentsel dönüşüm kararlarının, katılımcılık giydirilmesi işlemi ise mimari proje yarışması süreciyle
gerçekleştirilir.
ÇANAKKALE BAROSU
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Nitekim, kente duyarlı bir çok kişi, bütün kararların verilip, oyunun kurallarının tayin edildiği yarışma sürecinde
meseleyi duydu. Yarışma bitti ve her şeyi 3 kat artıran proje
seçildi. Bina yükseklikleri ve yapılaşma alanları 3 kat artmakla kalmadı, yapı fiyatları da en az 3 kat arttı. Tabii ki,
site giderleri için ödenecek aidatlarda 3 kat artacaktır. Sonuçta uygulama sonrası, bu bölgede oturan orta ve alt gelir
grubundaki emekliler bölgeyi terk edecektir. En önemlisi de
birbiriyle yan yana duran ve merhabalaşan bu insanlar azınlıkta kalacaktır. Aynı alandaki nüfus 3 misli artınca, yeni gelen çoğunluk soylular, bu azınlık yoksulları istemeyecekler
ve kültürel dışlanma süreciyle soylulaşma gerçekleşecektir.
Çanakkale’nin dillerden düşmeyen bir başka kentsel
dönüşüm alanı ise romanların yaşadığı Çay mahallesinin
bir bölümüdür. Tıpkı Sulukule’deki gibi, önce kentin dışına
(yeni otogar civarına)almayı, mevcut bölgeyi yıkarak soylulara satmayı, sonra da bu insanları geri getirerek soylularla
birlikte yaşamasını öneren projeler daha sık dile gelmeye
başladı. Biliyoruz ki, Sulukule’nin hiçbir yerlisi eski yerlerinde yaşama şansı bulamadı. Peki Çanakkale’nin Çay Mahallesindeki kentliler bulacak mıdır?

SOSYAL KÜLTÜREL EKONOMİK
Örneklerde de görüldüğü gibi, meselenin bir boyutu derin sosyal - kültürel çelişkilerin çözülmesi üzerinden yönlendirilmektedir. Bir başka boyut ise ekonomik çelişkilerin
ortaya koyduğu projelerle yönlendirilmektedir.
Biliyoruz ki, artık kentler insan yaşamının mutlu ortamları değil, alınıp satılan birer metaya dönüşmüştür. Kentler
artık finans kapitalin en fazla
haksız kazanç kapısı haline dönüşen araçlarıdır. Bütün Dünya
bunu keşfettiği gibi, Türkiye ve
Çanakkale’de ki finans çevreleri
de bunun keşfini yapmıştır. Dolayısıyla organize rant çevreleri, kentlerin arsalarını sipeküle
ederek, binaların inşaat alanlarını arttırarak sürdürdükleri bu
düzeni yetersiz bulmaktadırlar.
Dolayısıyla birden çok yapıyı,
bir adayı, bir mahalleyi, bir kent
parçasını külliyen kentsel dönüşüm eliyle “Rantsal Dönüşüm”
haline getirmektedirler. Böylece
daha fazla kazanmaktadırlar ve
Dünya küresel kent rantı finans
sistemine entegrasyonunu sağlamaktadırlar.
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YASAL VE HUKUKİ DEĞİŞİMLER
1980’lerde başlayıp, son 10 yılda müthiş ivmelerle artış
gösteren bu tür organize rant eylemleri, bir çok yasal ve hukuki dönüşümü de getirmiştir. Biz teknik elemanlar yasal
değişiklikleri takip etmek ve hukuksal kararları okumaktan yorulduk. Bu değişime bir örnek verelim; önceleri bir
yapının yıkılması veya dönüşmesi için bütün hissedarların
olurunun alınması ön koşuldu. Sonra bunu hissedarların
%50’sinin olur vermesi yeterlidir denildi, en son ise sadece
bir hissedarın talep etmesi yeterli görüldü. Tüm bu yasal ve
hukuksal değişikliklerin hedefi, kentsel dönüşümün rantsal
dönüşüme hizmet etmesi için bütün engellerin bertaraf edilmesi olduğunu biliyoruz.
Şu günlerde çok daha büyük bir yasal ve hukuksal operasyon ile rantı açığa çıkartmanın hazırlığı yapılıyor. Bu
doğrultuda torba yasalar hazırlanıyor. Biraz aralayarak
açıklamaya çalışalım. Kentsel Dönüşüm alanlarında yapılan plan tadilatları sonucu ortaya çıkan ilave kent rantının
%40’ına merkezi hükümet ortak oluyor. Yapı sahibi bunu
plan askıdan indiğinde ödemek zorunda. Zaten yoksul olan
yapı sahiplerinin bu meblağı ödemesi pek mümkün gözükmüyor. Bu durumunda devletimiz mal sahibinin tapusuna
ilgili sanal rant artışı oranında hissedar oluyor. Velhasıl özel
mülkün kutsallığı ve güvencesi filan ortadan kalkıyor. Belediye meclislerinde alınan bir karar sonucu tapunuza sanal
bir rant artışı dolayısıyla ortak olunuyor.
Ama bundan sonrası da var. Düşünün ki bu uygulamayı
10 imar adasını kapsayan bir mahallede yaptılar. Devlet elde
ettiği tapu hisselerini bir müteahhide satabilecektir. Dolayısıyla tüm mahallenin hissedarı
bir müteahhit olabilecektir. Mahallenin büyük hissedarı müteahhit, sizin olurunuz olmadan ve
ruhunuz bile duymadan tüm bu
bölgeyi yıkmaya başlayacaktır.
İşte kentsel dönüşümün ölçeği
ve özendirilmesi için yaratılan
yasal ve hukuki değişiklikler bu
boyutta sürdürülüyor.
Bir şeyi daha vurgulayalım,
devletimiz tüm bu işlemleri yaparken zorlanacağını düşündüğü müteahhitlere konut başı hibe
para ve faizsiz kredi vermeye
başlayacakmış.
Soru net; tüm bu sistemin
içinde insan nerede durmaktadır? Ya yaşanılabilir kentler nasıl
olacaktır?

RUHSAT TÖRENLERİ

Ahenk Gümüşdal Avukat Oldu

A

henk Gümüşdal, Baro İdari Binada düzenlenen törenle
yemin ederek avukatlığa başladı.

Ahenk Gümüşdal’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Ahenk’in başarılı bir staj dönemi geçirdiğini
ve mesleğe dahil olduğunu belirtti.
Avukatlık yeminini eden Ahenk Gümüşdal, sonrasında ise Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi
meslektaşlarımızdan Av. Raci Soysal tarafından giydirildi. Törende yeni
avukata hazırlanan hediye Baro Başkan Yardımcımız Av. Şerefnur Çakır
Demirtaş Çelik tarafından sunuldu.

Nur Özcan için Ruhsat Töreni

N

ur Özcan, Baro İdari Binada düzenlenen törenle yemin
ederek avukatlığa başladı.

Nur Özcan’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan, Nur’un başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe
dahil olduğunu belirtti. Avukatlık yeminini eden Nur Özcan, sonrasında
ise Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı meslektaşlarımızdan Av. Celil Kaya
tarafından giydirilerek avukatlığa ilk adımını attı. Törende Av. Nur Özcan’a Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Avukatlık Kimliği ve
Çanakkale Barosu tarafından hazırlanan hediye Yönetim Kurulu Üyemiz
Av. İnci Zeynep Koray tarafından verildi.
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Erdinç Engin Ruhsatını Aldı

E

rdinç Engin, Baro İdari Binada düzenlenen törenle yemin
ederek avukatlığa başladı.

Erdinç Engin’in avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Erdinç’in başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve
mesleğe dahil olduğunu belirtti.
Avukatlık yeminini eden Erdinç Engin, sonrasında ise Ruhsatını Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi yanında
stajını yaptığı meslektaşlarımız Av. Hakan Öztürk, Av. Erhan Kızık, Av.
Sinan Koşik ve Av. İlker Karaönder tarafından giydirilerek avukatlığa ilk
adımını attı.

Tugay Yılmaz Avukatlığa Başladı
Tugay Yılmaz, Baro İdari Binada düzenlenen törenle yemin ederek
avukatlığa başladı. Tören, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Fahrettin Demirağ,
önceki Baro Başkanlarımız Av. Cengiz Tuğral, Av. Tülay Ömercioğlu ile
çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.
Tugay Yılmaz’ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Tugay’ın başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve
mesleğe dâhil olduğunu belirtti. Avukatlık yeminini eden Tugay Yılmaz,
sonrasında ise Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden
aldı. Avukatlık cübbesi yanında stajını yaptığı önceki Baro Başkanlarından Av. Cengiz Tuğral ve Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Fahrettin Demirağ tarafından giydirilerek avukatlığa ilk adımını attı.
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Mesleğe Hoş geldin
Av. Sadettin Karaca

S

adettin Karaca, Baro İdari Binada düzenlenen törenle
yemin ederek avukatlığa başladı.

Tören, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Sadettin Karaca’nın
avukatlığa kabul töreninde konuşan Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Sadettin’in başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dâhil olduğunu belirtti. Avukatlık yeminini eden Sadettin Karaca, sonrasında ise
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın elinden aldı. Avukatlık
cübbesi yanında stajını yaptığı Av. Salim Korkmaz tarafından giydirilerek avukatlığa ilk adımını attı.

RUHSAT TÖRENLERİ
ZİYARETLER

Boğaz Ve Garnizon
Komutanı’ndan
Ziyaret
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Hasan Nihat Doğan, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizi makamında ziyaret etti.
Baromuz İdari Binada gerçekleşen ziyarette Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Şerefnur
Çakır Demirtaş, Av. İbrahim Cem Erbil, Av.
Soner Aydın, Av. İnci Zeynep Koray, Av. Dilek Gür Sağır, Av. Emre Çelik, Av. Gültekin
Yıldız ve Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu hazır
bulundular. Ziyarette, Baromuzun çalışmaları, Çanakkale’de ki askeri faaliyetler ve bir
takım güncel hususlarda görüş alışverişinde
bulunuldu.
ÇANAKKALE BAROSU
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Tuncay Özkan ve
Milletvekillerinden
Ziyaret
Gazeteci-Yazar Tuncay Özkan bir dizi ziyarette
bulunmak üzere Çanakkale’ye geldi.
Tuncay Özkan, Çanakkale Milletvekilleri Serdar Soydan ve Ali Sarıbaş ile beraberinde bulunan
heyet Baromuzu ziyaret etti.
30 Ocak 2015 tarihinde Çanakkale Barosu
İdari Binada gerçekleşen ziyarette Başkanımız Av.
Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.
Şerefnur Çakır Demirtaş, Av. İbrahim Cem Erbil,
Av. Soner Aydın ve Av. Emre Çelik hazır bulundular.

Kurmay Başkanı’ndan
Ziyaret
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında görev yapmakta olan Dz. Kur. Kd. Albay Yusuf
Ergün, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Baromuzun çalışmaları, Çanakkale’deki askeri faaliyetler ve bir takım güncel hususlarda görüş alışverişinde bulunuldu.

DİSK Genel-İş Sendikası
Şube Başkanı’ndan
Ziyaret
DİSK Genel-İş Sendikası Çanakkale Şube
Müdürü Erdinç Uslan Karaman, Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi
makamında ziyaret etti.
Baromuz İdari Binada gerçekleşen ziyarette
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Av. İbrahim Cem Erbil hazır bulundular.
Ziyarette, Baromuzun çalışmaları, Çanakkale’deki faaliyetler ve bir takım güncel hususlarda
görüş alışverişinde bulunuldu.
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AK Parti İl
Başkanlığı’ndan Ziyaret
Çanakkale AK Parti İl Başkanı Av. Erdener
Can, meslektaşlarımız Av. Faruk Tuğrul Kalkan ve
Av. Oktay Koç, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi makamında
ziyaret etti.
Baromuz İdari Binada gerçekleşen ziyarette
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Av. Kaan Tonka ve Av. Dilek Gür Sağır
hazır bulundular.
Ziyarette, Çanakkale’deki faaliyetler ve bir
takım güncel hususlarda görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP İl Başkanlığı’ndan
Ziyaret
Yeni seçilen Çanakkale MHP İl Başkanı İsmet
Balkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan
heyet, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve
Yönetim Kurulu Üyelerimizi idari binada ziyaret
etti.
Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu
Partisi’nden
Ziyaret
Anadolu Partisi Çanakkale İl Başkan Vekili Canberk Demirdelen, İl
Yönetim Kurulu Üyesi Birol Deral ve
Merkez İlçe Başkanı Hakan Dinler’den
oluşan heyet, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizi idari binada ziyaret etti.
Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi
konuşularak güncel konularda görüş
alışverişinde bulunuldu.
ÇANAKKALE BAROSU
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Biga Cumhuriyet
Başsavcısı Baromuzu
Ziyaret Etti
Biga Cumhuriyet Başsavcısı Can Tümer Keriş, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Başkan
Yardımcımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş’ı idari
binada ziyaret etti.
Ziyarette; Ülke gündeminin yanısıra Mesleki
ve Hukuksal sorunlar konuşularak güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilim İnsanlarından
Baromuza Ziyaret
Türkiye’deki çevre mücadeleleri üzerine sosyolojik bir araştırma yapmak için
ülkemize gelen New York New Paltz Üniversitesi’nden Prof. İlgü Özler ve Prof.
Brian K. Obach Baromuz Çevre ve Kent
Hukuku komisyonunu ziyaret etti.
Ziyarette; Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu’ndan sorumlu Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dilek Gür Sağır,
Komisyon Başkanı Av. Ali Furkan Oğuz,
Komisyon Başkan Yardımcısı Av. Ahmet
Ozan Yılmaz ve Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Hicri Nalbant’ın hazır bulundu.
Çanakkale’de verilen çevre mücadelesi ve buna bağlı olarak Çanakkale Baro-

su’nun çevre mücadelesine verdiği destek, mücadelede gelinen son aşama ve
Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku

Komisyonu’nun kurulduğu günden bugüne açtığı ve kazandığı davalar görüşüldü.

MHP Heyeti Baromuza
Ziyarette Bulundu
MHP Milletvekili Aday Adayları Serdar Can
ve Mehmet Ali Karayel, MHP Merkez İlçe Başkanı
Hakan Pınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri’den oluşan
heyet, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi idari binada ziyaret etti.
Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak güncel konularda
görüş alışverişinde bulunuldu.
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e Tebrik Ziyareti
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cumhurbaşkanlığı tarafından atanarak yeni görevine
başlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni dönem çalışmaları için başarılar diledi.

Ziyarette, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde kurum avukatı olarak çalışan meslektaşlarımız Av. İnci Zeynep Koray, Av.
Emel Şahinkaya, Av. Ayşe Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mirza Tokpunar’da
hazır bulundu.

Milletvekili Ali Sarıbaş
Baromuzu Ziyaret Etti
CHP Milletvekili Ali Sarıbaş, Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulunu idari binada ziyaret etti.
Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak güncel konularda
görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Adayı
Av. Bülent Turan’dan Baromuza
Ziyaret
AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı ve İstanbul Milletvekili
Av. Bülent Turan ile beraberinde ki heyet, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan ve Baro Yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
İdari binada gerçekleşen ziyarette; mesleki sorunlar, yaklaşan Genel Seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak
güncel konularda karışlıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
ÇANAKKALE BAROSU
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Özel İsmail Kaymak İlköğretim Okulu Öğrencileri Avukatları Unutmadı
Özel İsmail Kaymak İlköğretim Okulu
öğrencileri, Okul Müdürü Hasan Karakaş
ve Öğretmenlerden Zihni Çarkacı Avukatlar Haftası sebebiyle Baro Başkanımız
Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve meslektaşlarımıza ziyarette
bulundu.

Baro İdari Binada gerçekleşen ziyarette, Okul İdarecileri ve minik öğrencilerimiz, Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve tüm
meslektaşlarımızın Avukatlar Haftasını
kutlayarak çiçek armağan ettiler.
Başkanımız Av. Bülent Şarlan Özel İsmail Kaymak İlköğretim Okulu idarecileri

ve öğrencilerinin Avukatlar Haftası sebebiyle Baromuza yapmış oldukları ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek hayata dair bilgi birikimlerini paylaşan
Başkanımız, milletimizin geleceği olan
çocuklarımıza cübbe giydirip makamını
kısa bir süreliğine emanet etti.

ÇOMÜ’deki
Meslektaşlarımıza
Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinde görev yapmakta olan meslektaşlarımız Av. İnci Zeynep Koray, Av. Emel Şahinkaya
ve Av. Ayşe Çelik’i çalışma ortamlarında ziyarette
bulundular.

İcra Müdürlerinden Baromuza
Ziyaret
Çanakkale 1. İcra Müdürü Bayram Yıldız ve 2. İcra Müdürü
Emin Gökrkem Karakaş, Avukatlar Haftası sebebiyle Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın ve tüm meslektaşlarımızın, Avukatlar Haftasını kutlayan Bayram Yıldız ve
Emin Gökrkem Karakaş, Baromuzun düzenlemiş olduğu Avukatlar Haftası Etkinliklerinden çok memnun kaldıklarını, fırsat
buldukça etkinliklere katıldıklarını belirttiler.
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Cumhuriyet Başsavcısı
ve İdare Mahkemesi
Başkanı Baromuzu
Ziyaret Etti

Ç

anakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet
Turan ve İdare Mahkemesi Başkanı
İbrahim Aydoğdu, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın ve tüm meslektaşlarımızın, Avukatlar
Haftasını kutlayan Hikmet Turan ve İbrahim
Aydoğdu, Baromuzun düzenlemiş olduğu Avukatlar Haftası Etkinliklerinden çok memnun kaldıklarını, fırsat buldukça etkinliklere katıldıklarını
belirttiler.

MHP’den Baro’ya
Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi mensupları,
Avukatlar Haftası nedeniyle Baromuzu
ziyaret etti. Avukatlar Haftası nedeniyle
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Adil Coşkun, Milletvekili Aday
Adayı Mehmet Ali Karayel ve kadın kolları
üyeleri Baromuzu ziyaret etti. Baro İdari
Binadaki ziyarette Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan ile Yönetim Kurulu Üyemiz
Av. Dilek Gür Sağır’da hazır bulundu.
MHP İl Başkan Yardımcısı Adil Coşkun, ziyaretlerinin avukatlar günü nedeniyle olduğunu belirterek, avukatlara
önem verdiklerini, avukatlara yönelik
saldırıları kınadıklarını, avukatların çalışma ortamlarının daha da iyileştirilmesini

arzuladıklarını belirterek Avukatlar Haftasını kutladı.
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan
ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını
kaydederek, 31 Martta İstanbul Adliyesi’nde yaşanan olayı bir kez daha kınadı.
Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, ziyarette
“İstanbul Adliyesinde olan olayı kınadık,

kınıyoruz. Olay üzüntü vericidir. Devamında meydana gelen olaylar ve açıklamalar ise camiamızı derinden yaralamıştır. Önceki gün Bursa’da bu konuyu tüm
avukatlar ve barolarla tekrar gündeme
getirdik. Avukatlara yönelik algı operasyonunu reddediyoruz.” dedi.

Meslektaşlarımızdan
Ziyaret
Ankara Barosu’ndan Baromuza nakil
olarak gelen Av. Uğur Erdeş ve Av. Güzide
Arzu Erdeş Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ı makamında ziyaret ettiler.
ÇANAKKALE BAROSU
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer Baromuzu Ziyaret Etti
Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında ÇOMÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mete Tuçoku’nun “Çanakkale 1915, Hiroşima Nagazaki 1945” konulu konferansa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’de katıldı. Konferansın bitiminde Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ile
birlikte plaket sunumu yapan Rektör Acer, burada yaptığı konuşmada Baromuzun çok önemli ve etkin bir baro olduğunu söyledi.

Kendisin de bir hukukçu olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Yücel
Acer, Avukatlar Haftası nedeniyle avukatları tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Çanakkale için
bir değer olduğunu belirterek, Rektörün ziyaretinden büyük onur
duyduklarını söyledi.

Silahlı Kuvvetler Mensupları Baromuzu Ziyaret Etti
Avukatlar Haftası sebebiyle Baromuza ziyaretler sürüyor. Çanakkale Silahlı Kuvvetler mensupları Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret etti.
Ziyarette, Merkez Komutanı Dz.P.Kd.
Alb. Necmettin Sarı, Hava Radar Mevzi
Komutanı Hv. Kont. Kd. Alb. Hakan CİRİT,
116. Jandarma Eğitim Alay KomutanıJ.Alb.
Timuçin ALPER ve Jandarma Özel Eğitim
Merkez Komutanı J.Alb. Nadir ÇELİK Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim
Kurulu Üyelerimizden Av. İbrahim Cem
Erbil hazır bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıymetli
mensupları, Baro Başkanımız Av. Bülent
Şarlan’ın ve tüm meslektaşlarımızın, Avu-
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katlar Haftasını kutlarken, Baromuzun
düzenlemiş olduğu Avukatlar Haftası Et-

kinliklerini takip ettiklerini belirttiler.

