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Dergide yayımlanan yazıların her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.
Yazılan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yayımlanan yazılar iade edilemez.
Bu bülten meslek kurallarına uyar.

Av. Ünsal ÇANKAYA / ISPARTA BARO BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım;
Uzun, soğuk ve yorucu bir kışın ardından Dergimiz vasıtası ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Bildiğiniz üzere 11-12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen
Baromuzun 31. Olağan Genel Kurulunda siz değerli meslektaşlarımızın layık görmeleri ile bu onurlu görevi devam ettiriyorum. Genel kurulumuzun akabinde yönetim kurulumuz ile
beraber hızlı bir yapılanma içerisine girerek komisyonlarımızı
oluşturduk ve çalışmalarımıza başladık.
Önümüzde mesleğimiz için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz Türkiye Barolar Birliği seçimleri bulunmaktaydı. Dar bir takvime sıkışan seçim çalışmaları için
Baromuz adına yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik.
Barolar tarihine “ Eskişehir Mutabakatı “ olarak geçen Eskişehir Barosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 44 Baro
Başkanının katılım gösterdiği toplantıya bende Baromuz
adına katılım sağladım. Söz konusu toplantıda o dönemin
mevcut adayı karşısına kendi adayımızı belirlemek adına gizli
oylama yapılmış ve yapılan oylamada o dönemin Ankara
Baro Başkanı Av. R. Erinç Sağkan Birlik Başkanlığına aday
olarak belirlenmiştir. Çalışmalarına büyük bir sürat ile başlayan Av. R. Erinç Sağkan ilk olarak Isparta Barosunu ziyaret
etmiştir. Akabinde Adana Barosunun ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Baro Başkanları ve Delegeleri toplantısına delegemiz Av. Faik Yıldız ile katılım sağladık. Burada ki
toplantının akabinde kamuoyuna açıklanan ve Av. R. Erinç
Sağkan’ın desteklendiği deklare edilen bildiriyi Isparta Baro
Başkanı olarak şahsım ile beraber delegelerimiz Av. Faik Yıldız ve Av. Erol Berber imzaladık. 5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda Av. R.
Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, delegemiz
Av. Faik Yıldız ise Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
Birliğimizde genel kurulun akabinde hızlı bir yapılanmaya girip komisyonlarını oluşturmuştur. Baromuz mensubu
Av. Hümeyra Rana Yücel Tbb İnsan Hakları merkezine, Av.
Cemal Erfidan Tbb Şiddetle Mücadele Kurulu üyeliğine, Av.
Güçlühan Özdemir CMK Komisyonu üyeliğine, Av. İrem Nur
Özbunar Tbb Spor Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğine, Av. Aysel Artan Tbb Çocuk Hakları Komisyonu Merkez
üyeliğine, Av. Aslı Bildiren Tbb KVK Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğine, Av. İsmail Tunçbilek Tbb Avukat Hakları Merkezi Komisyonu Merkez üyeliğine, Av. Ali Burak Yıldız Tbb
Emek Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunmaktadırlar. Görüldüğü üzere Baromuz tarihinde hiç olmadığı
kadar güçlü bir biçimde Türkiye Barolar Birliğinde temsil edilmektedir.
Seçim gündemlerinin atlatılması ile birlikte ve pandeminin getirdiği ZORUNLU durgunluğu geride bırakan Baromuz bir çok etkinliğe imza atmıştır. Baromuz bünyesinde
Masa Tenisi ve Futbol turnuvaları düzenlenmiş, tarihinde ilk
kez Erkek Basketbol takımı kurulmuş, takımımız ile birlikte
Antalya’da düzenlenen 14. Atatürk Kupasına katılım sağlanmıştır. Erkek Basketbol Takımımız turnuvada Baromuzu gururlandırmıştır. Yine Baromuz tarihinde ilk kez Voleybol takımı

kurmuş, takımımız Isparta Meslekler arası turnuvasına katılım sağlamıştır. Voleybol takımımızda turnuvada Baromuzu
gururlandırmıştır. Tüm bu turnuvalara katılım sağlayan meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.