ZİYARETLER

Ak Parti İl Başkanı Av. Erdener
Can Baromuza Ziyarette Bulundu
Ak Parti İl Başkanı meslektaşımız Av. Erdener Can Avukatlar Haftası sebebiyle Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ı ziyaret
etti.
Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşil Gazete Yazarından Çevre
Komisyonumuza Ziyaret
Yeşil Gazete yazarlarından, “İklim İçin” kampanyası yürütücülerinden Özgecan Kara Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nu ziyaret etti.
Ziyarette, Çanakkale’de verilen çevre mücadelesi ve buna
bağlı olarak Çanakkale Barosu’nun verdiği destek, mücadelede
gelinen son aşama ve Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun kurulduğu günden bugüne açtığı ve kazandığı davalar
görüşüldü.
Buluşmaya, Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Av. Ali Furkan Oğuz, komisyon üyeleri Av. Melis
Söylemez ve Av. Barış Dirik katıldı.

Hukuk Sekreterliği Bölümü
Öğrencileri’nden Ziyaret
Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hukuk Sekreterliği dalı öğrencileri, Okul Müdürü
Birgül Uyar Sarı, Büro Yönetimi Alan Şefi Meda Güney ve
Atölye Şefi Hülya Akbal Avukatlar Haftası sebebiyle Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu
Üyelerimizi ziyarette bulundu.
Ziyarette Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve tüm
meslektaşlarımızın Avukatlar Haftasını kutlayan okul müdürü Bilgül Uyar Sarı, bu yıl yeni açılan Hukuk Sekreterliği
bölümü hakkında bilgiler aktararak Baromuz ile ortak çalışma yapmak üzere bilgi alışverişinde bulundu.

ÇANAKKALE BAROSU

97

ZİYARETLER

Çanakkale Milletvekili Meslektaşımız Av. İsmail Kaşdemir ve
Ak Parti Merkez İlçe Heyeti’nden Baromuza Ziyaret
Çanakkale Milletvekili ve Başkanlık Divanı üyesi meslektaşımız Av. İsmail Kaşdemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adnan
Öncü ile beraberinde bulunan heyet Baromuzu ziyaret etti.
İdari Binada gerçekleşen görüşmede, Baro Başkanımız Av.

EXPOTROİA 100. Yıl
Gıda ve Tarım Fuarı’na
Davet
14-17 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek 100. Yıl Gıda ve Tarım Fuarı’na Baro
üyelerimizi davet etmek için ÇASİAD Başkanı
Erdal Akarsu, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya
ve Ç.Kale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği
Birliği Bşk. Yrd. İlhan Ulus, Baro Başkanımız Av.
Bülent Şarlan’ı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi
idari binada ziyaret etti.

Milletvekili Adaylarından
Baromuza Ziyaret
Çanakkale HDP İl Başkanı Şeyhmus Aslan ve Milletvekili adayları Özlem Ergun Açanal ve Leyla Yavuz Baro
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. İbrahim Cem Erbil’i ziyarette bulundu. Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler ve ülke gündemi konuşularak
güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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Bülent Şarlan Yönetim Kurulu Üyelerimiz, önceki Baro Başkanlarımızdan Av. Murat Efe ve meslektaşımız Av. Ergin Sezen hazır
bulundular. Ziyarette; yaklaşan Genel Seçimler ve ülke gündemi
konuşularak güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

ZİYARETLER

Yeni Büro Açan Meslektaşımız Av. Coşkun Meriç’e Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baro Başkan Yardımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş ve meslektaşlarımız; mesleğine bürosunu
açarak başlayan Av. Coşkun Meriç’i ziyaret ederek, hukuka, adalete ve mesleğimize katkı sunmaları dileğiyle bürolarının hayırlı olması temennisiyle mesleklerinde başarılar dilediler.

Yeni Büro Açan
Meslektaşımız
Av. Mehmet Akif
Kuşçuoğlu’na Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro Başkan Yardımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş; mesleğine bürosunu açarak devam eden Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Mehmet Akif Kuşçuoğlu’nu
ziyaret ederek, hukuka, adalete ve mesleğimize
katkı sunmaları dileğiyle bürolarının hayırlı olması
temennisiyle mesleklerinde başarılar dilediler.

Yeni Büro Açan
Meslektaşımız
Av. Melis Söylemez’i
Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan,
Baro Başkan Yardımız Av. Şerefnur Çakır
Demirtaş; mesleğine bürosunu açarak
başlayan Av. Melis Söylemez’i ziyaret
ederek, hukuka, adalete ve mesleğimize
katkı sunmaları dileğiyle bürolarının hayırlı olması temennisiyle mesleklerinde
başarılar dilediler.
ÇANAKKALE BAROSU
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Yeni Büro Açan
Meslektaşımız Av. Ahmet
Ozan Yılmaz’a Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baro Başkan Yardımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş; mesleğine bürosunu açarak başlayan Av. Ahmet Ozan
Yılmaz’ı ziyaret ederek, hukuka, adalete ve mesleğimize katkı sunmaları dileğiyle bürolarının hayırlı olması temennisiyle mesleklerinde başarılar
dilediler.

Mesleğe Yeni Başlayan
Meslektaşımız Av. Eyüp
Algül’e Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baro Başkan Yardımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş; mesleğine yeni başlayan Av. Eyüp Algül ziyaret etti.
Ziyarette Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baromuzun önceki Başkanlarından Av. Hilmi Baydar
ile çalışma hayatına başlayan Av. Eyüp Algül’ün
hukuka, adalete ve mesleğimize katkı sunmaları
dileğiyle bürolarının hayırlı olması temennisiyle
mesleklerinde başarılar dilediler.

Mesleğe Yeni Başlayan
Meslektaşımız Av.
Meltem Taş’a Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baro Başkan Yardımız Av. Şerefnur Çakır Demirtaş; mesleğine yeni başlayan Av. Melteş Taş ziyaret etti.
Ziyarette Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Baromuzun duayen avukatlarından Av. Mehmet Altın
ile çalışma hayatına başlayan Av. Meltem Taş’ın
hukuka, adalete ve mesleğimize katkı sunmaları
dileğiyle bürolarının hayırlı olması temennisiyle
mesleklerinde başarılar dilediler.
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TÜRK DİLİ YETERSİZ MİDİR?
Av. Recep KEMAHLI

H

er
milletin
kendine
has
bir lisanı vardır. Din,dil
ve mezhep toplulukları
milletleri oluşturur.
Bu çok kısa ve öz
tarif milletin tanımı
için yeterli olmadığı, bu
tarife başka unsurların
da katılması
lûzumu (gereği) tartışmasızdır. Fakat lisan üzerinde
hasbi hal ederken teferruata (ayrıntıya) girmenin de
zorunlu olmadığı aşikârdır. Bundan dolayı ayrıntısız
fakat öz’den uzaklaşmadan bir hasbıhal edelim.
Bu gün Türk Dili maalesef gerçeğinden gitgide
uzaklaştırılmaktadır. Öyle uzaklaştırılmaktadır ki,
dede ile torun anlaşamaz hale gelmiştir. Dedenin
söylediği Türkçe ile torunun söylediği Türkçe farklıdır.
Bu gerçek, hiç şüphe yok ki hepimizi üzmektedir.
Üniversite mezunu dede, ortaokul, lise hatta ilkokul
öğrencisi olan torununa derslerinde yardımcı
olamamaktadır. Çünki, torunun okul lisanı dedeye
çok yabancıdır, dedenin konuştuğu kelimelerde,
Osmanlıca olduğu gerekçesiyle dışlanmaktadır ve
torununa yabancı gelmektedir. Bir milletin geçmişini
inkâr etmesi ay’ı güneş’i inkâr etmesi gibidir. Kaldı
ki Osmanlı Türkçesi, bir İmparatorluk Türkçesidir.
Dünyadaki İmparatorlukların dilleri, sadece kendi
ülkelerinde değil, birçok ülkelerde devlet kurmuş ve
hükmettikleri yerlerde konuşulan dillerin tamamıdır.
İşte Osmanlı İmparatorluğunun dili de gerek kelime
zenginliği, gerek kültür ve gerek edebiyat dili olarak
diğer dillerden hatta diğer imparatorluk dillerinden
ayrı bir üstünlüğe sahiptir. İngilizce de bir imparatorluk
dilidir. Hatta İngiliz dili daha modern bir dil olarak
kabul edilir. Ve O da başka dillerden alıntı yaparak
İngilizceleştirmiştir ve bundan dolayı da İngilizler,

kendi lisanlarında her milletin dilinden kelime almış
olmakla öğünürler Millilik açısından, kelimelere değil
seslere, millilik sıfatı verilmiştir, hiçbir kelimenin
milli olduğu iddia edilemezken, her kelimenin
telâffuzundaki ses ‘in milli olduğu da tartışmasız kabul
edilmiştir.
Hal böyle iken ve geçmişimizle öğünerek gururlanıp
mutlu olacağımız yerde bu öz ve cihanşümul dilimizi
bu kadar hor görmemizin sebep ve gereğini anlamak
mümkün değildir. Gerçi, dünyada hiçbir dil, kendi
öz dillerini zamanımıza kadar değişmeden muhafaza
etmiş değildir. Her millet diğer milletlerin lisanındaki
kelimelerden alıntı yapmış ve bu alıntı kelimeleri kendi
lisanı olarak benimsemiştir. Bu kural bizde de bizzarur
mevcuttur. Bizde de yabancı milletlerden alınmış fakat
daha incelikle Türkçeleşmiş kelimeler mevcuttur.
Doğu Anadolu’daki bir kelimenin batı Anadolu da
ayni anlamda fakat genelde daha ince ve nazik bir sesle
telâffuz edildiği gerçektir.
Günümüzde, öztürkçe olarak adlandırılan uyduruk
kelimeler gittikçe artmaktadır. Esasen Türkçe ayrı, Öz
Türkçe ayrı iki kelime değil, Türkçe olarak tek kelime
vardır. Öz Türkçe uyduruk bir kelimedir, Öz Türkçe
yoktur, Türkçe vardır. (Şahsi görüşüm böyle)
Öz Türkçe olarak kabul edilen bazı (uyduruk)
kelimeler var ki, ifade etmek istediğimiz manadan
uzaklaşarak ayrı bir mana taşır hale sokulmuştur.
Meselâ “sebep” kelimesi yerine “neden” kelimesi
kullanılmaktadır. Fakat, neden kelimesini sebep
kelimesi yerine kullanamayız, çünki neden kelimesi
bir soru ifade eder, hatta manayı da değiştirir. Birçok
uyduruk kelimeden bahsederken N. F. Kısakürek’in bir
dörtlüğünü hatırlarsınız;
Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim
Ya bunlar Türkçe değil yahut ben Türk değilim.
Oysa halis Türk benim, bunlar işgalcilerim.
Allah Türk’ü korusun, yalnız bunu dilerim…
(kısa fakat öz bir tenkit)
ÇANAKKALE BAROSU
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1930’lu yıllarda, Osmanlıca kabul edilen birçok
kelimenin Türkçeleştirilmesi gereği duyulmuş ve
‘’Türk Dili Araştırma Kurumu’’ adı ile bir kurul
oluşturulmuştur. Bu kurum,( Osmanlıcadan - Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu) adı ile de, aslı Türkçe
olup Osmanlıca yazılan ve telâffuz edilen kelimeleri!
lisanımızdan ayıklayarak yerine,
Türkçe olduğu kabul edilen pek çok uyduruk
kelimeler bulmuşlar ve uygulamaya koymuşlarsa
da bu kelimelerin pek çoğu benimsenmemiş ve
kullanılmamıştır, hatta gülünç bulunmuştur.
Meselâ: Vilâyet yerine İl, Kaza yerine İlçe kelimesi
benimsenmişse de Vali yerine İlbay, Kaymakam
yerine İlçebay kelimesi benimsenmemiştir.
Bu uydurma kelimeler o kadar çoktur ki,
benimsenmemiş, unutulmuş ve birçoğu zamanla
yok olmuşlardır. İşte, dede ile torunu anlaştıramayan
konuşmalar; uyduruk, sözüm ona Türkçe dedikleri
kelimelerdir. İstifade edeceğimiz birçok ilmi
kitaplardaki bu uyduruk kelimelerle, ne kadar çok
kullanılmışsa o kadar anlaşılmaz hale sokulmuştur..
Yazarlarının emeklerine harcadıkları zamanlarına
nice değerli eserlerinin kullandıkları uydurma
kelimelerden dolayı istifadeyi son derece zor ve
uğraştırıcı ve anlaşılmaz hale getirdikleri için
hayıflanmamak mümkün değildir. Değerli ilim ve
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kültür sahibi âlim yazarlarımızın bu dil meselesini,
tedkik ve mülâhazalarının, çok önemli ve faydalı
olduğuna samimiyetle inanıyorum. Hukukumuzla
ilgili pek çok kelime de Türkçeleştirme adı ile
gülünç hale getirilmiştir. Mesela, miras kelimesinin
bahsedilen Kurum tarafından Türkçesi ‘kalığ’olarak
tespit edilmiş!.. ‘’miras=kalığ’’ mümessil = oruntak,
mülkiyet hakkı = özelgelik hakkı, münazara = aytışma,
mahkeme = hakyeri, duruştay, cinayet = kıya, peşin
= öndelik, ücret= aktı, peşin ücret’in Türkçe karşılığı
da öndelik aktı, imiş!.. vs., sayılamayacak kadar çok
Türkçe kelime Osmanlıcadan sıyrıştırılarak konuşma
dilimize alınmıştır.Bu kelimelerin isabetli ve doğru
olup olmadığında da, (lisan – dil) âlimlerinin görüş
ve kanaatlerine katılmamız gerekecektir.
Önemli olan, -hemde çok önemli olan- nesiller
arasındaki dil ayrılıklarını ıslah etmektir.
Dede ile Torun’u anlaştırabilmektir. İlmî ve
meslekî kitap yazan mütefekkirlerin, yeni neslin
Türkçe saydığı uyduruk kelimeler yerine, kökeni
gerçek Türkçe olan kelimeleri kullanarak çok değerli
kitaplarının okunup, kolayca anlaşılmasını hedef
almaları ümidle, temennimizdir.
Atatürk’ün dediği gibi ‘’Topla, tüfekle
yıkılamayan devletleri, dil ile bölüp ayırarak yok
etmek en kolay yoldur.’’ !.. (24.02.2015)

MEVZUAT BÜLTENİ
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9. BÜLTEN (13/09/2014 – 08/01/2015)

KANUNLAR
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN 05/11/2014 tarihli RG’de
yayımlanmıştır.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN 12/12/2014 tarihli Mükerrer RG’de
yayımlanmıştır. (Bu kanunla ceza soruşturmasında
müdafinin dosya inceleme ve örnek alma yetkisi
sınırlandılabilecektir)
YÖNETMELİKLER
ÇEVRESEL
YÖNETMELİĞİ
yayımlanmıştır.

ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ
25/11/2014
tarihli
RG’de

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
- 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 16.
maddesinde yer alan “...zamanaşımı...” sözcüğünün
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar
verilmiştir. Karar 12/09/2014 tarihli RG’de
yayımlanmıştır. (2014/85 E. - 2014/103 K.)
- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanun’un 21. maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü
cümlesinde yer alan “...30 gün içinde...” ibaresinin,
maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesindeki
“...yaşlılık aylığına hak kazananlar...” yönünden ve
beşinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı
olduklarına ve İPTALLERİNE karar verilmiştir. Karar
17/09/2014 tarihli RG’de yayımlanmıştır. (2014/73 E. 2014/98 K.)
- 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’nun 29.

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...Milli
Savunma Bakanı tarafından...” ibaresinin, aynı
kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“...veya disiplin cezası tayinine...” ibaresinin, aynı
kanunun 29. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“Bu cezalar kesin olup,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı
olduklarına ve İPTALLERİNE karar verilmiştir. Karar
17/09/2014 tarihli RG’de yayımlanmıştır. (2013/82 E. 2014/100 K.)
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinin birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı
olduklarına ve İPTALLERİNE karar verilmiştir. Karar
12/12/2014 tarihli RG’de yayımlanmıştır. (2014/62 E. 2014/125 K.)
- 2863 Sayılı Kanunun 15. maddesinin birinci
fıkrasının 5917 sayılı Kanunun 24. maddesiyle
değiştirilen (f) bendinin ilk cümlesinde yer alan
A- “... aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin
başvurusu...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE,
B- “... aynı ada içerisindeki bütün parsel
maliklerinin başvurusu...” ibaresinin iptali nedeniyle
uygulama olanağı kalmayan “... ve karşılığında önerilen
parsellerin tamamının kabulü koşuluyla...” ibaresinin
de İPTALİNE karar verilmiştir. Karar 12/12/2014
tarihli RG’de yayımlanmıştır. (2014/50 E. - 2014/124
K.)
- 29/06/2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait
Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un 5. maddesinin onbirinci fıkrasının ikinci
cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE
karar verilmiştir. Karar 12/12/2014 tarihli RG’de
ÇANAKKALE BAROSU
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gereğince yapılan
işlemlerde;
1

hukuki

yardımlara

yönelik

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 200
TL,

9
5
0

yayımlanmıştır. (2014/9 E. - 2014/121 K.)

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
için 309 TL,

- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89.
Maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
için 340 TL,

“... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili
hizmet yılından fazla süreler...” ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. Karar
08/01/2015 tarihli RG’de yayımlanmıştır. (2013/111 E.
- 2014/195 K.)

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
için 613 TL,

TEBLİĞLER / TARİFELER
- Avukatlık Ücret Tarifesi 31/12/2014 tarihli RG’de
yayımlanmıştır.
- CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE
GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE
YAPILACAK ÖDEMELEREİLİŞKİN 2015 YILI
TARİFESİ (31/12/2014 tarihli Mükerrer RG’de
yayımlanmıştır)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004
talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının
talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere
ödenecek meblağlarıbelirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi
Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya
vekillerin yapacaklarıhukuki yardımlar için uygulanır.

d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için
340 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen
davalar için 613 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için
340 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi
gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen
davalar için 340 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı
davalar için 613 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 688
TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe girer.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve
5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve
UygulamaŞekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi
gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu
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Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
Demokrasinin ve bilgilenme hakkının en
önemli kuvveti olarak sayılan basının değerli
mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü” nü kutluyorum. Maalesef, Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında; Türkiye 197 ülke
OCAK
arasında 134. sırada yer almaktadır. Yanısıra
2015
Uluslararası veriler, ifade özgürlüğü anlamında ülkemizin 180 ülke arasında 154. basının yaygın faaliyet
gösterdiği mecralardan internetteki özgürlük bakımından da
65 ülke arasında 43. sırada olduğumuzu göstermektedir. Bununla birlikte halen gazetecilerin tutuklandığı, haberlerinden
dolayı sıkıntılar yaşadığı, yoğun dış ve içsel sansüre uğradığı,
birçok basın mensubunun ciddi ekonomik problemler yaşadığı
bir dönemde bulunuyoruz.

10

Böylesine bir süreçte halkın bilgilenmesi, kamuoyu adına
takipçilik işlevinin gerçekleşmesi, dolayısıyla demokrasinin
pekişmesi için gazetecilerin günümüzde daha da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu mesleğin mensuplarının global değerlerin yanısıra yerel ve bölgesel gelişme açısından yaptıkları
haberlerle önemli bir misyon üstlendiklerini de biliyoruz.
Çanakkale Barosu olarak dün olduğu gibi bugünde çalışan
gazetecilerimizin yanlarında olduğumuzu bugün vesilesiyle
bildirir, taleplerinin biran önce yerine getirilmesini diler, tüm
zorluklara rağmen görevini özveri içinde yerine getiren değerli
gazetecilerimizin gününün kutlar, saygılar sunarım.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

u Ağı Dağı Altın Madeni ÇED Raporunda

Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Verdi
Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite
Artışı ve Zenginleştirme Projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararı hakkında açtığımız davada Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından
“yürütmeyi durdurma kararı” verilmiştir.
OCAK
Çanakkale ili Çan ilçesi Söğütalan Köyü
2015
mevkiinde Kuzey Biga Madencilik A. Ş. Tarafından yapılması planlanan Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi’ne dair verilen
14.08.2014 tarihli ve 3582 sayılı “ÇED Olumlu” kararının
hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile komisyonumuz tarafından
Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 2014/1146 E. no’su ile açılan davada Çanakkale İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararının
hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir.
Çanakkale İdare Mahkemesi vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararında şu hususlara değinmiştir: “Dava konusu işleme dayanak olan “Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite
Artışı ve Zenginleştirme” projesine ilişkin ÇED Raporu ile mahkememizin 2012/718 E. sayılı dosyası ve “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesine ilişkin ÇED Raporu birlikte değerlendirildiğinde bakılan davada uyuşmazlığa konu “Ağı Dağı Altın ve
Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme” projesinin,
ÇED Raporunda belirtildiği üzere daha önce “ÇED Olumlu” kararı verilmiş olan “ Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesi esas
alınarak bu projenin kapasitesinin arttırılmasına ve önceki proje kapsamında kapasite arttırımı sonrasında çıkarılan madenin
zenginleştirilmesine yönelik olduğu, ancak yukarıda belirtildiği

14

üzere dava konusu projeyle kapasitesinin arttırılması planlanan “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesi hakkında verilen
ÇED olumlu kararının, mahkememizin 18.03.2014 tarihli ve
2012/718 E. 2014/267 K. sayılı kararı ile iptaline karar verildiği,
dolayısıyla ortada hukuki etkiler doğuran ve kapasite arttırımına konu olan “Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı” projesine ilişkin
“ÇED Olumlu” kararından söz edilemeyeceği, diğer bir ifadeyle mahkememizin anılan kararı sonucunda mevcut durumda
kapasitesi arttırılabilecek bir projenin bulunmadığı ve kapasite
arttırımı yönünden dava konusu projeye yönelik kararın dayanaksız kaldığı anlaşıldığından “Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme” projesi hakkında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.08.2014 tarihli ve
3582 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında
hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, dava konusu ÇED Raporuna istinaden madencilik faaliyetlerine başlanılması ve/veya devam edilmesi
durumunda çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısında
telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı açıktır. Açıklanan
nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin;
uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden
2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 19.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.”
Yürütmeyi durdurma kararı almış olduğumuz bu davada
emeği geçen komisyonumuz üyesi meslektaşlarımıza ve tüm
Çevre Mücadelesi savunucularına teşekkür ederiz. 14.01.2015
ÇANAKKALE BAROSU ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU
ÇANAKKALE BAROSU

105

BASIN AÇIKLAMALARI

24-31 Ocak Adalet Ve Demokrasi Haftası
24 Ocak 1993’te katledilen gazeteci yazar
Uğur Mumcu başta olmak üzere, suikastlar
sonucu yaşamını yitiren aydınların anısına düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftasındayız.
Adalet ve demokrasi birbiriyle ilişkili ve
OCAK
vazgeçilmez iki kavram olmanın ötesinde her
2015
zaman yüceltmemiz gereken ve Çanakkale
Barosu olarak da üzerinde hassasiyetle durduğumuz iki değerdir.
Yaşam hakkı, değişik düşüncelerin varlığı, hiçbir düşüncenin ayrıcalığının olmaması, düşüncenin suç olmaması, düşünceye sınır konulmaması, toplumun bilgilenme ve öğrenme
hakkı, demokrasinin ve adaletin gereğidir. Adalet ve demokrasi için faili meçhul cinayetlerin son bulması, basın özgürlüğü

24

önündeki engellerin kalkması tek temennimizdir.
Çanakkale Barosu olarak inanıyoruz ki ülkemizin ve insanımızın hak ettiği değer ancak adalet ve demokrasinin layık
olduğu seviyeye ulaşması ve yüceltilmesi ile mümkündür.
Bu vesileyle başta Uğur Mumcu olmak üzere, Çetin Emeç,
Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Gaffar
Okkan gibi daha nice değerleri saygıyla anıyorum.
Çanakkale’nin duayen gazetecileri Yaşar Türe ve Turhan
Narler’in de aziz hatıralarını yad ediyorum.
Adalet ve demokrasi mücadelesine hayatların veren,
emekleriyle katkı sunan herkesin Adalet ve Demokrasi Haftasını kutluyor, saygılarımı sunuyorum.
Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

u ‘BARO BAŞKANI MESLEKİ FAALİYETLERİ SEBEBİ İLE MAHKUM EDİLEMEZ’

Hukuksuzluğun Giderilmesini İstiyoruz
BİZ AŞAĞIDA İMZASI BULUNAN TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE BARO BAŞKANLARI;
HUKUK GÜVENLİĞİNİN KALMADIĞI BİR
ORTAMDA, BİR BARO BAŞKANININ MESLEKİ
OCAK
FAALİYETLERİ SEBEBİYLE MAHKÛM EDİLMİŞ
2015
OLMASI VE TEMYİZ İNCELEME SÜRECİ KAYGILARIMIZI ARTIRMAKTADIR. BU DURUMU KABUL ETMİYOR
VE HUKUKSUZLUĞUN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.
Bilindiği üzere demokrasinin temeli, hukuk devleti ve hukuk güvenliğidir. Avukat, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin
korunmasının, hak ihlallerinin giderilmesinin güvencesidir.
Bu anlamda avukatın kendisi hukuk güvenliği içinde olmadığı
takdirde, hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinden söz edilemez.
Bir avukatın mesleki faaliyetleri sebebiyle, soyut ve varsayıma
dayalı olarak suçlanıp mahkûm edilmesi, savunmaya yönelik
bir gözdağı ve baskı oluşturmaktadır.
Bu çerçevede Tunceli Barosu Başkanı Av. Uğur Yeşiltepe’nin mesleki faaliyetleri sebebiyle, soyut ve varsayıma dayalı gerekçelerle 6 yıl 3 ay gibi ağır bir biçimde cezalandırılmış
olması savunma hakkı adına bizleri büyük bir endişeye sevk
etmiştir. Bu durum kabul edilemez. Bunun yanı sıra temyiz incelemesinde de, zaten yapısı ve kararları tartışmalı olan Yargıtay 9.Ceza Dairesi’nin, tam da HSYK’nın yaptığı yeni atamalar
öncesinde, diğer birçok dosya gibi, alelacele bu kararı da onamış olması, kuşku ve endişelerimizi artırmaktadır. Oysa yargı
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hiçbir gücün veya yapının elinde olamaz ve hâkimler belirli bir
mensubiyet saikiyle hareket edemezler. Böyle bir durumda hiç
kimsenin hukuk güvenliğinden söz edilemez.
Bu nedenlerle, bu hukuksuzluğun giderileceğine olan inancımızla birlikte, meslektaşımız olan baro başkanımızın yanında
yer aldığımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna sunarız.
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Başkanı
Av. Berra Besler, TBB Başkan Yardımcısı
Av. Başar Yaltı, TBB Başkan Yardımcısı
Av. İ. Güneş Gürseler, TBB Genel Sekreteri
Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Saymanı
Av. Ali Arabacı, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Eyyüp Sabri Çepik, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Gülcihan Türe, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Kürşat Karacabey, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Yurdagül Gündoğan, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Av. İzzet Varan, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Bülent Şarlan, Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Adana Barosu Başkanı
Av. Hasan Demir, Adıyaman Barosu Başkanı
Av. Turgay Şahin, Afyonkarahisar Barosu Başkanı
Av. Ali Artuk, Ağrı Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik Derindere, Amasya Barosu Başkanı
Av. Hakan Canduran, Ankara Barosu Başkanı
Av. Alper Tunga Bacanlı, Antalya Barosu Başkanı
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Av. Ali Uğur Çağal, Artvin Barosu Başkanı
Av. Mete Özcan, Aydın Barosu Başkanını Temsilen Başkan
Yardımcısı
Av. Yaşar Meyvacı, Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Ferhat Parlatır, Bartın Barosu Başkanı
Av. Ahmet Sevim, Batman Barosu Başkanı
Av. Halime Aynur, Bilecik Barosu Başkanı
Av. Abdullah Alakuş, Bingöl Barosu Başkanı
Av. Enis Gül, Bitlis Barosu Başkanı
Av. Ferit Atalay, Bolu Barosu Başkanı
Av. Ramazan Gedik, Burdur Barosu Başkanı
Av. Ekrem Demiröz, Bursa Barosu Başkanı
Av. Erkan Köroğlu, Çankırı Barosu Başkanı
Av. Altan Akpınar, Çorum Barosu Başkanı
Av. Müjdat İlhan, Denizli Barosu Başkanı
Av. Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Ali Dilber, Düzce Barosu Başkanı
Av. Adnan Demir, Elazığ Barosu Başkanı
Av. Cemalettin Özer, Erzincan Barosu Başkanı
Av. Talat Göğebakan, Erzurum Barosu Başkanı
Av. Rıza Öztekin, Eskişehir Barosu Başkanı
Av. Bektaş Şarklı, Gaziantep Barosu Başkanı
Av. Gültekin Uzunalioğlu, Giresun Barosu Başkanı
Av. İsmail Taştan, Gümüşhane Barosu Başkanı
Av. Muhittin Güngör, Hakkari Barosu Başkanı
Av. Ekrem Dönmez, Hatay Barosu Başkanı
Av. Özgür Kurban Gül, Iğdır Barosu Başkanı
Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Isparta Barosu Başkanı
Av. Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Başkanı
Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu Başkanı
Av. Vahit Bağcı, Kahramanmaraş Barosu Başkanı
Av. Rıdvan Erdoğan, Karabük Barosu Başkanı

Av. İbrahim Baştimar, Kars-Ardahan Barosu Başkanı
Av. Fevzi Konaç, Kayseri Barosu Başkanı
Av. Ayhan Yılmaz, Kırıkkale Barosu Başkanı
Av. Harun Saygılı, Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu, Kırşehir Barosu Başkanı
Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kilis Barosu Başkanı
Av. Fevzi Kayacan, Konya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Atam, Kütahya Barosu Başkanı
Av. Enver Han, Malatya Barosu Başkanı
Av. Zeynel Balkız, Manisa Barosu Başkanı
Av. Azat Yıldırım, Mardin Barosu Başkanı
Av. Alpay Antmen, Mersin Barosu Başkanı
Av. Cumhur Uzun, Muğla Barosu Başkanı
Av. Feridun Taş, Muş Barosu Başkanı
Av. İlhan Kurt, Ordu Barosu Başkanı
Av. Dilem Aksoy, Osmaniye Barosu Başkanı
Av. Zafer Kazan, Sakarya Barosu Başkanı
Av. Kerami Gürbüz, Samsun Barosu Başkanı
Av. Mehmet Cemal Acar, Siirt Barosu Başkanı
Av. Hicran Kandemir, Sinop Barosu Başkanı
Av. Muharrem Eliş, Sivas Barosu Başkanı
Av. Hikmet Delebe, Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Nuşirevan Elçi, Şırnak Barosu Başkanı
Av. Huriye Altay Erol, Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Faruk Bostancı, Tokat Barosu Başkanı
Av. Orhan Öngöz, Trabzon Barosu Başkanı
Av. Baki Kantar, Uşak Barosu Başkanı
Av. Murat Timur, Van Barosu Başkanı
Av. Hakan Gergeroğlu, Yalova Barosu Başkanı

u ‘İÇ GÜVENLİK PAKETİ İÇERİĞİNE İTİRAZ EDİYORUZ’

İç Güvenlik Paketi Güvensizliğe Yol Açar !!!
22.01.2015 tarihinde TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilerek, 04.02.2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu’na sunulan ancak
görüşülmesi 10.05.2015 tarihinde bırakılan
kamuoyunda bilinen adıyla “İç Güvenlik PakeOCAK
ti” içeriğine itiraz ediyoruz!
2015
Hiçbir kanunun Anayasa’ya aykırı olamayacağı ülkemizde torba, paket vb. isimlerle bizlere dayatılan
ve hukuk sistemimizi büyük bir hızla kanunsuzlaştıran uygulamaları TBMM tarafından kabul edilmeden kamuoyu ile paylaşmak görevimizdir.
Tasarı içeriği ile 123 maddeden oluşan iç güvenlik paketi
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şu haliyle; hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yaşama hakkı, kişi
hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, çalışma hakkı ve ödevi, olağanüstü hal ilanı yetkisi, yargı yetkisi,
kanuni hâkim güvencesi ile mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri
olmak üzere Anayasa’nın toplam 15 maddesine aykırılık içermektedir.
İç güvenlik paketi olarak adlandırılan tasarı yasalaştığında;
İçişleri Bakanlığı, toplumsal olaylar özelinde olduğu iddia
edilse bile her ihtiyaç duyduğunda yetkilerini kendisine bağlı
yereldeki vali ve jandarma komutanlarına devredecektir. Yine
Cumhuriyet Savcıları’na ait “Suçun Aydınlatılması Ve Suç FaÇANAKKALE BAROSU
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illerinin Bulunması İçin Gereken Acele Tedbirlerin Alınması”na ilişkin yetki ve görevler; vali ve kaymakamlara devredilecek,valilerin iki dudağından çıkan emirler kanun sayılarak, bu
kararlara karşı çıkanlar için 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
istenebilecek, güvenlik gerekçesi öne sürülerek istediği vatandaşı bulunduğu şehirden uzaklaştırma hakkına dahi sahip
olacaktır. Valiler, kolluk amir ve memurlarına doğrudan emir
verebilecek, toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verebilecektir.
Kolluk kuvvetleri, kişilerin üstü ve aracını, mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde ise sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle arayabilecektir.
Anayasa ile koruma altına alınmış hak ve özgürlükleri için
sokağa çıkan insanlara karşı kolluk kuvvetlerinin, boyalı su adı
altında hangi kimyasal içeriğe sahip olduğu Gezi Süreci’nde
insanların derilerinde bıraktığı tahribatla kanıtlanmış olan
tazyikli su kullanımına cevaz verilmekte, kolluk kuvvetlerinin
orantısız güç kullanımına karşı kendini korumak yahut fişlenmemek için yüze takılan gaz maskesi, atkı vb. maddelerin kullanımına; 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları öngörülmektedir.
Kullanılmasa dahi taş, sopa, bilye, sapan, el yapımı havai fişek
vb. materyallerin taşınması halinde; 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar
hapis cezası yaptırımı getirilmekte ve bu düzenlemeyle kolluk kuvvetlerine sınırsız silah kullanma yetkisi yaratılmaktadır.
Böylelikle bireysel ve topluluk haklarının kullanımı, ertelemesiz ve para cezasına çevrilme olanağına yer vermeden hapsen
tazyik tehdidine maruz bırakılmaktadır.

Bugüne kadar yaşadığımız örneklere bakıldığında kolluk
kuvveti olan polislerin, gerçekte asli maddi faili yahut yardımcı unsuru olduğu ölümlerin yargılamalarındaki hukuksuzluklar
bu tasarı yasalaştığında artık en başından önlenecek ve yasa
yürürlüğe girdikten sonra yaşanacak ölümlerde polisler faili
belli ama tanımı halen meçhul olarak hiç hakim karşısına çıkmadan baştan sorumluluktan kurtarılacaklardır.
Kuvvetler ayrılığının asli unsurları olan yasama, yürütme
ve yargının işleyişi kurcalanmayan bir hukuk devletinde; OHAL
uygulamalarını andıran yetkiler, torba yasalar ve güvenlik paketlerine asla ihtiyaç duyulmaz. Ne var ki, yargı temelinde
yapılan bunca hukuka ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeden
anlaşılan apaçık kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır.
Dolayısıyla güvenlik paketinin içeriğinden çıkardığımız
sonuç; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenliği ve korunması amaçlanması yerine ikballerin korunma altına alınma
çabasıdır.
Biz avukatlar, her zaman kişisel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğünü hedeflemekteyiz. Güvenlik paketini hazırlayan anlayışın dışında toplumun hiçbir kesimi tarafından
kabul görmeyen bu yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiğini
düşünüyor ve talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririm.
Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

u BASINA VE KAMUOUYUNA

‘Özgürlük Karşıtı Yasal Düzenleme Kabul Edilemez’
TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta içerisinde görüşülmeye başlanılacağı öngörülen
ve kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak
bilinen, Polis, Vazife Salahiyet Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
ŞUBAT
değişiklik yapılmasına Dair Kanun” tasarısı ile
2015
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 92 yıllık tarihinde hiç bu kadar özgürlük karşıtı bir yasal düzenlemeye mevzuatında yer vermemiştir.
Kanun tasarısının temeli tek bir kelimeye dayanmaktadır.
Kanunun tasarısının çıkış noktası “makul” kavramıdır. Tasarı
ile polise verilen yetkiler sadece “makul” şüphesiyle çizilmiştir.
Oysaki bir hukuk devletinde hangi davranışın nasıl bir neticesi olduğunun, önceden birey tarafından bilinebilmesi gerekmektedir. Polislerin kendi objektif kriterleriyle belirleyeceği
“makul” durumlar, bir neticeye yol açmamalıdır. Bu şekilde
subjektif değerlerle getirilen kanun maddeleri, HUKUKU AY-
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KIRILIKLARA yol açacaktır.
Biz aşağıda imzası bulunan barolar adına mesleğimizin bize
verdiği görev yetkinliği ölçüsünde bu gelişmeleri bir hukukçu
ağzı ve yorumlarıyla siz kamuoyuna ve değerli vatandaşlarımıza anlatmayı üstlenmiş bulunmaktayız.
Yapılmak istenen düzenleme ile;
1. Adli Soruşturmada yetki Cumhuriyet Savcısında iken
ve Cumhuriyet Savcısı Adli Soruşturmanın amiri konumunda iken, gözaltına alma kararında yetkinin Cumhuriyet Savcısından alınarak kolluğa verilmesi, bireysel suçlarda 24 saat,
toplu suçlarda kolluğun 48 saat gözaltı uygulaması yapması
kişi hürriyeti ve güvenliği, adil yargılanma hakkı bakımından
önemli sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Ayrıca, 5442
Sayılı İl İdare Yasası yapılacak değişikliklerle mülki idare amirlerine “suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için
gereken acele tedbirlerin alınması” şeklinde verilen yetkilerle,
kuvvetler ayrılığı ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve Anayasa’nın 9.

BASIN AÇIKLAMALARI
md. düzenlenen yargı yetkisine açıkça aykırılık oluşturmuştur.
Önleyici kolluk faaliyeti suç öncesi aşamaya ait olup, suçun
işlenmesini önlemeyi amaçlanmıştır. Suç işlendikten sonra
soruşturma evresi adli makamlar tarafından yürütülüp yönetilmektedir. Mülki amirler, böylelikle suç unsuru belirleme ve
suç yaratma yetkisine sahip olacaklardır ki bu durum “suç ve
cezalarda kanunilik ilkesine” aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca
özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin böyle bir düzenlemenin hukukun denetiminden çıkartılmasından pek çok olumsuzlukların ortaya çıkabileceği kaygısını kamuoyuyla paylaşıyoruz.
2. Kişilerin üstünün ve eşyalarının aranabilmesi için hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise savcı
kararı aranırken yapılmak istenen düzenleme ile sadece kolluk amirinin emriyle arama yapılabilecektir. Burada da yargı
sistemi ile hakim ve savcı devreden çıkarılmakta bütün yetki
kolluğa geçirilmek istenmektedir.
3. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlama konusunda mülki
idare amirlerine de yetki verilmesi yoluyla Cumhuriyet savcısının adli yetkisine ortak olarak, adli kolluğa suç soruşturmasına ilişkin talimat verme yetkisi tanınmaktadır. Oysa bu bir
yargısal faaliyet olup bu yetkilerin yalnızca yargı makamlarınca kullanılması gerekmektedir.
4. Toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı sonucu
meydana gelen vahim olaylar ortadayken bu paket ile polisin
silah kullanma yetkisinin genişletilmesi ve kolaylaştırılması ve
orantısız güç kullanımı çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden bu konudaki kaygılarımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz.