Türkiye Barolar Birliği tarafından 11-12 Haziran 2022
tarihinde Kahramanmaraş Barosu ev sahipliğinde Stajyer
Avukatlar arasında düzenlenen Kurgusal Duruşma Yarışması
Akdeniz Bölge Elemelerine Baromuzda katılım göstermiştir.
Stajyerlerimiz söz konusu yarışmaya deyim yerinde ise
damga vurmuş, yapmış olduğu her müsabakada tüm barolar
arasında en yüksek ikinci puanı almış, yüz üzerinden sadece
0,32 puan ile yarı finalde ev sahibi Kahramanmaraş Barosuna elenmiş, üçüncülük - dördüncülük yarışmasında ise rakibi olan Osmaniye Barosunu eleyerek turnuvayı 3. bitirmiştir.
Yarışmaya katılan stajyerlerimize onları yarışmaya hazırlayan
Avukat eğitmenlerimize, turnuvaya katılım göstererek takımımızı destekleyen meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Değerli meslektaşlarım; bildiğiniz üzere ilimiz Isparta
son zamanlarda hiç istemediğimiz şekilde ülke gündemine
gelmektedir. Kış aylarında yaşanan kar yağışı ve neticesinde
meydana gelen elektrik kesintileri nedeni ile mağdur olan vatandaşlarımıza Baromuz hem sosyal medya hesaplarında
hem yerel medyada hem de ulusal medyada yapmış olduğu
açıklamalar ile haklarını anlatmış, izlenebilecek hukuki yolları
izah etmiştir. Yaşanan mağduriyetlerin takipçisi olan Baromuz
yapılması gereken iyileştirme çabalarının da takipçisidir. Yaşanan olayda Baromuz hem birliğimizin hemde diğer Barolarımızın büyük desteğini görmüştür.
Isparta Belediyesince düzenlenen Gül Festivali kapsamında ilimize davet edilen Melek Mosso’ nun konserininde
ahlaki gerekçeler neden gösterilerek iptal edilmesine Baromuz Kadın Hakları Komisyonu sessiz kalmamış gerekli tepkiyi göstermiştir. Konunun ülke gündemine oturması üzerine
60 a yakın Baro açıklama yapmış Baromuzun gücünü ve
ağırlığını ortaya koymuştur. Baromuz Isparta’nın KUTUP YILDIZI olmaya devam edecektir.
Son olarak yönetimimiz meslektaşlarımızın yaşadığı
sorunların farkındadır. Mesleğimizin kronikleşmiş ve giderek
ağırlaşmakta olan sorunlarını, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamı ve yüksek enflasyon derinleştirmektedir.
Tüm bu hususlara ilişkin 4-5 Haziranda Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya Delegelerimiz Av. Faik Yıldız ve Av. Erol
Berber ile katılım sağladık. Toplantının akabinde hazırlanan
sonuç bildirisi niteliğindeki deklarasyonu Birliğimiz çatısı altında 81 Baro Başkanı ve Delegelerimiz ile beraber yayınlamış bulunuyoruz. Bahsi geçen deklarasyonda mesleğin
sorunları tanımlanmış, çözüm yolları sunulmuş, yasa koyucuya taleplerimiz iletilmiştir. Sorunların çözülmemesi halinde
hayata geçirilecek yol haritası da belirlenmiştir.
Mesleğin sorunlarından değil getirilerinden, faziletlerinden bahsedeceğimiz günlerin özlemi ile o yolda çalışmanın
mutluluğu ve huzuru ile her birinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLA(YA)MIYORUZ!
Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, 5 Nisan Avukatlar
Günü nedeniyle yaptığı konuşmasında mesleki sorunlara değindi. 2022’nin ilk 3 ayında kamuoyuna yansıyan 15 şiddet vakasının yaşandığını belirten Çankaya, “Avukata yönelik şiddeti
durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal, psikolojik
olarak yalnız bırakmayacağız. 5 Nisan Avukatlar Gününü mutlaka kutlayacağız.” dedi.