5. Kolluğun istihbarat amaçlı dinleme yaparken uyacağı
kurallar konusundaki çerçeve daha da genişletilerek bu konudaki yargı denetimi de etkisizleştirilmektedir. Bu da özgürlükler konusunda son derece sakıncalı bir düzenlemedir
Sonuç olarak görüşülmekte olan yeni güvenlik paketi,
insan hakları ve özgürlüklerini polis, vali ve kaymakamların
“subjektif” kriterleriyle sınırlandırılmasına yol açan bir düzenleme paketidir. Bireyin kendisini güvende hissetmesini sağlayan yargı organlarının bağımsızlığının önüne geçilmek suretiyle bu tür hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasa düzenlemeleri
ile kişileri fişlemekte, yargısız infazları yaygınlaştırılmakta ve
yargı bağımsızlığı ilkesinin hiçe sayılmaktadır.
Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak, Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesinin bize yüklemiş olduğu hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevinden
aldığımız güç, yetki ve inançla her türlü hukuksuzluğa karşı
sesimizi duyuracağımızı, kimsenin baskısına maruz kalmayacağımızı, yılmayacağımızı, korkmayacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.
Saygılarımızla, 09.02.2015
ÇANAKKALE BAROSU
İZMİR BAROSU
AYDIN BAROSU
KIRKLARELİ BAROSU
BALIKESİR BAROSU
MANİSA BAROSU
BURSA BAROSU
MUĞLA BAROSU
BURDUR BAROSU
KÜTAHYA BAROSU
DENİZLİ BAROSU
UŞAK BAROSU

u SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadının İnsan Hakkı İhlalleri “Kadın” Sorunu Değil,
Aynı Zamanda Bir Erkek Sorunudur
20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan
Özgecan Aslan’ın katledilmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemizde git gide derinleşen
kadına yönelik şiddet vakaları her geçen gün
vahim boyutlara ulaşmaktadır. 2015 yılının ilk
ŞUBAT
47 gününde dahi 6 kadınımız katledilmiştir.
2015
Kadına yönelik şiddet ve kadının insan
hakkı ihlalleri “kadın” sorunu değil, aynı zamanda bir erkek
sorunudur; toplumun tüm tabakalarına yayılmış bulunan bir
toplum sorunudur.
Ataerkil ve heteroseksist düzenin kadına yönelik şiddeti sistemleştirdiği ve pekiştirdiği bir toplum yapısı, yalnızca
şiddete maruz kalan kadını değil, toplumun teker teker tüm
bireylerini mağdur etmektedir; bir toplumsal gruba uygulanan
şiddet, derhal etkin ve elverişli önemler alınmaz ise, eninde
sonunda diğer toplumsal gruplara da yayılacak ve o toplum
yaşanılmaz hale gelecektir.
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Buradan bahisle, toplumun, tüm unsurlarıyla birlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede tam bir örgütlülük ile aktif
rol alması elzem hale gelmiştir.
Özgecan Aslan, münferit bir cinayet sonucu değil, ayrımcılık ve nefrete dayalı sistemli bir şiddet algısı nedeni ile hayatını kaybetmiştir.
Canavarca hislerle gerçekleştirilmiş olan bu insanlık dışı
saldırıyı şiddetle kınıyor, hiçbir hafifletici gerekçesi olmayan
bu vahşeti işleyen suçluların eylemlerine uyan en ağır cezalar
ile yargılanacağı ve hüküm giyeceği konusunda adalete güveniyor ve adli sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha duyuruyoruz.
Özgecan Aslan’ın acılı ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu
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u MEDENİ KANUNUN KABULÜ

Kulluktan Birey Olmaya Giden Yolda Yapılan Devrimlerin
En Önemlilerinden Biri Medeni Kanun’un Kabulüdür
Türkiye Cumhuriyet, 19. Yüzyılın sonlarındaki buhranlı dönemler ve akabinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı sonrasında özveriyle
kurulan bir devlettir. Bağımsızlık mücadelesini
başarıya ulaştıran Mustafa Kemal önderliğinŞUBAT
deki kadro kurtuluş mücadelesinin sonrasında
2015
çağdaşlık ve demokrasi mücadelesine girişmiştir. Tebalıktan vatandaşlığa, kulluktan birey olmaya giden
yolda yapılan devrimlerden en önemlilerinden biri de 17 Şubat 1926 tarihli Medeni Kanun’un kabulüdür.
Medeni Kanunla; dili, dini, cinsiyeti ne olursa olsun her vatandaşımız eşit hak ve sorumluluklara sahip olmuştur. Bireyler, toplumsal yaşamın her alanına katılabilmiştir. Bu kanunla
Türk kadını; erkeklerle eşit şartlarda ekonomik, sosyal, siyasal
yaşama katılma imkânına kavuşmuştur. Kadınlarımız, bu kanundan doğan haklarıyla ülkemizin kalkınmasına ciddi katkı
sunmuşlar ve sunmaya devam etmektedirler.
Medeni Kanun gibi hukuk devrimlerinin yanısıra sosyal,
siyasal, kültürel, toplumsal ve eğitim alanında yapılan tüm
devrimler, ülkemiz için büyük bir kazanımdır.
Çanakkale Barosu, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık
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hedefi yönünde aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam
ederek elde edilen kazanımları koruyacaktır.
Özgecan’larımızın öldürülme utancının yaşandığı, kadın-erkek eşitsizliğinin sürdüğü, çocuk gelinlerin hala devam
ettiği, kısacası bize yakışmayan bir Türkiye manzarasının son
bulması en büyük temennimizdir.
Medeni Kanun’un kabulünün 89. yıldönümünü bu duygu
ve düşüncelerle kutlar, herkese saygılarımı sunarım.
Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

u ÖZGECAN`A YAPILANLAR İNSANLIK KARŞITLIĞIDIR

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ DURDURMAK HEPİMİZİN
SORUMLULUĞUDUR
Çanakkale Barosu, İnşaat Mühendisleri
Odası Çanakkale Şubesi, Eczacılar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri
Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale
Genç Girişimciler Kurulu, Ziraat Mühendisleri
ŞUBAT
Odası, Çanakkale Sağlık Çalışanları Ve Emek2015
lileri Derneği, Çanakkale Tabip Odasının Katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetin Durdurulması İçin ortak bir
basın açıklaması yapılmıştır.
17 Şubat Salı günü İnşaat Mühendisleri Odasında gerçekleşen basın açıklamasına, Baro Başkan Yardımcımız Av. Şerefnur
Çakır Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Dilek
Gür Sağır katılmışlardır. Kadına Yönelik Şiddetin Durdurulması için yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer almıştır;
Son dönemlerde basın yayın organlarında hemen hergün
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karşılaşır olduğumuz kadına şiddet haberlerinin belki de en
acımasızını en içimizi yakanını yaşadık. Özgecan’ın katledilişiyle... Masum bir genç kızın evine gitmek için bindiği minübüste böylesine hunharca yaşamına son verilmesi, son günlerde toplumda hassasiyet oluşan kadına şiddet konusunda
vatandaşın tek yürek olup sokaklara dökülmesine neden oldu.
Türkiye`nin her bir köşesinde Özgecan`ı anma etkinlikleri düzenlenirken, herkes özgecan için gözyaşı döktü. Bir yandan da
kadına şiddete dur dedi. Bizler de adeta insanlık suçu olan bu
korkunç olayı lanetliyor. Özgecan`ın ailesine sabır diliyoruz.
Sözün bittiği yerdeyiz.
Türkiye kadına şiddet uygulanan ülkeler listesinde ilk sıralarda bulunuyor. Her gün yeni bir şiddet haberiyle sarsılıyor
ve ne yazık ki kadın katliamlarının, tecavüzlerin önüne geçemiyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARI
Kadınlar evde, işte, sokakta, yaşamın her alınında baskı ve
şiddet görüyor. Baba şiddet uyguluyor, koca şiddet uyguluyor,
sevgili şiddet uyguluyor, eski eş şiddet uyguluyor. Yasalar şiddeti engelleyemiyor, polisiye tedbirler sonucu değiştirmiyor.
Tecavüz ve şiddet davalarında “iyi hal” indirimi uygulanması
karşısında öfkeleniyoruz ve lakin öfkemiz yeni olayların yaşanmasını önlemiyor.
Kadına yönelik şiddet hepimizi ilgilendiren toplumsal bir
sorundur. Dolayısıyla durdurmak da hepimizin sorumluluğudur.
Son yıllarda artan kadın cinayetleri ile birlikte
değerlendirdiğimizde özgecan`ın katledilmesi, türkiye`de giderek büyüyen
bir sorun olan “cinsiyetçi
politikaları”nı bir kez daha
önümüze koymaktadır. Bu
saldırı, bir kişiye “kadın olmaktan dolayı” yapılan bir
saldırı olmasının yanında
türkiye`de bir kadının kamusal alanda var olması, yolculuk etmesi hakkına bir saldırıdır.
Bu anlamda bireysel değil giderek büyüyen toplumsal bir sorunun göstergesidir.
Bu ülke, sadece cinsiyetinden dolayı en temel hak olan
yaşam hakkının yok edildiği kadınların ülkesidir. Bu kadın katliamında yasaları uygulamayan cezai indirimler için mazeret
arayan, tecavüze uğrayanı “psikolojik olarak etkilenmemiştir
diyen, çocukların tecavüzlerine “kendisinin isteği ile olmuştur”
diyebilen herkesin payı vardır.
Oysa ki cinsel saldırı/tecavüze maruz bırakılan kadınlar bedensel ve ruhsal sorunlar yaşamaktadırlar.
Her türlü ayrımcılığın karşısında, mesleklerini icra eden en
üst düzeylere yükselebilen kadınlar olarak bizler bu acı olayı,
eni ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktadı karşılık
bulması olarak değerlendiriyoruz.
“Üç çocuk” kürtaj, sezeryan, kadın değil aile vb. Pek çok
örneğini gördüğümüz söylemler, kadın karşıtı politikalar karşılık gelmektedir. Üstelik bu toplumun kültürü ile ilişkilendirerek
normalleştirmekte, toplumdaki hegemonyayı sürdürebilmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır.
Türkiye`de toplumsal cinayeti derinleştirecek politikalar
yerine devletin her türlü kurumu ile samimi bir şekilde çaba
harcaması ihtiyacı bugün daha fazla kendini göstermektedir.
Şiddet mağduru kadınları korumak için yalnızca söz üretmenin yeterli olmayacağını; yeni yapısal düzenlemeler yapılması ve var olan yapıların da güçlendirilmesi gerektiğinin bilinciyle umuyoruz ki; kadına yönelik şiddet son bulacaktır.

Meslek örgütlerinde görev alan bizler; toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması mücadelesini, tüm kadın kuruluşları ve duyarlı halkımızla birlikte sürdüreceğiz. Bizler, taraf
olduğumuz, şiddete isyan eden kadınların yanında, yakınında
bulunacağımızı her zaman dayanışma içinde olacağımızı, belirtmek isteriz. Kadınların her düzeyde eşitliğini ve yaşam hakkını savunuyoruz, savunacağız.
Daha fazla kadın yara almadan, canından olmadan.
Kadını aşağılayan, ikinci sınıf gibi gören, kadını iş yaşamının, eğitim sürecinin dışına çıkartmak isteyen
anlayışın kamusal alanda
egemenliğini ilan etmesine izin vermeyeceğiz.
Sokağa çıkan, çalışan, okula giden, otobüse binen, gülen, tek
başına gezen kadını
“ahlaksız2 olarak değerlendirenler tarafından
yönetilmenin yarattığı
çaresizlik içindeyiz.
Kadını “günahkar” gören çağdışı gerici ideoloji, kadını meta
olarak kullanan kapitalizm ve kadını aşağılayan erkek egemen
anlayış alt edeilmediği sürece kadına dönük şiddetin durdurulmayacağını biliyor.
Yaşam hakkımız için tüm sorumluları göreve davet ediyoruz!
HAYKIRIYORUZ...
SİZİN İSTEĞİNİZ BU MU?
ARTIK KADINLAR SOKAĞA ÇIKMAK İSTEMESİN.
ARTIK ANNELER KIZLARINI SOKAĞA GÖNDERMEK İSTEMESİN
ARTIK KADINLAR EVE KAPANSIN
ORTAÇAĞ KARANLIĞINA DÖNÜLSÜN MÜ İSTİYORDUNUZ?
YA DA ÖYLE Mİ OLACAK SANIYORSUNUZ?
YOK BAŞARAMADINIZ, BAŞARAMAYACAKSINIZ...
İNADINA KADINLAR CESUR,
İNADINA KADINLAR MÜCADELECİ,
İNADINA KADINLAR DİRENÇLİ,
İNADINA KADINLAR BİRLİKTE,
İNADINA KADINLAR EŞİTLİKÇİ...
EVDE, SOKAKTA, EĞİTİMDE, ÇALIŞIRKEN, EĞLENİRKEN...
HAYATIN HER YERİNDE ÖZGÜR VE GÜVENLİ OLACAKTIR.
ÇÜNKÜ BİZ KADINIZ.
ÇANAKKALE BAROSU
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u HOCALI KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ

HOCALI KATLİAMINI YAPANLAR YARGILANMALIDIR
1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecesi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, eski
Sovyetler Birliği’nin bölgede bulunan 366.
Alayı’nın da desteği ile, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları içinde Dağlık Karabağ bölŞUBAT
gesindeki Hocalı kentinde sivil, kadın, çocuk,
2015
yaşlı ayrımı yapmaksızın; resmi rakamlara
göre 613 insanı, bir kaç saat içinde hunharca katletmiştir. Katledilenlerin 83’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’den fazlası ise yaşlı
olarak kayıtlara girmiştir. 56 kişinin barbarca öldürüldüğü, 8
ailenin tamamen yok edildiği, 25 çocuğun öksüz kaldığı, 130
çocuğunsa ebeveynlerinden en az birini kaybettiği bu katliamda, cesetler üzerinde
yapılan incelemelerde
bir çoğunun yakıldığı,
insanların
hunharca
katledildiği tespit edilmiştir.
Bir savaş ve insanlık
suçu olan bu katliam
ve sürdürülen etnik
arındırma hareketleri
sonucunda, Azerbaycan topraklarının %20
’si Ermenistan tarafından işgal edilmiş, 1 milyonun üzerinde insan
topraklarından kovulmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,
Ermeni işgalci kuvvetlerin Azerbaycan topraklarından çekilmesi yönünde 822, 853,
874 ve 884 nolu kararları almışsa da, işgalcinin cezalandırılması yönünde hiç bir somut belirleme olmadığı için, kararlar
etkisiz ve sonuçsuz kalmıştır. Birleşmiş Milletler gerekli tüm
imkanlara sahip olmasına rağmen, işgalin sona erdirilmesi ve
barışın sağlanması yönünde etkin rol oynamamaktadır.
Hocalı katliamı, Azerbaycan, Meksika, Pakistan, Kolombiya, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği ve Çek Cumhuriyeti tarafından bir soykırım olarak tanınmış, Amerika Birleşik
Devletleri’nin Massachusetts, Maine, Teksas, New Jersey eyaletlerinde ise Hocalı katliamını anma kararları almıştır. Beyaz
Saray’ın resmi internet sitesinde de, Hocalı katliamının soykırım ve savaş suçu olarak tanınması ve anma törenlerinin
yapılması amacıyla başlatılan kampanyada 126.828 oy top-
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lanmıştır.
Ermenistan kuvvetlerinin Hocalı’da bir savaş ve insanlık
suçu işlediği, Azerbaycan topraklarını işgal ettiği, tüm ülkeler
ve örgütler tarafından bilinmekte ve 23 yıldır dile getirilmektedir. Ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı ve savaş sürecinde
Karabağ’da Ermeni kuvvetlerine kumanda etmiş olan Serj
Sarkisyan’ın “Hocalı’dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımız sanıyordu, Ermenilerin sivil topluma el kaldıramayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu kırmayı başardık” şeklindeki
açıklamaları karşısında, bu acımasız katliamın, Türkiye’nin de
içinde bulunduğu bir çok ülke ve örgüt tarafından halen bir
soykırım olarak tanınmamış olması, işgalin sona erdirileme-

mesi ve yurtlarından sürülen sivillerin topraklarına dönmesinin sağlanamaması, içinde bulunduğumuz yüzyılda hiç bir
şekilde kabul edilemez.
Hocalı katliamı soykırım olarak tanınmalı, Ermenistan işgal
ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmelidir. Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğüne destek verilmeli, uluslararası örgütler
tarafından alınan kararlar ve kabul edilen kararnameler vakit
kaybetmeksizin uygulanmalıdır. Azerbaycan halkının acılarına
ortak olduğumuzu bir kere daha yineliyor, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm insan hakları ihlallerinin son bulması için
herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Barosu Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI

u 14 MART TIP BAYRAMI

HEKİMLERİMİZİN 14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN
Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz başta
olmak üzere toplumun sağlığının korunması
ve geliştirilmesi hususunda özverili bir çaba
içinde bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın 14
Mart “Tıp Bayramı”nı iyi dileklerimle kutlarım.
MART
Toplumun en önemli iki beklentisinden
2015
biri sağlık, diğeri ise adalettir. Adaletin savunucuları olarak, diğer bir insani gereksinim olan sağlığın karşılanmasında kendilerinden veren, çoğu zaman hak gasplarına
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uğrayan, ağır koşullarda hizmet sunan, bizler gibi saldırılara
uğrayan sağlık çalışanlarının sadece böylesine bir günde değil
her zaman yanlarında olduğumuzu bildiririz.
Mesleklerini büyük bir özen, gayret ve azimle yürüten başta Çanakkale olmak üzere ülkemizin her noktasındaki sağlık
çalışanlarının bayramını en iyi dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Barosu Başkanı

u İzmir’de Toplanan Baro Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi:

HALKIN HUKUK GÜVENLİĞİ ORTADAN KALDIRILAMAZ!
Kamuoyuna iç güvenlik paketi olarak yansıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan “Polis Vazife Ve Salahiyetleri
Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı
MART
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
2015
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” halkın var
olan hukuk güvenliğini ortadan kaldıracak hükümler içermektedir.
Hakim ve savcı gibi yargı makamlarının sorumluluk alanında olan yetkiler, bu tasarı yasalaşırsa, siyasi iktidara bağlı
olan vali ve kaymakam gibi yürütme makamları ile doğrudan
polise verilmiş olacaktır.
Bu tasarı yasalaşırsa, demokratik ülkelerdeki “kuvvetler
ayrılığı ilkesi” ortadan kaldırılarak, hukuk devleti yerine polis
devletine geçilecek, yurttaşların hak arama güvencesi olarak
gördüğü demokratik hukuk düzeni, yerini baskıcı, faşizan bir
sisteme terk ederek, hukuk devleti mülki amir ve polis eliyle
ortadan kaldırılacaktır.
Anayasal hak ve özgürlüklere sahip çıkan ve evrensel hukuk kurallarının savunucusu, hak arama mesleğinin uygulayıcıları olan biz avukatlar ve onların örgütlü gücü olan barolar,
anılan yasa tasarısının karşısında olduğumuzu açıkça belirtiyoruz.
Biz baro başkanları ve hukukçular olarak, bu vahim tasarının yasalaşması durumunda, toplumsal barışın tümüyle ortadan kalkacağını, bireysel ve kollektif hukuk güvenliğinin yok
edileceğini, totaliter bir düzenin keyfi uygulamaları ile karşı
karşıya kalınacağını biliyoruz.
Bu tasarının yasalaştırılması ısrar ve inadından vazgeçil-
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mediği taktirde, başta Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak,
hukuk mücadelemizi, her platformda kararlılıkla ve eylemli
olarak sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ELAZIĞ BAROSU, MARDİN BAROSU, ADANA BAROSU,
ERZURUM BAROSU, MERSİN BAROSU, ADIYAMAN BAROSU, ERZİNCAN BAROSU, MUĞLA BAROSU, AFYONKARAHİSAR BAROSU, ESKİŞEHİR BAROSU, MUŞ BAROSU, AĞRI
BAROSU, GAZİANTEP BAROSU, NEVŞEHİR BAROSU, AKSARAY BAROSU, GİRESUN BAROSU, NİĞDE BAROSU, AMASYA
BAROSU, GÜMÜŞHANE BAROSU, ORDU BAROSU, ANKARA
BAROSU, HAKKARİ BAROSU, OSMANİYE BAROSU, ANTALYA BAROSU, HATAY BAROSU, SAKARYA BAROSU, ARTVİN
BAROSU, IĞDIR BAROSU, SAMSUN BAROSU, AYDIN BAROSU, ISPARTA BAROSU, SİİRT BAROSU, BALIKESİR BAROSU,
İSTANBUL BAROSU, SİNOP BAROSU, BARTIN BAROSU, İZMİR BAROSU, SİVAS BAROSU, BATMAN BAROSU, KAHRAMANMARAŞ BAROSU, ŞANLIURFA BAROSU, BİLECİK BAROSU, KARABÜK BAROSU, ŞIRNAK BAROSU, BİNGÖL BAROSU,
KARAMAN BAROSU, TEKİRDAĞ BAROSU, BİTLİS BAROSU,
KARS BAROSU, TOKAT BAROSU, BOLU BAROSU, KASTAMONU BAROSU, TRABZON BAROSU, BURDUR BAROSU,
KIRIKKALE BAROSU, TUNCELİ BAROSU, BURSA BAROSU,
KIRKLARELİ BAROSU, UŞAK BAROSU, ÇANAKKALE BAROSU, KIRŞEHİR BAROSU, VAN BAROSU, ÇANKIRI BAROSU,
KİLİS BAROSU, YALOVA BAROSU, ÇORUM BAROSU, K O CAELİ BAROSU, YOZGAT BAROSU, DENİZLİ BAROSU, KONYA BAROSU, ZONGULDAK BAROSU, DİYARBAKIR BAROSU,
KÜTAHYA BAROSU, DÜZCE BAROSU, MALATYA BAROSU,
EDİRNE BAROSU, MANİSA BAROSU.
ÇANAKKALE BAROSU
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Beyaz TV Haber Spikeri Erkan Tan ve
Star Gazetesi Hakkında Suç Duyurusu

Baromuz Başkanlığınca alınan karar ile Beyaz TV ve Star Gazetesinde yayınlanan avu2015
katlar ve avukatlık mesleğinin onur ve şerefini zedeleyen, aşağılayıcı ve küçük düşürücü
gerçeğe aykırı yayından dolayı spiker Erkan Tan, Star Gazetesi

MART

Yazı İşleri Müdürü Filiz Güler, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Sorumlu Md. Yay. Sah. Tem. Özkan Demir ve Yayın Sahibi adına Murat Sancak’ın KINANMASINA ilgili kişi ve gazete
hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilerek aşağıda belirtilen şikayet dilekçesi ile yasal başvuru yapılmıştır.

u KAMUOYU AÇIKLAMASI:

KİTAP KAMPANYASI
Ağrı’nın Diyadin İlçesine bağlı Taşbasamak
Köyü’nde okul kütüphanesinden kitap çaldığı
iddiasıyla 12 yaşındaki Ebru’ya uygulanan ağır
psikolojik baskıyı ve Ebru’nun intihar ederek
yaşamını kaybettiğini basın vasıtası ile öğMART
renmiş bulunmaktayız. Ülke çapında özellikle
2015
kız çocuklarının okumasını arttırmaya yönelik
büyük ölçüde projeler bulunmaktayken, yaşanan bu durum;
gelişmiş toplumlar yaratmak için çocuklarımızın aydınlanmasına destek vermek gerektiğini savunan bizleri derinden üzmüştür. Olayda adı geçen öğretmenler hakkında adli ve idari
soruşturma başlatılmıştır.
Tarafı olduğumuz Uluslararası Anlaşmalardan olan Çocuk
Hakları Sözleşmesi ile devletimiz her çocuğun eğitim hakkının
bulunduğunu ve eğitimin her çocuk için ulaşılabilir olmasını
güvence altına almıştır. Bugün 12 yaşındaki Ebru’nun, okuduğu okulun kütüphanesinden kitap aldığı için ağır bir şekilde
hırsızlıkla suçlanması; psikolojik, pedagojik ve insancıl yakla-
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şımdan yoksunluğun, çağdaş eğitim felsefesini ve çocuk haklarını içselleştirememenin bir göstergesidir. P. N. Ovidius’un
da dediği gibi “Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu
acıdır.”
Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak bu
olayın takipçisi olacağız. Bunun yanında hem tepkimizi ortaya
koymak hem de Ağrı’nın Diyadin İlçesine bağlı Taşbasamak
Köyü’ndeki çocuklarımızın hiçbir tepkiyle karşılaşmadan rahatça kitap okuyabilmelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak
için ilimizde kitap kampanyası başlatma kararı almış bulunuyoruz.
10 Nisan 2015 tarihine kadar göndermek istediğiniz kitapları baromuza ulaştırmanızı rica ederiz. Toplanan kitaplar,
dağıtım için iş birliği içinde çalıştığımız Ağrı Baro Başkanlığı’na
gönderilecektir. Saygılarımızla. 17.03.2015
Çanakkale Barosu
Çocuk Hakları Komisyonu

u EGE VE MARMARA BÖLGESİ BAROLARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI:

Avukatlar Adliyelerde Yaşanan Güvenlik Zaaflarının
Sorumlusu Değil, Mağdurudurlar
Bilindiği üzere, elim bir terör saldırısı sonucunda meslektaşımız Savcı Mehmet Selim
Kiraz’ı kaybettik. Savcımızın yaşamını yitirdiği bu hain saldırıyı tezgahlayanları, olayda
yaşanan istihbarat zaafiyetininin sorumlulaNİSAN
rını tespit ederek açıklamak ve yargı önüne
2015
çıkarmak devlet olmanın gereği ve devlet
adamı olmanın sorumluluğudur. Ancak; sorumluluğunun ve
görevinin gereğini yerine getirmesi gerekenlerin, bunun yerine
sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalışarak, yaşanan olayın
hiçbir yerinde bulunmayan avukatları olayın içine sokma ve
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zan Altında Bırakarak toplumun önüne atma çabası içine girdiklerini görmekteyiz. Etik değerlerden nasibini almamış bir
kısım medya kuruluşu ve mensuplarını da yanlarına alarak, bu
vahim olayı avukatlara ve savunmaya saldırmak için bahane
gibi gösterip, kasıtlı bir algı operasyonu başlatılmıştır.
O günden bugüne kadar yapılan tüm açıklamaların içerikleri olayın gerçeklerinden uzak ve tamamen avukatlık mesleği
ve savunmayı hedef alır mahiyettedir. Bununla hedeflenen
yalnızca avukatlar değil, avukatların savunduğu, esasen halka
ait olan kutsal savunma hakkıdır.
Bu açıklamalar ve hedef göstermeler tesadüfi değildir. Ra-

BASIN AÇIKLAMALARI
hatsızlık duyulan konu, kurulmaya çalışılan “yürütmenin yargı
üzerindeki tahakkümüne”, kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan
kaldırma teşebbüslerine, temel hak ve özgürlüklere yönelik
saldırılara karşı Avukatların ve Baroların yüksek sesle verdiği
tepki ile onurlu ve dik duruşlarıdır. Ülkemizde yürütmenin yargı üzerindeki baskısı ve tasarrufları Avukatlara ve Barolara ağır
bir sorumluluk yüklemiştir. Görevlerinin gereğini yerine getirerek son derece dik bir duruş sergileyen, birlik-beraberlik içinde
hareket eden Barolar ve Avukatlar bu nedenle olağan hedef
haline getirilmeye çalışılmaktadır. Avukatlara ve Barolara yönelen bu saldırı ve algı operasyonunun sebebi tam olarak ve
açıkça budur.
Meselenin avukatların aranması ya da x ray cihazından geçerek adliyelere girmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Avukatın üzerinin
aranması işin bahanesi olup, yok edilmek istenenin Avukatın
temsil ettiği değerler olduğu bilinmelidir. Bu algı operasyonun
amacı, vatandaşlarımızı Avukat güvencesinden mahrum bırakmak, avukatları ve baroları da itibarsızlaştırmaktır.
Tarafsız kalması gereken yetkililerin bu konumlarını yitirerek, bir meslek grubuna ve Barolara karşı takındığı tutum
Anayasal konumları ile bağdaşmamaktadır. Sorumluluk sahiplerinin yapması gereken; üzerlerine vazife olmayan “avukatları
itibarsızlaştırma çabası” yerine, hiçbir zaman bu kadar itibarsızlaşmamış ve güven yitirmemiş olan “Türk yargısının itibarını
yeniden sağlamaya çalışmak” olmalıdır.
Dün Milano Adliyesi’nde bir vatandaş, bir avukatı ve bir
hakimi silahla vurmuştur. Ne İtalya Devlet Başkanının ne de
Başbakanının aklından avukatları suçlamak ve olayı avukatların aranmasına bağlamak geçmemiştir. Bu arada Konya’da bir
vatandaş da Adliye içerisinde kayınpederini “cüzdanının içerisi-

ne saklayarak adliyeye soktuğu belirtilen bıçakla” yaralamıştır.
Avukatlar, adliyelerde ilk kez yaşanmayan bu güvenlik zaafiyetinin asla sorumlusu değil ancak defalarca ve en çok mağduru
olan kişilerdir.
Ayrıca hedef tahtasına oturtmaya çalışılan İstanbul Baro
Başkanı Sayın Av. Ümit Kocasakal, çağrılması üzerine, risk
alarak, kaçınmayarak üstlendiği İNSANLIK GÖREVİNİ yerine
getirdi diye İNSANLIK DIŞI iftiralara ma’ruz kalmaktadır. Av.
Ümit Kocasakal’a yapılan her saldırı savunmaya ve tüm avukatlara yapılmaktadır. Açıklamaları kınıyor ve herkesi sorumlu davranmaya, avukatları hedef göstermek yerine tezgahın
faillerini bulmaya, Yargı’dan ve özellikle savunmadan ellerini
çekerek asli görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
ARAMA hevesinde olanların ANLAMASI için belirtiriz ki;
Fahri bir unvanla giyilmesi mümkün olmayan, ancak hak edenlerin giyebileceği, altında sadece emek, mücadele, bilgi, adalet
anlayışı, onur, edilen yemine sadakat bulunan, cübbeleri ile savunmayı temsil eden avukatların ve baroların her zamanki gibi
dimdik ayakta olduğunu; hiçbir gücü ve kişiyi efendi kabul etmediklerini ve bundan sonra da etmeyeceklerini, hiçbir tehdit
ve baskıya boyun eğmeyeceklerini bir kez daha kamuoyunun
bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
ÇANAKKALE BAROSU, AYDIN BAROSU, BALIKESİR
BAROSU, BİLECİK BAROSU, BURSA BAROSU, DENİZLİ
BAROSU, EDİRNE BAROSU, İZMİR BAROSU, KIRKLARELİ
BAROSU, KOCAELİ BAROSU, MANİSA BAROSU, MUĞLA
BAROSU, SAKARYA BAROSU, TEKİRDAĞ BAROSU, UŞAK
BAROSU, YALOVA BAROSU

u 23 NİSAN MESAJI:

ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarihin en önemli dönüm noktalarından
birinin, Türkiye Devleti’nin ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin kurulduğu bu özel günün 95.
yılını Çanakkale Barosu olarak kutluyoruz. Ulu
Önderimiz ve Anafartalar Kahramanı MustaNİSAN
fa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen bir
2015
mücadele sonrasında, egemenliğin kayıtsız,
şartsız ulusa ait olduğunun bildirildiği 23 Nisan, tarihimizin en
özel anlarından biridir. Bu tarih; halkın kendi iradesiyle, kendi idaresini belirlemesinde ve hukuk devleti yolunda atılmış
önemli bir adımdır.
Atamızın, çocuklara armağan ettiği bu büyük gün, herkesin
malumu olduğu üzere dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır.
Lakin bugün ülkemizde ve dünyamızda birçok çocuğun özgürlüklerinden, eğitimlerinden, ekonomik rahatlıktan yoksun ol-
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duğu ve çocuklarımıza layık bir dünyanın olmadığı da unutulmamalıdır. Herşeye rağmen, aydınlık ve güzel yarınlarımızın
sahibi olan çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, bayram
tadından günler geçirmelerini Çanakkale’nin avukatları olarak
kalpten diliyoruz.
Çanakkale Barosu olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarında Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkarak,
ülkemizin geleceği için aynı kararlılıkla, yorulmadan yürümeyi
sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve ilk meclisin milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı
kutluyoruz.
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Barosu Başkanı
ÇANAKKALE BAROSU
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Avukat Güvenlik Uygulaması Devrede
Avukatlara yönelik son dönemde artış gösteren fiziksel sözlü şiddet, tehdit ve benzeri eylemlere karşı Türkiye Barolar
Birliği Avukat Hakları Merkezi’nin geliştirdiği ‘Avukat Güvenlik
Uygulaması’ devreye girdi.
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi tarafından
geliştirilen ve devreye sokulan ‘Avukat Güvenlik Uygulaması’
ile can güvenliği tehdit veya tehlike altında olan avukatların
güvenlik güçlerine en hızlı şekilde ulaşmaları hedefleniyor.
Programı akıllı cep telefonuna yükleyen bir avukat, tehlike anında veya öncesinde sistemi alarma geçirecek ve konum
bilgisini anında Alarm İzleme Merkezine iletecek. Bu andan itibaren; avukatın konumu takip edilerek, bağlı olduğu baronun
Avukat Hakları Merkezine, Avukat Hakları Merkezi yoksa daha
önceden belirlenen baro yönetim kurulu üyesine, yakınlarına
veya duruma göre kolluk güçlerine ve sağlık birimlerine bilgi
verilecek.
Saldırganı korkutmak amacıyla kullanılabilecek sesli alarm
işlevinin yanında delil toplama özelliği de bulunan sisteme
göre alarm devreye girdiği anda otomatik olarak video kaydet-

meye başlayacak. Video, avukatın telefonu yerine sistemde
kayıt altına alındığı için delilin yok edilmesinin önüne geçilecek.
Avukatların güvenlikle ilgili yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak sistemi hayata geçirdiklerini ifade eden TBB Başkanı Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Seksen yedi bin avukatın kapısına
güvenlik görevlisi koymak bir çare değil. Avukatlarımızın güvenliğini sağlamak için teknolojiden yararlanarak bu programı
yazdırdık. Bu projenin meslektaşlarımız tarafından mutlulukla
karşılanacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.
Sistem hakkında ayrıntılı bilgi; http://ahm.barobirlik.org.tr/
projelerimiz_avukatguvenlikuygulamasi.html adresinde mevcuttur. Uygulamadan yararlanabilmek için; UBAP’a giriş yapılarak Avukat Güvenlik Uygulaması menüsüne girilmesi ve burada belirtilen kullanım şartlarının onaylanması gerekmektedir.
Kullanım bedeli olan yıllık 66 TL’nin ödenmesinin ardından şifre belirlenerek üyelik işlemi tamamlanmaktadır. Cep telefonuna SMS ve/veya mail ile gelen linkin açılıp telefona yüklenmesi
ile uygulama cep telefonuna kaydedilmiş olur.

DANIŞTAY: AVUKAT KİMLİĞİ RESMİ KİMLİKTİR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayınlanan ve sınava girerken
kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve
pasaportun kabul edileceğini bildiren
basın duyurusunun ilgili maddesinin iptali istemiyle Ankara Barosu tarafından açılan davada Danıştay 8. Dairesi dava konusu
basın açıklamasının ilgili maddesinin iptaline karar verdi.
Danıştay 8. Daire’nin kararında şöyle denildi:
“…1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesinin amir
hükmü olan avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar
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tarafından kabul edilecek
resmi kimlik hükmünde
olduğu gerçeğini değiştirmediği, böylesine açık ve
yorumdan uzak bir yasa
hükmü mevcutken, yasa
hükmünün uygulanmasını
engeller nitelikte yasadan
daha alt bir düzenleyici işlemle yayınlanan basın duyurusu ile
olumsuz ve yasaklayıcı bir hüküm getirilmesinde mevzuata
uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

T.B.B. DUYURULAR

E-Tahsilat Sistemi İle İlgili
Duyuru
Müvekkillerinizden ya da dosyalarınızın taraflarından
tahsilatlarınızı Kredi Kartı ile ister tek çekim, ister taksitle
yapabilirsiniz. TURK Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri
alt yapısı kullanarak 6 kredi kartı markası ile (World, Bonus,
Axess, Paraf, Maximum, CardFinans) tek seferde, yada taksitli ödemeler kabul edebilirsiniz.
Tahsil edilen tutarlar, sizin belirleyeceğiniz kriterlere göre
BaroKart hesabınıza anında transfer edilecektir. BaroKart
hesabınıza aktarılan bu tutar ile UYAP üzerinde ödeme yapabilir, size sağlanan Akaryakıt, tekstil ve sürekli artan üye
işyeri anlaşmaları ile indirimli alış-verişler yapabilir ya da talep edeceğiniz tutar için talimat vererek, dilediğiniz banka
hesabınıza transfer yaptırabilirsiniz.
Elektronik Tahsilat Sistemi ile web siteniz üzerinden, isterseniz sizin kurumsal renklerinize göre hazırlanacak sayfa
ile tahsilat yapabilirsiniz. IOS ve Android işletim sistemli
akıllı cep telefonunuz ile her an her yerden (Haciz mahallinde, müvekkil işyerinde, Adliyede vs.) kredi kartı ile tahsilat
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Çoklu dil seçeneği ile yurt
dışında bulunan kişilerden kendi dilleri ile ödeme yapabilmelerini sağlayabileceksiniz.
www.barokart.com.tr üzerinden giriş yaparak “e-tahsilat” kısmından bu hizmeti kolayca aktifleştirebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için ;
Barokart Çağrı Merkezi : 0850 221 0 500
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PROF. DR.
TURHAN
ESENER
1925 yılında doğdu. Kamile
Hanım ile ve Cemal Bey’in tek çocuğu. Kadıköy’deki Yeldeğirmeni İlkokulu’nda tahsil hayatına başladı.
Daha sonra Ankara Mimar Kemal
İlkokulu’na devam etti. Ortaokulu
ise Ankara Koleji’nde okudu. Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi. Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 1948 yılında asistan

oldu. 1951 Martı’nda da İsviçre’de
Cenova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora yaptı. 1951’de
tekrar Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne döndü. 1955 yılında
doçent oldu. 1964’te üç ay boyunca
Strasbourg’da ders verdi. 1971’de
de burada kadrolu profesör olarak
görev aldı. 1971-75 yılları arasında
ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaptı. 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne geçti. 17
Kasım 1974-31 Mart 1975 tarihleri
arasında Çalışma Bakanı oldu. 12
Eylül 1980’den sonra da ikinci defa
aynı bakanlığa getirildi.

Av. GÜLÇİN ÇAYLIGİL
(d. 1925 - ö. 10 Nisan 2013), Türk avukat, düşünce
özgürlüğü savunucusu.
1925 yılında İstanbul’da doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1952 yılında başladığı mesleğine sağlık sorunları nedeniyle 2007 yılında veda
etti. 55 yıl süren meslek hayatında özellikle düşünce suçlarıyla
ilgili davalarda savunma avukatı olan Çaylıgil, ilk davasında
Türkçeye çevirdiği bir makaleden dolayı komünizm propagandası yapmak suçundan yargılanan Adnan Benk’i savundu.
Ardından Orhan Apaydın, İlhan Selçuk, Orhan Kemal, Bilgesu Erenus, Ahmet Altan, İpek Çalışlar,İlhami Soysal, Doğan
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Avcıoğlu, Çetin Altan, Erdal Atabek, Ali Sirmen, Vedat Günyol,
Alp Kuran, Uğur Mumcu, Server Tanilli, Memet Fuat, Can Yücel, Neşe Düzel, Harun Karadeniz, Talat Turhan ve Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu birçok yazar, gazeteci, sanatçı
ve siyasinin avukatlığını yaptı.
12 Mart döneminde Deniz Subayları davası, Deniz Gezmiş
ve arkadaşlarının İstanbul’daki davaları, Aydınlık gazetesi davası, Madanoğlu davası, Türkiye Komünist Partisi davası, 12 Eylül
döneminde Cumhuriyet gazetesi davası, Türkiye İşçi Köylü Partisi davası, DİSK davası, 1984 Aydınlar Dilekçesi davası, Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi davası, Devrimci Sol davası ve
Barış Derneği davasında da savunma avukatlığı yaptı.
2001’de Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Vakfı Ödülü’nü Yaşar Kemal ile birlikte aldı. 2007’de Hrant Dink ve Ragıp
Zarakolu ile birlikte “basın özgürlüğünün korunması konusundaki çalışmalara katkıları” nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye
Barolar Birliği delegesi ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi
Yürütme Kurulu üyesi olarak görev aldı.
Yaklaşık 20 yıl Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Çaylıgil, 10 Nisan 2013’te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Bodrum Adliyesi önünde düzenlenen törenin ardından Gümbet Karaburgaz Mezarlığı’nda
defnedildi. 12 Nisan 2013’te meslektaşları tarafından İstanbul
Barosu Merkez binası önünde anma töreni düzenlendi.
Hakkında, Bilgesu Erenus’un kaleme aldığı Böyle Bir Dünya:
Gülçin Çaylıgil Davası adlı bir kitap bulunmaktadır.
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Av. GÜNEY DİNÇ
1936 yılında İzmir’de doğan Güney Dinç,
Karşıyaka Lisesinden sonra 1958’de İstanbul
Hukuk Fakültesini bitirdi.
1964-1970 yılları arasında Türkiye İşçi
Partisi’nin Karşıyaka İlçe Başkanlığı İzmir İl
Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerinde bulunan Güney Dinç, 12 Mart
Darbesinden sonra TCK 141/1. maddeye aykırılık savıyla tutuklanmıştı. Maden-İş Sendikasının eğitim seminerinde yaptığı konuşma
nedeniyle Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde başlayan ceza davası sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sekiz aylık tutukluluğun ardından Askeri Yargıtayın bozmasından sonra bu suçlamalardan aklanmasına karar verildi.
Daha sonra İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Güney Dinç,
1988 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Avrupa İnsan Hakları
Komisyonu’nun bireysel başvuruları inceleme yetkisinin benimsenmesinden sonra bu kuruluşa Türkiye’den giden ilk başvuruları yaptı. Nihat.Sargın, Nabi Yağcı ve TBKP davaları ile
İbrahim İncal, Mehmet Göç, Hasan Balıkçı, Erol Güngör adlarına yürütülen başvurular sonucunda ülkemizdeki insan hakları
ihlallerine kaynaklık eden başta Anayasa TCK CMUK olmak
üzere birçok yasanın değiştirilip yenilenmesi sağlandı.

ERNST E. HİRSCH
Ernst Eduard Hirsch (20 Ocak 1902, Friedberg
(Hessen) – 29 Mart 1985, Königsfeld im Schwarzwald),
Alman-Türk hukuk profesörüdür. Ankara Üniversitesi ve
İstanbul Üniversitesi’nde yirmi yıl ders vermiştir. Hirsch, Türk
hükümetine çeşitli konularda danışmanlıklar yapmış ve bazı
kanunların hazırlanmasında öncülük etmiştir.
Almanya’da Mart 1933 yılında
Yahudi kökenli olması nedeniyle
üniversitedeki görevinden dolayı
aynı yıl Türkiye’ye iltica etti.
Hirsch, bilimsel anlamda, Türk
hukukunun her alanında önemli
etkinliklerde bulunmuştur. Birçok
yasanın kodifikatörüdür. Hirsch Ticaret yasasının oluşturulmasında
çok büyük katkıda bulunmuştur.

Türkiye Barolar Birliği’nin 2002 yılında kurduğu ‘İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin Bilim ve Danışma Kurulu ile Yürütme Kurulu üyeliklerinde görevlendirilen Dinç
halen bu görevlerini sürdürmektedir.
Kamu personeline getirilen siyasal ve sendikal yasaklar ile bunlara karşı yargı yolunun kapalı
tutulması Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yapılanması faili meçhul cinayetler gibi çeşitli konularda Güney Dinç’in savunmanlığını üstlendiği kişi ve kuruluşlar adına Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne başvurular yaptı. Bu başvurular
sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar hukukun demokratikleşmesi
açısından önemli yenilikler getirdi.
Güney Dinç Mimarlar Odası’nın İzmir’deki hukuk danışmanı olarak Eriytrai Antik Kentinin İzmir-Konak Alanı’nın yapılaşmaya açılmasını önleyen İzmir’in simgesi Kordon boyunun
tarihi sit olarak korunmasını sağlayan kıyıların ve kamusal varlıkların yok edilmesini önleyen davaların savunmanlığını üstlendi.
İzmirli hukukçu, yazar, çevreci, insan hakları savunucusu
Güney Dinç, Çok sayıda hukuk kitaplarının yanısıra en son olarak “Lütfiye ve Komşusu”, “Duvardaki Örümcek” kitaplarıyla
roman yazımı alanında da ürün vermeye devam etmektedir.

Özellikle Medeni Kanun ile Ticaret Kanunu arasındaki ikilik bu
bilim adamının katkılarıyla giderilmiştir. “Atatürk Yasası” nın
hazırlanmasını (1951) sağlamıştır. Bu yasa ile sadece, çağdaş
Türk Devletinin kurucusu değil, fakat aynı zamanda onun fiziksel anısı olan heykeller de, ceza hukukunun yaptırımlarına
bağlanarak korundu. Yine CHP’nin Altı (6) okunun Anayasa’ya
girişini de sağlamıştır. Pratik Hukukta Metod isimli eseri hâlâ
yeni baskıları yapılan bir hukuk kaynağıdır.
Berlin Belediye Başkanı Ernst Reuter tarafından Almanya’ya dönmesi konusunda ikna edildi
ve 1953-1955 yılları arasında Berlin
Serbest Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı yaptı ve sonra rektör seçildi.
Almanya’ya döndükten sonra
Alman vatandaşlığına yeniden kabul edildi ve Türk vatandaşlığından
geri çekildi, ama ölümüne kadar Türk
pasaportunu muhafaza ettiği rivayet
edildi.
ÇANAKKALE BAROSU
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T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E: 2014/2954
K: 2014/14281
T: 08.07.2014
• İdari Yaptırım Kararının Kaldırılması
• Radar Kontrolü
• Radar İşaretinin Bulunmaması
• Düzenli/İyi İdare İlkesi
Özet: Radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususunda yol kullanıcılarının,
Trafik işaretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre konulacak “trafik işaret levhaları
” ile bilgi-lendirilmesinin zorunlu olduğu gözetilmelidir.
(2918 s. Trafik K. m. 50, 51/2-b)
(Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak
Önlemlere İlişkin Yönerge m. 34/1-ç,47)
(Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin CM/REC 2007/7
Sayılı Tavsiye Kararı m. 10)
(3152 s. İBTGK m. 2, 29)
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Fırat hakkında Alaşehir Trafik Denetleme Birim Amirliğinin 27.05.2013 tarihli ve
GT-525573 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan
343.00 Türk lirası idari para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezası karar tutanağının iptaline dair Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 05.07.2013 tarihli ve 2013/493
değişik iş sayılı kararının Adalet Bakanlığınca kanun yararına
bozulmasının istenmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06.01.2014 gün ve 2013/406441 sayılı istem yazısıyla
Dairemize gönderilen dosya incelendi:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talep yazısı şöyledir;
“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Fırat hakkında Alaşehir Trafik Denetleme Birim Amirliğinin 27.05.2013 tarihli ve
GT-525573 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan
343.00 Türk lirası idari para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezası karar tutanağının iptaline dair Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 05.07.2013 tarihli ve 2013/493
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değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesince, radar kontrolü yapılan yerde radar işaretinin bulunmadığı,
gerekli yasal uyarılar usulüne uygun şekilde yapılmadan kesilen para cezalarının hukuki mesnedinin
bulunmadığı gerekçesiyle muteriz hakkındaki idari
para cezasının iptaline karar verilmiş ise de;
“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun
“Hız sınırları” başlıklı 50. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında yer alan, “(3) En çok ve en az hız sınırlarını gösteren
işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur. (4) Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri
He belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur.” şeklindeki ve ay m
Kanun ün “Hız sınırlarına uyma”başlıklı 51. maddesinin 1 ve 2.
fıkralarında yer alan, “(1) Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaret/enmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak
zorundadırlar. (2) (Değişik fıkra: 08/01/2003 - 4785 S.K./4.
md.) Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan
tespit sonucu hız sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 64 700 000 lira, yüzde otuzdan fazla
aşan sürücülere 131 900 000 lira para cezası uygulanır, “şeklindeki düzenlemeler ile yine bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Hız sınırları”başlıklı 100.
Maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “(Değişik madde.01.09.2010
- 27689 S.R.G. Yön./ll.mad)
Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı
kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol
durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari
ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.” biçimindeki düzenleme ve aynı Yönetmeliğin ”Hız sınırlarına uyma ve hızın
gerekli şartlara uygunluğunu sağlama”başlıklı 101. maddesinin
1, 2 ve 6. fıkralarında yer alan, “(1) Sürücüler aksine bir karar
alınıp işaretlenmemişse bu Yönetmeliğin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar. (2) Araç
sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi kronometre veya değişik usullerle de ölçülerek
tespit edilebilir. (6) Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret
bulunmayan yerleşim birimleri içinden veya civarından geçen
şehirdışı karayollarının bu kesimlerinde, can ve mal güvenliği açısından, karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle yasaklanmış veya alt ve üst geçitlerle belirlenmiş ise ve hız yapmak
yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil etmiyorsa, taşıt
sürücüleri yol ve trafik durumunu dikkate alarak yönetmeliğin kendilerine tayin etmiş olduğu azami hız sınırları içerisin-
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de seyredebilirler.” şeklindeki düzenleme dikkate alındığında,
ne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ne de Karayolları
Trafik Yönetmeliğimde radarla hız denetimi yapılacak yerlerde
denetim yapıldığına dair ikaz levhası ve işaretleme bulundurulmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, yukarıda
izah edilmeye çalışıldığı üzere aksine bir karar alınıp işaretleme
yapılmadıkça sürücülerin yönetmelikle belirlenen hız sınırlarını aşmamak zorunda oldukları, somut olayda muterizin yerleşim yeri içerisinde otomobil araçlar için belirlenmiş olan 50
km/saat hız sınırını %10 dan daha fazla aşmak suretiyle 71 km/
saat hızla gittiğinin radar cihazı He tespit edilmiş olunması karşısında, itirazın reddi yerine, yazılı gerekçeyle kabulüne karar
verilmesinde isabet görülmemiştir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi
uyarınca Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 05/07/2013 tarihli
ve 2013/493 değişik iş sayılı kararının bozulmasının istenilmesi
arz ve dosya birlikte takdim olunur.”
I. Olay:
Alaşehir İlçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde görevlilerce 27.05.2013 tarihinde radar aletiyle yapılan hız kontrolünde saat 14.54 de kabahatli Fırat’ın hız limitini aştığı tespit edilmiş ve hakkında aynı tarihte 525573 seri nolu tu-tanak
ile 343.00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kabahatli Fırat
bu idari para cezasının iptali için aynı gün Alaşehir Sulh Ceza
Mahkemesine başvuruda bulunmuştur. Sulh Ceza Mahkemesince, yapılan inceleme sonucunda “Muteriz hakkında hız ihlali
sebebiyle idari para cezası verildiği, ancak radar kontrolü yapılan yerde radar işaretinin bulunmadığı, gerekli yasal uyarılar
usulüne uygun bir şekilde yapılmadan kesilen para cezalarının
hukuki mesnedinin bulunmayacağı gözetilerek yapılan itirazın
haklı olduğu kanaatine varılarak, usul ve yasaya aykırı idari
yaptırım kararının 5326 sayılı Yasanın 28/8-b fıkrası uyarınca
kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir” şek\\nöek\ gerekçeyle başvuru haklı bulunarak idari
para cezası tutanağının iptaline karar verilmiştir. Bu karara karşı, Emniyet Genel Müdürlüğünün, mahkemenin gerekçesinin
kanuna aykırı olduğuna ilişkin müracaatı üzerine kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur.
II. Kanun Yararına Bozma Talebine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda ne de Karayolları
Trafik Yönetmeliğinde radarla hız denetimi yapılacak yerlerde,
bu denetimin yapıldığına dair ikaz levhası ve işaretleme bulundurulması konusunda herhangi bir hüküm yer almadığı halde
“radar işaretinin bulunmadığı ve gerekli yasal uyarıların usulüne uygun yapılmadığı”gerekçesiyle “idari yaptırım kararının
kaldırılması” yönündeki Mahkeme hükmünün kanuna aykırı
olduğuna ilişkindir.

III. Hukuksal değerlendirme:
Anayasamızın 2. maddesi hükmüne göre ’’Türkiye Cumhuriyeti’, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk Devletidir.”Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre (örneğin 27.03.1986-E:85/31-K:86/111,
08.11.1991-E:91/9-K:91/36 tarihli ve sayılı kararlar) “Hukuk
devleti her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına
saygı gösteren, her alanda adaletli bir düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına hakim kılan, Anayasa
ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden
uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen bir devlettir.”
Kısaca, hukuk devleti “faaliyetlerinde hukuk kurallarına
bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir.
Hukuk devleti, hukuka bağlı olan devlet demek olduğuna
göre, devletin üç erkinden biri olan yürütme organının da hukuk kurallarıyla bağlı bulunduğu kuşkusuzdur.
Yürütme organı bakımından, idari faaliyetlerinin belirliliği
ve önceden bilinebilirliği zorunludur. Hukuk devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından önceden
tahmin edilebilir olması gerekir. İdari işlem ve eylemlerde idare
bu yetkisini tüzük ve yönetmelik gibi genel kurallarla düzenlemek ve bu düzenlemelere uymak zorundadır. Buna “düzenli
idare ilkesi” denir. Keza, yine İdarî faaliyetlerin belirliliği ilkesi
nedeniyle idarenin, istikrar kazanmış uy-gulamalarından vazgeçmemesi gerekir.
Yine hukuk devleti ilkesi, devletin “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, kamu sağlığını ve çevreyi,
ekonomik düzeni, toplum barışını ve düzenini, genel ahlâka
ilişkin kuralları ihlal eden eylemleri yani suç ve kabahatleri,
ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak Devletin, esasen ve öncelikle bu kuralların ihlalini önleme görevi bulunduğunun kabulü
gerekir. Başka bir deyişle, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevi, öncelikle bireylerin kuralları ihlal etmesini bekleyip
cezalandırma yoluna gitmesi değil, kurallara uygun davranma
düzeyini ve alışkanlığını geliştirmek olmalıdır. Bu husus “iyi
idare ilkelerinin” de bir gereğidir. Keza idarenin (Yürütmenin)
iyi idare ilkeleriyle bağlı olması da hukuk devletinin bir gereğidir. Nitekim ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayılı Bakan
Temsilcileri toplantısında, “İYİ İDARE KONUSUNDA ÜYE
DEVLETLERE CM/REC(2007)7 SAYILI TAVSİYE KARARI”
kabul edilmiştir.
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Mezkur Tavsiye Kararının “Açıklık İlkesi” başlıklı 10 uncu
maddesinde;
“1. İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur.
2. İdare, karar ve işlemlerinden özel kişileri, resmi belgelerin yayınlanması da dahil olabilecek şekilde uygun araçlarla
haberdar eder.
3. Kişisel verilerin korumasına ilişkin kurallara uygun olarak resmi belgelere erişim hakkını tanır.
4. Açıklık ilkesi, yasayla korunmuş gizliliğe zarar veremez.”
Hükmü bulunmaktadır.
Bu arada Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi kararlarının hukuki niteliğini de izah etme gereği bulunmaktadır: Avrupa Konseyinin hukuksal etkinliği, sözleşmeler ve tavsiye kararları biçiminde ortaya çıkmaktadır. “Bakanlar Komitesi Tavsiye
Kararı” Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Statüsünün
15/b hükmüne dayanan, ulusal yasa koyuculara ve idarelere
ölçü getiren, üye devletlerin hükümetlerine yönelik kararıdır.
Bağlayıcı olmamakla birlikte, kararların uzlaşma ile alınması ve Komite’nin hükümetleri “tavsiyeler doğrultusunda
karar alıp almadıklarını bildirmeye” davet etmesi yöntemi
tavsiyelerin dikkate alınmasını sağlamaktadır. Zaman zaman
Danıştay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyelerini, kararlarında gerekçeyi desteklemek için kullanmaktadır. Örneğin, bir gazetecinin sarı basın kartı istemi idarece gerekçesiz bir
işlemle reddedilmiştir. Danıştay, ret kararının gerekçeli olması
zorunluluğunu kabul ederken diğer nedenlerle birlikte Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararına da atıf yapmıştır. (DİDDGK, E: 1995/769- K: 1997/525, 17.10.1997, DD, 95,
1998, s.87). (Kaynak: Onur KARAHANOĞUL- LARI, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, 2. Bası, Ankara 2012, Turhan Kitabevi, s. 107, 395)
Konumuza ilişkin iç hukuk düzenlemesi şöyledir:
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmüyle “Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek”
görevi İçişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir. Aynı Kanunun 33
üncü maddesi hükmüyle de İçişleri Bakanlığı ”kanunla yerine
getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik,
tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemek ile görevli
ve yetkili kılınmıştır.
İçişleri Bakanlığının bu “düzenleme görev ve yetkisi” dahilinde, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak
Önlemlere İlişkin Yönerge hazırlanarak 31.10.2011 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe konulmuştur. “Trafik dene-timlerinde;
denetim öncesi, denetim anı ve sonrasında, trafik kazalarında
ise; kaza mahalline intikal ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları ile trafiği yönetme ve düzenleme hareketlerini belirlemek” amacıyla çıkarılmıştır.
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Yönergenin; “Radarla hız denetiminde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde şu kurala yer verilmiştir,
“Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı, karayolunun her iki yönünden kolayca görülebilecek ve trafiği tehlikeye
düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır.”
“Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi “başlıklı 47. maddesi
aynen aşağıdaki şekildedir:
“(1) Trafik kurallarına uyma düzeyim arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla, denetimin karayolunun hangi kesimlerinde,
hangi sürelerde yapılacağı ve hangi konularda yoğunlaştırılacağı ve bunlarla ilgili risk bilgileri, neden-sonuç ilişkileri ve
denetim sonuçlarının açıklanmasında ulusal ve yerel medya ile
diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılır.”
Görüldüğü gibi İçişleri Bakanlığı bu Yönerge hükmüyle
“trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini
sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek”
amacıyla trafik denetimlerinin;
- Karayolunun hangi kesimlerinde ve hangi sürelerde yapılacağı,
- Hangi konularda yoğunlaştırılacağı,
Hususlarında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılmasını öngörmüştür.
Böylece, İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilmiş olan bir
düzenleyici idari işlemle “trafik denetimlerinin karayolunun
hangi kesimlerinde, hangi sürelerde yapılacağı ve hangi konularda yoğunlaştırılacağı hususlarında ulusal ve yerel medya
ile diğer iletişim araçlarından da azami ölçüde faydalanılmak
suretiyle yol kullanıcılarının (özellikle sürücülerin) bilgilendirilmesine” ilişkin bir düzenleme ihdas ettiği görülmektedir.
Sözü edilen bu düzenlemelerin, Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri toplantısında kabul ettiği yukarıda gün ve sayısı yazılı “iyi idare konusundaki” tavsiye
kararının 10. maddesinin 1. ve 2. fıkra hükümlerine uygun bulunmaktadır.
Yönergenin 3152 sayılı Kanunun 29. maddesi hükmüne
göre İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları olan ve mahsus kanunları uyarınca da bu Bakanlığın sevk ve idaresi altında bulunan genel kolluk kuvvetleri içinde yer alan trafik zabıtasını
bağladığı da tartışmasızdır.
Bu açıklamalar ışığında somut olayın değerlendirilmesine
gelince:
Yönergenin 34/1-ç ve 47. maddesi hükümleri karşısında
“radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı” hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Bu husus aynı zamanda
Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri
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tarafından kabul edilen tavsiye kararının iyi idare ilkelerinden
olarak kabul edilen “açıklık ve uygun araçlarla haberdar etme”
ilkelerinin de bir gereğidir.
Yönergenin 47. maddesi hükmüne göre, idare bu bilgilendirme faaliyetinde “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim
araçlarından” azami ölçüde faydalanacaktır. İdarenin “yol kullanıcılarını her koşulda bilgilendirmek” ile yükümlü tutulduğu,
bu amaçla “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarında
da azami ölçüde yararlanma cihetine gidebileceği sonucuna
varılması gerekmektedir. İdare öncelikle kendi mutat vasıta ve
yöntemleriyle bilgilendirme yapacaktır. Zira “karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli
bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle
trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak
karayollarında uygula-nacak trafik işaretlerinin, standart, anlam, nicelik ve nitelikleri He diğer esaslar”, 19.06.1985 tarihli ve
18789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin
Yönergenin 47. maddesi kapsamındaki bilgilendirmenin, bu
Yönetmelikteki usul ve esaslara göre konulacak “trafik işaret
levhaları” ile yapılması gerekmektedir. Bu yöntem dışında gerekiyorsa medya ve diğer iletişim araçlarından da yararlanacaktır.
Dolayısıyla, bahse konu Yönerge hükmü uyarınca, “radarla hız
denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde
yapılacağı” konularında sürücülerin, her şeyden önce trafik işaret levhalarıyla bilgilendirilmesi zorunludur.
Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini, yol kullanıcılarına
ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun
olmadığı gibi araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum, çağdaş hukuk devlet ilkeleriyle bağdaşmaz
ve kabul edilemez.
IV. Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteği yerinde görülmediğinden (REDDİNE) 08.07.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
YİRMİ İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
E: 2014/25089
K: 2014/28746
T: 22.10.2014
• İşçilik Alacakları
• Belirsiz Alacak Davası
• Kısmi Dava
• Hukuki Yarar
• Objektif Dava Birleşmesi
Özet: Davanın açıldığı tarihte miktarını yahut değerini tam
ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı hukuki
ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz, alacak davası açabilir.
Belirli alacaklar için belirsiz alacak davası açılamasa da,
şartları oluştuğunda ve hukuki yarar bulunduğunda kısmi dava
açılması mümkündür. Şartları bulunmadığı halde davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı durumda davacıya herhangi
bir süre verilmeden hukuki yarar yokluğundan davanın reddine karar verilmelidir.
İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından baştan
belirli veya belirsiz alacak davası şeklinde belirleme yapmak kural olarak mümkün değildir. İş hukukunda belirsiz alacak davasının açılabilmesi, bu davanın açılması için gerekli şartların
varlığına bağlıdır. Davacının iş sözleşmesinin hiçbir açıklama
yapılmadan sonlandırıldığı, sigorta primlerinin eksik gösterildiği belirtilerek kıdem-ihbar tazminatı ve yıllık izin, hafta tatili,
bayram tatili ücret alacaklarının tespiti belirsiz alacak davasının
konusunu oluşturmayacağından davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.
Davacının aynı davalıya karşı birbirinden bağımsız birden
fazla asli talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi olarak
tanımlanan objektif dava birleşmesi halinde, talep sayısı kadar
dava bulunduğundan, dava dilekçesinde ileri sürülen taleplerin
belirsiz alacak olup olmadığı her bir talep bakımından ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
(6100 s. HMK m. 107,109,119, 297)
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
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Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 1999 Gölcük depreminden
sonra Kütahya’ya yerleşerek davalı kuruma ait taşeron firmalarda çalışmaya başladığını, 2000- 2008 yılları arası aralıksız çalıştığını, 2008 yılının Haziran ayında kendisine hiç bir açıklama
yapılmadan iş sözleşmesinin sonlandırıldığını, sigorta primlerinin de eksik gösterildiğini belirterek davacının kıdem ihbar
tazminatı ve yıllık izin hafta tatili bayram tatili ücret alacaklarının tespiti ile dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle
birlikte davalından tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, Davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işçinin işe iş sözleşmesinin işverence haklı bir
neden yokken feshedildiği diğer taleplerine ilişkin alacakları da
bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasında öncelikle çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için
gerekli şartları taşıyıp taşımadığı noktasındadır.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka- nunu’nda yer almayan yeni
bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir.
6100 sayılı Kanun’un 107. maddesine göre,
“(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı,
hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.
(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi
yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.
(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu
kabul edilir.”
Hükümet tasarısında yer almayan bu madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından, esasen baştan
miktar veya değeri tam tespit edilemeyen bir alacakla ilgili hak
arama durumunda olan kişinin, hukuk sisteminde karşılaştığı
güçlüklerin bertaraf edilerek hak arama özgürlüğü çerçevesinde mümkün olduğunca en geniş şekilde korunmasının sağlan-
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ması gerekçesi üzerinde durularak ihdas edilmiş ve nihayetinde
kanunlaşmıştır.
Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar
veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafça belirlenememesi gereklidir. Belirleyememe hali, davacının gerekli dikkat ve
özeni göstermesine rağmen miktar veya değerin belirlenme-sinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da
objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır.
Madde gerekçesinde “Alacaklının bu tür bir dava açması
için, dava açacağı miktar ya da değeri tam ve kesin olarak gerçekten belirlemesi mümkün olmamalı ya da bu objektif olarak
imkânsız olmalıdır. Açılacak davanın miktarı biliniyor yahut
tespit edilebiliyorsa, böyle bir dava açılamaz. Çünkü, her davada arandığı gibi, burada da hukukî yarar aranacaktır, böyle bir
durumda hukukî yararın bulunduğundan söz edilemez. Özellikle, kısmî davaya ilişkin yeni hükümler de dikkate alınıp birlikte değerlendirildiğinde, baştan tespiti mümkün olan hâllerde
bu yola başvurulması kabul edilemez.” şeklindeki açıklamayla,
alacağın belirli veya belirlenebilir nitelikte olması durumunda,
belirsiz alacak davası açılarak bu davanın sağladığı imkanlardan yararlanmanın mümkün olmadığına işaret edilmiştir.
Alacağın hangi hallerde belirsiz, hangi hallerde belirli veya
belirlenebilir olduğu hususunda kesin bir sınıflandırma yapılması mümkün olmayıp, her bir davaya konu alacak bakımından somut olayın özelliklerinin nazara alınarak sonuca gidilmesi gereklidir.
6100 sayılı Kanun’un 107/2. maddesinde, sorunun çözümünde yol gösterici mahiyette kriterlere yer verilmiştir. Anılan madde fıkrasında, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat
sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın
genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği hüküm altına alınmış, madde
gerekçesinde de “karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu
(örneği bilirkişi ya da keşif incelemesi sonucu)” belirlenebilme
hali açıklanmıştır.
Davacının alacağının miktar veya değerini belirleyebilmesi
için elinde bulunması gerekli bilgi ve belgelere sahip olmaması
ve bu belgelere dava açma hazırlığı döneminde ulaşmasının da
(gerçekten) mümkün olmaması ve dolayısıyla alacağın miktarının belirlenmesinin karşı tarafın elinde bulunan bilgi ve belgelerin sunulmasıyla mümkün hale geleceği durumlarda alacak
belirsiz kabul edilmelidir.
Sırf taraflar arasında alacak miktarı bakımından uyuşmazlık bulunması, talep sonucunun belirlenmesinin davacıdan
beklenemeyecek olması anlamına gelmez. Önemli olan objektif
olarak talep sonucunun belirlenmesinin davacıdan bekleneme-
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yecek olmasıdır (H. Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, Ankara
2011, s. 45; H. Pekcanıtez/0. Atalay/M. Özekes, Medeni Usul
Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013, s. 448). Sadece alacak miktarının taraflar arasında uyuşmazlık bulunması ya da tartışmalı
olmasının belirsiz alacak davası açılması için yeterli sayılması
halinde, neredeyse tüm davaların belirsiz alacak davası olarak
kabulü gerekir ki, bu da kanunun amacına aykırıdır. Çünkü, zaten uyuşmazlık bulunduğu için dava açılmakta ve uyuşmazlık
mahkeme önüne gelmektedir. Önemli olan davacının talebini
belirli kılacak imkâna sahip olup olmadığıdır. Burada, alacağın
belirlenebilir olması ile ispat edilebilirliğinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Davacının talep ettiği
alacağı belirlenmesi objektif olarak mümkün, ancak belirleyebildiği alacağını ispat etmesi, kanunun öngördüğü şekilde
ispatı (elindeki delillerle) mümkün değilse, burada da belirsiz
alacak davası açılacağından söz edilemez. Çünkü, bir alacağın
belirlenmesi ile onun ispatı ayrı şeylerdir. Davacı, talep konusu
yaptığı alacağını çok net şekilde belirleyebilir; ancak her zaman
onu ispat edecek durumda olmayabilir. Aksinin kabulü, her
ispat güçlüğü olan alacağı belirsiz alacağa dönüştürmek gibi,
hem kanunun amacına hem de genel ilkelere aykırı bir durumu ortaya çıkartabilir.
Alacağın miktarının belirlenebilmesinin, tahkikat aşamasında yapılacak delillerin incelenmesi, bilirkişi incelemesi veya
keşif gibi sair işlemlerin yapılmasına bağlı olduğu durumlarda
da belirsiz alacak davası açılabileceği kabul edilmelidir. Ne var
ki, bir davada bilirkişi incelemesine gidilmesi belirsiz alacak davasının açılabilmesi için yeterli değildir. Bir davada bilirkişiye
başvurulmasına rağmen davacı dava açarken alacak miktarını
belirleyebiliyorsa, belirsiz alacak davası açılamaz (C. Simil, Belirsiz Alacak Davası, I. Bası, İstanbul 2013, s. 225).
Kategorik olarak, belirli bir tür davanın veya belirli kişilerin açtığı davaların baştan belirli veya belirsiz alacak davası
olduğundan da söz edilemez. Belirsiz alacak davası, bu davaya
ilişkin ölçütlerin somut olaya uygulanarak belirlenmesi gerekir.
Hakime alacak miktarının tayin ve tespitinde takdir yetkisi
tanındığı hallerde (Örn: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md
50, 51, 56), hakimin kullanacağı takdir yetkisi sonucu alacak
belirli hale gelebileceğinden, davacının davanın açıldığı tarih
itibariyle alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak
belirleyebilmesinin imkansız olduğu kabul edilmelidir. Örneğin, iş hukuku uygulamasında, Yargıtayca, fazla çalışma, hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti miktarından hakimin
takdir yetkisine bağlı olarak yapılacak indirim oranı baştan belirli olmadığından, alacak belirsiz kabul edilmelidir.
6100 sayılı Kanun ile birlikte, yukarıda belirtilen çerçevede
belirsiz alacak davası açma imkanı tanınarak belirsiz alacaklar
bakımından hak arama özgürlüğü genişletilmiş; bununla bağlantılı olarak da hukuki yarar bulunmadan kısmi dava açma

imkanı sınırlandırılmakla birlikte, tamamen kaldırılmamıştır.
Zaman zaman, 6100 sayılı Kanun ile birlikte kabul edilen
belirsiz alacak davası ile kısmi davaya ilişkin yeni düzenlemedeki sınırın tam-olarak tespit edilemediği, birinin diğeri yerine
kullanıldığı görülmektedir. Oysa bu iki davanın amacı ve niteliği ayrıdır. Alacak, belirli veya belirlenebilir ise, belirsiz alacak
davası açılamaz; ancak şartları varsa kısmi dava açılması mümkündür.
Kanunun kısmi dava açma imkanını sınırlamakla birlikte
tamamen ortadan kaldırmadığı da gözetildiğinde, belirli alacaklar için, belirsiz alacak davası açılamasa da, şartları oluştuğunda ve hukuki yarar bulunduğunda kısmi dava açılması
mümkündür. Aksi halde, sadece ya belirsiz alacak davası açma
veya belirli tam alacak davası açma şeklinde iki imkandan söz
edilebilir ki, o zaman da kısmi davaya ilişkin 6100 sayılı Kanunun 109. maddesindeki hükmün fiilen uygulanması söz konusu olamayacaktır. Çünkü, belirsiz alacak davasında zaten belirsiz alacak davasının sağladığı imkanlardan yararlanarak dava
açılabilecek; şayet alacak belirli ise de, o zaman sadece tam eda
davası açılabilecektir. Oysa kanun koyucunun abesle İştigal etmeyeceği prensibi gereği, anılan maddeyle kısmi davaya ilişkin
düzenleme yapıldığı düşünülerek ve Kanundaki sınırlamalara
dikkat edilerek kısmi dava açılabilecektir.
Bu noktada şu da açıklığa kavuşturulmalıdır ki, şartları
bulunmadığı halde dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak
davası olarak açıldığı durumda davacıya herhangi bir süre
verilmeden hukuki yarar yokluğundan davanın reddi yoluna
gidilmelidir. Çünkü, alacağın belirlenebilmesi mümkün iken,
böyle bir davanın açılmasına Kanun izin vermemiştir. Böyle
bir durumda, belirsiz alacak davası açmakta hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmeli, ek bir süre verilmemelidir. Zira,
burada talep açıktır, bu sebeple 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ
maddesinin uygulanarak süre verilmesi mümkün değildir;
aslında açılmaması gerektiği halde belirsiz alacak davası açılmış
olduğundan, bu konudaki eksiklik de süre verilerek tamamlanamayacağından, dava hukuki yarar yokluğundan reddedilmelidir. Buradaki hukuki yarar, sonradan tamamlanacak nitelikte bir hukuki yarar değildir. Çünkü, dava açıldığında o sırada
mevcut olmayan hukuki yarar, bunun da açıkça mahkemece
bilindiği bir durumda, tamamlanacak bir hukuki yarar değildir. Aksinin kabulü, aslında açık olan talep sonucunun süre verilerek davacı tarafından değiştirilmesi ve bulunmayan hukuki
yararın sağlanması için davacıya ek imkan sağlanması anlamına gelecektir ki, buna usûl bakımından imkan yoktur, böyle bir
durum taraflar arasındaki eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır (H.
Pekcanıtez/O. Atalay/M. Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14.
Bası, Ankara 2013, s. 454). Bunun yanında, şayet açılan davada asgari bir miktar gösterilmişse ve bunun alacağın bir bölümü olduğu anlaşılmakla birlikte, belirsiz alacak davası mı yoksa
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belirli alacak olmakla birlikte kısmi dava mı olduğu anlaşılamıyorsa, bu durumda 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ maddesinin
aradığı şekilde açıkça talep sonucu belirtilmemiş olacaktır. Talep, talep türü ve davanın niteliği açıkça anlaşılamıyorsa, talep
muğlaksa, aynı Kanunun 119/2 maddesi gereğince, davacıya
bir haftalık kesin süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası
mı, yoksa kısmi dava mı olduğunun belirtilmesi istenmelidir.
Verilen bu süreden sonra, davacının talebini açıklamasına göre
bir yol izlenmelidir. Eğer talep, davacı tarafından belirsiz alacak
davası şeklinde açıklanmış olmakla birlikte, gerçekte belirsiz
alacak davası şartlarını taşımıyorsa, o zaman yukarıdaki şekilde
hareket edilmeli, hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmelidir. Açıklamadan sonra talep belirsiz alacak davası şartlarını
taşıyorsa, bu davanın sonuçlarına göre, talep kısmi davanın
şartlarını taşıyorsa da kısmi davanın sonuçlarına göre dava
yürütülerek karar verilmelidir (Dairemizin 31.12.2012 tarih
2012/30463 esas 2012/30091 karar sayılı kararı).
6100 sayılı Kanun’un 110. maddesinde düzenlenen, davacının aynı davalıya karşı birbirinden bağımsız birden fazla asli
talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi olarak tanımlanan
davaların yığılması (objektif dava birleşmesi) halinde, talep
sayısı kadar dava bulunduğu kabul edildiğinden ve aynı Kanunun 297/2. maddesi uyarınca da her bir talep bakımından
ayrı ayrı hüküm verilmesi gerektiğinden, bu durumda da dava
dilekçesinde ileri sürülen taleplerin belirsiz alacak olup olmadığının her bir talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekecektir.
Tüm bu açıklamalar sonucunda şunu belirtmek gerekir ki,
iş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından baştan belirli veya belirsiz alacak davası şeklinde belirleme yapmak kural
olarak doğru ve mümkün değildir. Bu sebeple iş hukukunda
da belirsiz alacak davasının açılabilmesi, bu davanın açılması
için gerekli şartların varlığına bağlıdır. Eğer bu şartlar varsa, iş
hukukunda da belirsiz alacak davası açılabilir, yoksa açılamaz
(C. Simil, Belirsiz Alacak Davası, I. Bası, İstanbul 2013, s. 414).
Keza aynı şey kısmî dava için söz konusudur.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında eldeki davaya konu
somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirsiz alacak davası
yönünden yapılan değerlendirmede;
Davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı şüphesizdir.
Oysa yukarıda açıklandığı üzere somut olay bakımından davacının talepleri belirsiz alacak davasının konusunu oluşturmayacağından davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar
verilmesi gerekirken taleplerin hüküm altına alınması hatalıdır.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden
(BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde
ilgiliye iadesine, 22.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
E:2014/16690
K:2014/14210
T: 29.04.2014
• Hakaret
• Rahatsız Edici
• Ağır Eleştiri Suçun Unsurları
Özet:Sanık avukatın duruşma tutanağına ara kararını eksik
yazdığı kanısıyla şikayetçi hakime yönelik “Bak biz iddia etmiyoruz, burası emniyetçe tespit edilen adrestir, dosyayı incelemeden çıkarsanız böyle olur, on beş aydır yargılama ağır ceza
mahkemesi gibi devam etmektedir. Vergi dairesinden dosyaya
gelen yazıyı yazmamanız da dosyayı incelemediğinizi göstermektedir. Burada babanızın uşağı yok” şeklindeki sözlerinin,
katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olması nedeniyle
hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 125)
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin
esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede
başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki
değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup
olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma
göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa
yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret
suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur,
şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil
veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; davada alacaklı vekili
olan sanık avukatın, duruşmayı yöneten mahkeme hakiminin
duruşmaya geç ve dosyaya hazırlanmadan çıktığını gösterir
nitelikte davranışlar sergilemesi nedeniyle yargılamanın 15 ay
gibi bir zaman uzamasına neden olduğunu düşündüğü ve yine
bu bağlamda, olay günü duruşma tutanağına ara kararını eksik
yazdığı kanısıyla şikayetçi hakime “Bak biz iddia etmiyoruz,
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burası emniyetçe tespit edilen adrestir, dosyayı incelemeden
çıkarsanız böyle olur, on beş aydır yargılama ağır ceza mahkemesi gibi devam etmektedir. Vergi dairesinden dosyaya gelen
yazıyı yazmamanız da dosyayı in-celemediğinizi göstermektedir. Burada babanızın uşağı yok” şeklindeki sözlerin, katılanın
onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun
unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık Ömer ve müdafiinin temyiz nedenleri
yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin
reddiyle (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak
üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
29.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
Onikincî Hukuk Dairesi
E: 2014/15153
K: 2014/16676
T: 09.06.2014
• İhalenin Feshi
• Satışın Elektronik Ortamda İlanı
• Elektronik Ortamda Teklif
Özet: 6352 sayılı Yasa ile yapılan 2004 sayılı İİK’nın 114,
124, 126 ve 129. maddelerindeki değişikliklerin 05.01.2013
tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarihten sonraki ihalelerde
satış ilanının elektronik ortamda da yapılmasının zorunlu olduğu, şartname, satış ilam ve ihalenin anılan düzenlemelere
uygun yapılmaması halinde ihalenin feshine karar verilmesi
gerektiği gözetilmelidir.
(2004 s. İİK m. 114/3-4, 124/3,126/4,129/1)
Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizden tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik
hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği
görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK/nın 114/3. maddesinde; “...Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 4. fıkrası
uyarınca ise; “... Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme
yoluyla başlanır...” Diğer taraftan, İİK/nın 124/3. maddesinde
“Şartnameye, ...elektronik ortamda teklif vererek artırmaya
katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik

ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.” hükmüne yer
verilmiştir. Anılan Kanun’un 126/4. maddesine göre ise; “Açık
artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır.
Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi
gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün
sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif
verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi
gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı
günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda
verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin
yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen
malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.” İİK/nın 129/1. maddesinde de,
“...ihale elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden
başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir...” düzenlemesi öngörülmüştür.
6352 sayılı Yasa ile yapılan anılan değişikliklerin ise aynı
Yasanın 106. maddesi gereğince bu Kanun’un yayım tarihi olan
05.07.2012 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği hükme
bağlanmıştır.
Somut olayda, 20.09.2013 tarihli satış ilanı ile aynı tarihli
şartnamede elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar
gösterilmediği gibi ihale tutanağında da elektronik ortamda
verilmiş bir teklif bulunup bulunmadığı belirtilmemiştir. Öte
yandan, tüm dosya içeriği ile satış ilanının elektronik ortamda
yapılmadığı sabittir.
Bu durumda, satış memurluğunca satış kararının verildiği tarih dikkate alındığında, ihalede İİK/nın 114., 124., 126. ve
129. maddelerinin uygulanması gerektiği halde, şartname, satış
ilanı ve ihalenin sözü edilen yasal düzenlemelere uygun yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, değinilen yasal düzenlemeler göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi
isabetsizdir.
Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile
mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve
HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren
10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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HSYK’dan Büyük İnceleme
HSYK, Ergenekon ve Balyoz davalarının hakim ve savcıları hakkında inceleme başlattı. İnceleme sonucunda gerek görülürse soruşturma
başlatılacak.
Balyoz Davası’nın eski heyeti hakkında başlatılan inceleme
kapsamında “Balyoz Davası”nda bir kısım sanıkların avukatlığını üstlenen Hüseyin Ersöz müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Yunanistan AİHM’de Yeniden
Yargılanacak
Yunanistan’ın, Batı Trakya’daki Türk azınlık dernekleriyle
ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı
gerekçesiyle yeniden yargılanacağı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, AİHM, İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop
İli Türk Kadınları Kültür Derneği (RTKKD) ve Meriç İli Azınlık
Gençlik Derneği (MAGD) isimli derneklerle ilgili kararlarına
uymadığı için, üç ayrı davadan yeniden yargılanacağına ilişkin
kararını Yunanistan’a bildirdi.

Ağır cezalara 2 aylık hakimler
atandı
HSYK kararnamesiyle İstanbul’daki ağır
ceza mahkemelerinde yıllardır kürsü tecrübesi olan tecrübeli hakimler pasif görevlere
atandı. Yerlerine Ekim 2014’te göreve başlayan hakimler görevlendirildi. Adana ağır ceza
mahkemeleri üyeliklerine de 2 aylık hakimler bakacak.

TBB’den Tunceli Barosu Başkanı
Uğur Yeşiltepe’ye Destek
Mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanarak mahkûm edilen ve iç hukuk yollarının
tükenmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne
bireysel başvuruda bulunan tunceli barosu
başkanı Av. Uğur Yeşiltepe’ye Türkiye Barolar
Birliği ve barolardan destek geldi.
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İthal avukat geliyor!
MECLİS’E SUNULDU
Hükümet’in Meclis’e sunduğu ‘Yabancı
İstihdamı Kanunu Tasarısı’ Türkiye’de ithal
avukat, veteriner, balıkçı hatta noter dönemini de başlatacak.
”Köle işçilik” olarak bilinen taşeron işçilik de yabancılara açılıyor. Niteliksiz işsizlere
iş kapısı olarak kullanılan taşeron işçilik yeni
yasayla birlikte az gelişmiş ülke vatandaşlarının hücumuna uğrayacak.
Yeni tasarı, Bakanlar Kurulu’na olağanüstü yetki veriyor.
Buna göre Hükümet, kanunlarda yalnızca Türk vatandaşlarına
özgü olan iş ve mesleklerin yabancılar tarafından kamu görevlisi olunmaması kaydıyla icrasına izin verebilecek.

En Mutsuz Meslek Grubu
‘Avukatlık’
Türkiye’de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre en mutlu meslek gruplarının
başında tasarımcılık gelirken, en mutsuz
meslek grubunun ise avukatlık olduğu ortaya çıktı.
60 farklı meslek grubundan 1670 kişinin katıldığı bilimsel
bir değerler anketi sonuçlarına dayanılarak geliştirilen İzotomi
araştırmasına göre Türkiye’de en mutlu meslek grubu tasarımcılar en mutsuzlar ise avukatlar. Yapılan araştırmada aşağıdaki
10 temel değere bakıldı. Ancak bun değerlerin her birinin altında ayrıca yaklaşık 40’ar değer bulunmaktadır.

Binlerce Adalet Mezunu
İsyan Etti!
Son zamanlarda ciddi sayıda mezun veren adalet meslek
yüksek okulu mezunlarının hayatı kabusa döndü. Kadro bekleyen binlerce kişi sosyal medya üzerinden hükümeti topa tuttu.
KPSS’de en başarılı bölüm olduklarını ileri süren adalet mezunları, #100BinAdaletMezunu hashtagi üzerinden tepkileri dile
getiriyor.

ULUSAL BASINDAN YARGI HABERLERİ

İŞİD Davasından Çekilen Avukata
Tehdit!
IRAK Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü üyesi Çendrim
R.’yi savunması için Niğde Barosu tarafından atanan ancak
dünkü duruşmada davadan çekilerek, ‘Bunlar hayvan da değil
insan da değil’ diyen avukat Nail Gündüz, kimliği belirsiz bir kişinin kendisini arayarak tehdit ettiğini söyledi. Polise başvuran
Gündüz’e polis koruması verildi.

Yargıda ‘Emirname’ Düzeni!

Savcı Mehmet Selim Kiraz Şehit
Oldu
İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı’nda 30 Mart 2015 günü
iki terörist Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin aldı. Teröristlerle
sekiz saate yakın müzakere yapıldı. Akşam saat 20.25’te Çağlayan Adliyesi’nde bulunan 323 numaralı odadan silah sesi
gelmesi üzerine polis düğmeye bastı ve operasyon başlatıldı.
Operasyonda Savcı Mehmet Kiraz ağır yaralandı. Savcı Kiraz
kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi’nde şehit oldu. İki
terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi
tüm yargı ve hukuk camiasını yasa boğdu.

Kadın Avukat Protesto için 7
Aylık Bebeğiyle Duruşmaya Girdi
Anadolu Adalet Sarayı’nda bir kadın avukat, “doğum yapan
kadınların çalışma hayatından dışlanmasını” ve “iş yerlerinde
bebeklerinin bakımı için uygun ortam olmamasını” protesto
etmek amacıyla duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girdi. Bebeğinin
bakımını da adliyede yaptığını belirten Meriç, ‘’Valla bir hakime
hanımın odasında altını değiştirdim, oğlum biraz kamu malına
zarar verdi ama’’ diyerek güldü.
Annelerin çocuklarıyla birlikte hem iş yaşamında olabileceğini belirten avukat Feyza Altun Meriç, tüm anneleri dayanışmaya çağırdı.

Hidayet Karaca ve 62 polis adına yapılan reddihâkim başvurusunu kabul eden 29. Asliye Ceza Hâkimi Metin Özçelik ve
tahliye kararı veren 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer’in
tutuklanması hukukçuları ayağa kaldırdı.
İki hakimin de sadece verdikleri kararlar sebebiyle hapse
atılması, hukuk tarihine ‘kara bir leke’ olarak geçti. Yargı bağımsızlığının kalmadığını belirten hukukçular, ‘emirname düzeni’ne geçildiğini kaydetti. Skandala yönelik tepkiler büyüyor.

AİHM: Doğurmasa da Annesi
Olur!
Evlat edindiği çocuğun nüfus cüzdanında biyolojik anne
yerine kendi isminin yazılmasını isteyen kadın, AİHM’de açtığı
davayı kazandı. Gerekçe: Anne, oğluyla aile hayatı bağlamında
ıstırap verici bir belirsizlikle karşı karşıya bırakıldı!

Trans Kadını İçeri Almayan
Hamamcıya, Ayrımcılık
Suçundan 3 Bin Tl Ceza
Trans kadını hamama sokmayan işletmeciye ayrımcılık suçundan ceza verildi. Avukat Eren Keskin, ilk kez trans bireylerle
ilgili bu maddeden bir ceza verilmiş olduğunu ifade ederek,
‘Bence bu karar, bu konuda trans bireylere güven sağlayacak
bir karar olacak. Yargıtay da bu kararı onarsa biraz daha rahat
bir hayat yaşayabilirler’ dedi.
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Öğretmenin 1 TL’lik İnadı
Bankayı Dize Getirdi
İzmirli öğretmen Nebi Öztaner, kredi kartı
borç ödemesi yaptığı banka şubesinin ‘hizmet
bedeli’ adı altında bir lira ücret almasına tepki
olarak konuyu Tüketici Sorunları Hakem Heyetine taşıdı, paranın iadesini sağladı.

Uyuşturucu Bağımlısı Oğlunu
Öldüren Babaya Ceza Verilmedi
Adana’da 54 yaşındaki Mustafa Küçük, oğlu 31 yaşındaki
Gökhan Küçük’ü av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü için
yargılandığı davada, cinayeti ‘meşru müdafaa’ sınırları içinde
işlediği gerekçesiyle ceza almadı.

Özgecan’ın Annesi İdam Cezası
İstedi
Mersin’in Tarsus
İlçesi’nde öldürüldükten sonra cesedi
yakılan üniversiteli
Özgecan Aslan’ın
annesi onu kaybolduğu gün nasıl
uğurladığını anlattı.
‘Kızımın tek hatası
dolmuşa binip evine
gelmek mi?’ diyen anne idam cezası istedi...

Tutuklu Yargılanan ‘Çikolata
Sanığı’nın Saçları 49 Günde
Beyazladı
Kobani eylemleri sırasında bir marketten çikolata çaldığı
gerekçesiyle 49 gün tutuklu yargılanan ve 4 yıl 3 ay hapse
mahkûm edilen 17 yaşındaki G.G., “Sahipsiz sepetleri görünce
aldık. İster istemez insanın canı çekiyor” diyor. Karakolda çok
dayak yediğini anlatırken annesi de oğlunun cezaevinden saçları beyazlamış olarak çıktığını söylüyor.
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‘Saklı Cennet’e Yapılan
Merdivenleri Yıkan Köylülere
Beraat
ERZURUM’un İspir İlçesi’ne 30 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 3 bin 300 metre yükseklikteki ‘saklı cennet’
olarak nitelendirilen Kaçkar dağlarının güneyinde bulunan Yedigöller’e, belediyenin 2012’de yaptırdığı beton merdivenleri
yıktıkları için yargılanan 25 köylü beraat etti.

Oğlunu Vuran Polisin Avukatlık
Ücretini Ödemeyince İcralık Oldu
İzmir’de, 7 yıl önce ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle
oğlu Baran Tursun’u öldüren polis Oral E.’ye hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum olan Berrin Tursun, polisin bin 734 TL’lik
avukatlık ücretini ödemeyince icra takibi başladı.

Dayak Yiyen Yarbaya 6 Yıl
İstendi!
Ankara’da, 10 Eylül 2014 tarihinde, trafikte Kuveyt Büyükelçiliği personeliyle yaşadığı tartışma sonucu darp edilip elmacık kemiği kırılan Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün
damadı Pilot Yarbay Hakan Karakuş’a 6 yıl hapis istendi. Karakuş’u darp eden elçilik şoförüneyse 4.5 yıl talep edildi

UYAP Danıştay Avukat Portal
Ekranları Açıldı
Avukatlar artık görüşme tutanağı (ıslak imzalı görüşme
tutanağı hariç) dosyada bulunan tüm evraklar ile onayı biten
evraklara, UYAP Danıştay Avukat Portal Ekranı’ndan ulaşabilecekler.
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ŞİİR

GARDİYAN
Yine çok uzun sürecek mi bu ızdıraplı gece
Söyle ne olur gardiyan söyle, sabahı var mı? Bu gecenin
Ne uyumak istiyorum ne de uyanmak bu ıssız hücrede
Ne kâbusları yaşamak ne de kokusunu solumak istiyorum bu ömür bitiren kodeslerin
Şu rutubetli tahtalar var ya, çürüttü sol yanımı çürüttü gardiyan...
Bu zindanda sesler çatallaşıp; duygularına anlam veremiyor insan...
Her hali perişandır zindanlarda yaşamın
Burası can pazarı gardiyan, kimi candan oluyor, kimisi canandan
Çok özledim sabahı çok,
Yarınlarımı, umutlarımı, özgürlüğümü özledim özgürlüğümü! Gardiyan
Aç, aç kapıyı ne olur aç kapıyı gardiyan...
Bir kere de olsa anlat bana; Güneşin doğuşunu, Ayın parıldayışını, Yıldızların
ışıltısını, öbek öbek Bulutları anlat... ‘
Söyle ne olur; hala o ihtişamıyla yağıyor mu Yağmur...
Islanmış mı Annesinin elini tutan çocuğun kirpikleri, gardiyan
Bir de denizleri, dalgaları, yakamozlan anlat...
Hala uçuşuyorlar mı araba vapurların ardında martılar
Camii avlusunda bir avuç yem bekleyen güvercinleri anlat...
Bana dağlan anlat, yankılanan şafak türküleri, kar altında zuhur eden kardelenleri anlat...
Bağlan, bahçeleri anlat, cıvıl cıvıl ötüşen kuşları, rengarenk açan çiçekleri, güle olan
bülbülün aşkını...
Bana köyümü anlat gardiyan; hâla yükseliyor mu minarelerde arş-ı alaya yükselen ezan sesi,
Ve esiyor mu tenleri kurutup çatlatan poyraz rüzgârları...
Geceleri basıyorlar mı köyü, çocukların korkulu rüyası eşkıyalar...
Aç kapıyı aç gardiyan ve gözlerimin taa içine bak
Saydım bunca geçen yılları gün gün
Tükendi biliyorum, bu gün ömrümün son anları
Şimdi hazırlanmıştır değil mi? O üçayaklı sehpa...
O zaman haber sal gardiyan
Kara bürünsün al yazmalı yârim.
Ağıtlar yaksın gözü yaşlı anam...
Seyfettin AVCI
Bayramiç İcra Müdür Yardımıcısı
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Opet Akaryakıt Şirketiyle yapılan
antlaşmayla Baromuza bağlı
Avukatlarımız Baro Kartları
ile %5 indirim ayrıcalığından
yararlanabileceklerdir.

Aracınızdan inmeden BAROKART bakiyeniz ile
yapacağınız akaryakıt alımlarına indirim
sağlayan anlaşma imzalanmıştır.
BaroKartınız ile birlikte çalışacak ücretsiz Opet
otobil anahtarlığa https://www.barokart.com.
tr den başvurmanız ve araç bilgilerinizi sisteme
tanımlamanız gerekmektedir.
Ayrıca siteme kayıt yaptırarak üye olan avukatlarımızın bakmakla
yükümlü oldukları avukat olmayan eş ve çocukları da bu hizmetlerden aynı
koşullarda yararlanabileceklerdir.

OPET’ten

Bilgi için 0850 221 0 500’ü arayabilirsiniz.

SUDALAR SEYAHAT
Baromuz Avukatlarına
Özel İndirim
Baromuz avukatlarına ve ailelerine,
Sudalar Seyahat Acentesine bağlı yurt
içi ve yurt dışı uçuşlarda bilet ücretindeki
komisyon hakkından %25 indirim fırsatı
sunuluyor.
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Pasta Roza
BAROMUZ İLE PASTA ROZA ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR. BUNA GÖRE BARO KART SAHİBİ
OLAN AVUKATLARIMIZ VE AİLELERİ, SEKRETERLERİMİZ VE BARO PERSONELİ PASTA ROZA’DA %10
İNDİRİM HAKKINA SAHİP OLMUŞLARDIR. YAPILAN İNDİRİM EVE SERVİSLERDE DE GEÇERLİDİR.

Meslektaşlarımıza Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi’nde

Ücretsiz Tedavi Hizmeti

Baromuzun talebi üzerine, Türkiye Barolar Birlği
ile Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi arasında
“Tedavi Hizmetleri Alım Sözleşmesi” imzalanmıştır.
Anlaşma kapsamında; avukatlarımız 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 koşullarda tedavi hizmeti alabileceklerdir.
Ayrıca siteme kayıt yaptırarak üye olan avukatlarımızın bakmakla yükümlü oldukları avukat olmayan eş ve çocukları da bu hizmetlerden aynı
koşullarda yararlanabileceklerdir.
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SAĞLIKTA BİR İŞBİRLİĞİ DAHA
Barokart sahibi meslektaşlarımız, sisteme kayıtlı eş ve çocukları ile stajyer avukatlar Türkiye Barolar
Birliği tedavi yardımları kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde ücretsiz tedavi hizmeti alabileceklerdir.

CAFE NOTTE’DEN MESLEKTAŞLARIMIZA İNDİRİM
Şehrimizin nezih mekanlarından Cafe Notte ile Baromuz arasında yapılan
anlaşma neticesinde meslektaşlarımıza özel %15 indirim hakkı sağlanmıştır.

GÜLEN PİDE VE PİZZA’DAN
BAROMUZA İNDİRİM
Çanakkale Barosu ile Gülen Pide ve Pizza arasında yapılan anlaşmayla anılan işletmede indirim sağlanmıştır. Buna
göre 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.
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CMK VE ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ
İÇİN DENİZ BANK İLE ANLAŞMA
SAĞLANMIŞTIR. BU ANLAŞMADA
TÜM MESLEKTAŞLARIMIZDAN
“EFT, HAVALE, HESAP İŞLETİM
ÜCRETİ, KREDİ KARTI AİDATI”
ALINMAYACAKTIR.

Çanakkale Barosu olarak Çanakkale Atlas Göz
Hastanesiyle yaptığımız antlaşmayla
Baromuza bağlı Avukatlarımıza özel %33
indirim uygulanmaktadır.

Çanakkale Barosu
olarak Miller
Şirketleri Benzin
İstayonlarıyla
yaptığımız
Antlaşmayla Baromuza
bağlı Avukatlarımıza
Özel %5 İndirim
Uygulanmaktadır.
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AYPERİ GÜZELLİK VE
BAKIM MERKEZİNDEN
BAROMUZA İNDİRİM
Baromuz ile Ayperi Güzellik ve Bakım Merkezi arasında anlaşma sağlanmıştır. Buna göre meslektaşlarımıza, eşlerine ve
baro personeline, zayıflama paketi, lazer paket, kalıcı makyaj, cilt bakımı gibi hizmetlerde indirim uygulanacaktır.
500 TL olan zayıflama paketi nakit 400 TL (10 SEANS)
1200 TL olan zayıflama paketi nakit 1000 TL (15 SEANS)
2000 TL olan zayıflama paketi nakit 1500 TL , kredi kartına 1800 TL (30 SEANS)
2500 TL olan zayıflama paketi nakit 1800 TL , kredi kartına 2000 TL (35 SEANS)
2500 TL olan lazer paketi nakit 1700 TL, kredi kartına 1900 TL
500 TL olan kalıcı makyaj 400 TL
Kaş şekillendirme 15 TL
Ayperi Güzellik & Bakım
Cevatpaşa Mah. Mehmetçik Bulvarı No:17 Merkez-ÇANAKKALE Tel: 0286 213 13 83 - Cep: 0531 810 73 32
Mail: ayperiguzellik@gmail.com

BÜRO MALZEMELERİNDE
BAROMUZA İNDİRİM FIRSATI
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

KALESAN GÜVENLİK
SİSTEMLERİNDE İNDİRİM
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. Gökkusagi Apt. 1/1 Merkez/Çanakkale
İletişim: 0286 218 28 88 www.kalesanguvenlik.com

ÇANAKKALE BAROSU

145

FIRSATLAR

BAROMUZ AVUKATLARINA BOĞAZA NAZIR İNDİRİM
Baromuz ve Alacarte Restaurant
arasında yapılan görüşme neticesinde, avukatlarımıza ve ailelerine anılan
restaurantta 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

ŞEHİR KULÜBÜ
RESTAURANT’TAN
BAROMUZA İNDİRİM
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 Kulubü Restaurant Kordon Boyu
Rezervasyon : 0 286 214 16 32

UYSAL MARKET’TEN
BAROMUZA İNDİRİM FIRSATI
Baromuz ile Uysal Marketler zinciri arasında yaptığımız anlaşmaya bağlı olarak, meslektaşlarımıza özel tüm
alışverişlerde %3 indirim imkanı sağlanmıştır. İndirim
kartlarını merkez meslektaşlarımız 19.02.2015 tarihi itibaren adliye baro odamızdan, ilçe meslektaşlarımız ise
23.02.2015 tarihinden itibaren baromuz ilçe temsilciliklerinden temin edebilirler.
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HASBAHÇE ET-MANGAL RESTAURANT’TAN BAROMUZA İNDİRİM
İzmir yolu üzerinde Shell benzin istasyonu yanında bulunan ve Çanakkale’nin nezih et restaurantlarından Hasbahçe
ile Baromuz arasında yapılan görüşme neticesinde Baromuz mensuplarına ve ailelerine %10 indirim olanağı sağlanmıştır.
Rezervasyon Tel : 0286 262 01 00

İNGİLİZCE KURSUNDA İNDİRİM
Baromuz ve American Life İngilizce Kursları arasında
yapılan görüşme neticesinde, avukatlarımıza ve ailelerine özel %30 indirim fırsatı sağlanmıştır.
AMERICAN LIFE
Kemalpaşa Mah. Çarşı Cad. Küçük Hamam Sk. No:3
Çanakkale
Rezervasyon : 0 286 212 11 22
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ÇANAKKALE İLÇE ADLİYE TELEFONLARI (0286)
TEL

FAX

AYVACIK

TEL
Asliye Ceza Hakimi

13
21

Adliye Santrali

712 12 13 712 29 01

Cumhuriyet Savcısı

712 10 09

Cumhuriyet Savcısı

712 33 60

Asliye Hukuk Hakimi
Sulh Hukuk-Sulh Ceza
Hakimi
Yazı İşleri Müdürü

Hakim

712 38 29

İcra Müdürü

24

Seçim Bürosu

712 11 51

Seçim Müdürü

25

İcra Müdürü

712 18 22

Asliye Ceza Kalemi

14

Asliye Hukuk Kalemi

22

BAYRAMİÇ
773 22 95
773 26 07
773 16 83

Adliye Santral
Avukatlar Odası

24

Cumhuriyet Savcısı

11

Cumhuriyet Savcısı

2

Hakim

14

Hakim

15

Hakim

17

Yazı İşl.Müdürü

13

İcra Müdürü

21

Seçim Müdürü

24

Savcılık Kalemi

16

Asliye Hukuk,Sulh Ceza
.Asliye Ceza Kalemi

18

Sulh Hukuk Kalemi

19
BİGA

Adliye Santral

316 42 45
316 38 35
316 10 24

Savcılık Kalemi

11

Mahkeme Kalemi

18

Yazı İşleri Müdürü

20

İcra Müdürü

316 58 55
BOZCAADA

Adliye Santral

697 81 95 697 88 60

27
23

Savcılık Kalemi

16-17

Adliye Santral

618 47 73
618 14 47
-74

C.Savcısı

618 10 51

İcra Müdürü

125

Yazı İşleri Müdürü

123

Seçim Müdürü

124

Savcılık Kalemi
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Sulh Ceza Kalemi

122

Asliye Hukuk,İcra Ceza
Kalemi

118

Asliye Ceza Kalemi

116
GELİBOLU

Adliye Santral

566 54 00
566 52 69
566 10 67

Cumhuriyet Savcısı

566 10 44

Savcılık Kalemi

2

İcra Müdürlüğü

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

4

Hukuk Kalemi

5

Ceza Kalemi

6

Baro Odası

7

Seçim Müdürlüğü

8

101

Cumhuriyet Savcısı

102

Hakim

112

Adliye Santral

Hakim

111

Cumhuriyet Savcısı

19

İcra Müdürü

105

Cumhuriyet Savcısı

20

Seçim Kurulu

115

Yazı İşleri Müdürü

14

Yazı İşl.Müdürü

106

İcra Müdürü

15

Ceza Kalemi

108

Mahkeme Kalemi

12

Hukuk Kalemi

109

Savcılık Kalemi

17

Savcılık Kalemi

103

GÖKÇEADA
887 30 57
887 37 59
887 30 32

LAPSEKİ

ÇAN
416 10 37 416 45 40

Cumhuriyet Savcısı

12

Cumhuriyet Savcısı

18

TEL

Adliye Santral

512 19 01
512 20 75
512 19 02

Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı

512 10 08
512 23 13

FAX

Hakim
512 11 42
Hakim
512 35 12
Yazı İşleri Müdürü
17
İcra Müdürü
18
Seçim Müdürü
21
Savcılık Kalemi
11
Asliye Hukuk, Asliye Ceza
19
Sulh Ceza Kalemi
Sulh Hukuk,İcra Ceza,Kadastro Kalemi

22

Baro Odası

25
YENİCE

EZİNE

Cumhuriyet Savcısı

Adliye Santral

FAX

Adliye Santral

474 32 36
474 27 72
474 32 47

Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
ACM-SHM Hakimi
AHM-İc.Tet.M.Hakimi
Kadastro-SCM Hakimi
Seçim Müdürü

474 30 24
474 28 27
474 32 11
474 31 67
474 40 15
474 32 11

İcra Müdürü

474 32 48

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Telefon
(0 312)
292 59 00
Fax
(0 312)
286 31 00 286 55 65
ADALET BAKANLIĞI
Telefon		
Fax		

(0 312)
(0 312)

417 77 70
419 33 70

ÇANAKKALE ÖNEMLİ TELEFONLAR
VALİLİK
0 286
217 10 92
2. KOLORDU KOMUTANLIĞI
566 10 42
BOĞAZ VE GARNİZON KOM.
217 24 60
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 286
217 10 79
116 JANDARMA EĞİTİMİ ALAY K. 212 31 56
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
213 98 42
İDARE MAHKEMESİ
0 286
212 37 82
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
218 00 18
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 0 286
217 52 60
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
217 05 89
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜD.
217 11 35
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
217 11 58
İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
218 10 55
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ		
217 11 38
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU M. 263 13 13
SANAYİ VE TİCARET İL MÜD.
217 47 62
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD.
217 23 71
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
217 22 47
ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
212 34 17
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ 217 10 98
DEFTERDARLIK		
217 05 09
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
217 11 42
E TİPİ KAPALI CEZAEVİ		
217 24 53
AÇIK CEZAEVİ		
217 48 84
1.NOTER			
217 13 44
2.NOTER			
217 40 65
3.NOTER			
213 09 27
4.NOTER			
214 27 04
5.NOTER			
213 43 10