Isparta’da 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Hükümet
Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma
yapan Baro Başkanı Ünsal Çankaya, günümüzde avukatların
yaşadıkları sorunlara değindi.
Başkan Çankaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“2022 yılının ilk üç ayında avukatlara yönelik olarak yalnızca
kamuoyuna yansıyan 15 şiddet vakası yasandı. Üç̧ meslektaşımız intihar etti. Şubat 2022 itibariyle yıllık enflasyon yüzde
54,44’e yükseldi; asgari ücret 2022 yılı için %50; yargı harçları
%36,20 arttırıldı. Ne var ki, Ekim 2021 itibariyle belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki artış̧ ise %25’te, Kasım 2021
itibariyle belirlenen CMK Ücret Tarifesindeki artış̧ ise %30’da
kaldı.
Avukatlar gecen yıl olduğu gibi bu yıl da adli yardım ve CMK
ücretlerini alabilmek için önce vergi ödeyip, ödemelerini aylar
sonra alabildi.
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Yalnızca 2021 yılında 5 yeni hukuk fakültesi açıldı. Bir yılda
mesleğe yeni katılan avukat sayısı yirmi bini buldu.
Temmuz 2020 çıkarılan kanun ile barolar bolundü. Kamu
avukatlarının ek gösterge sorunu çözülmedi. Bağlı çalışan
avukatların ücret ve özlük hakları kanuni bir statüye kavuşturulmadı.
Stajyer avukatların gelir elde etme yasağı kaldırılmadı.
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı artık kalmadı denecek
kadar asındı, yıprandı; yargıya güven ve hukuka inanç̧ azalırken, avukatlık mesleğinin itibarı düşürüldü.
AVUKATLAR GÜNÜNÜ MUTLAKA KUTLAYACAĞIZ
Avukata yönelik şiddeti durduracağız. Meslektaşlarımızı
ekonomik, sosyal, psikolojik olarak yalnız bırakmayacağız. Tariflerdeki artışları gerçekleştireceğiz. Adli yardım ve CMK ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlayacağız. Mesleğe
plansız katılımları engelleyeceğiz, nitelikli hukuk eğitimini
planlayacağız.
Baroları Birliğimizde birleştireceğiz. Kamu avukatlarının
sorunlarını çözeceğiz. Bağlı çalışan avukatların emek mücadelesini sahipleneceğiz. Stajyer avukatlara insanca bir yaşam
sağlayacağız. Yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, hak
ve özgürlükleri, demokratik laik sosyal hukuk devletini savunacağız; avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz.”
Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

TÜBAKKOM VE BAROLARIN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE
İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin
temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve
şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve
bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için
topyekûn bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama
hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın
hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır.
Bu nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan, bu
uğurda yitirilen canların emeklerinin ve kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin çok önemli hukuki kazanımlarımızın bir gecede yok edilebileceğinin sanılması çok
büyük yanılgıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin milletvekillerinin oy birliği ile Anayasamızın 90. maddesi
uyarınca, 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı Kanunla
onaylanan İstanbul Sözleşmesi; milli iradenin sonucudur. Anayasamızın 90. maddesi gereği, usulünce
yürürlüğe giren Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin
Uluslararası Antlaşmalar kanun hükmündedir, hatta
normlar hiyerarşisinde kanunların bile üzerinde yer
alır.
"Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri"
nin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği Anayasa’nın 104. maddesinin açık hükmüdür.
İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın 15 ve 17. maddelerinde düzenlenen “Kişinin Yaşam Hakkı; maddi ve
manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması”
“Herkesin yaşama, maddi ve manevi hakkına sahip
olduğu” “Kimseye işkence ve eziyet yapılmayacağına” ilişkin TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE
DOĞRUDAN VE BİREBİR İLİŞKİLİDİR. Bu nedenle,
Anayasa’nın 104. maddesi gereği, Anayasa’da yer
alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin Cumhurbaşkanı
kararnamesi çıkarılması, hukuka aykırıdır.
TBMM’NİN yani milletin iradesini yok sayarak Anayasa’nın 87. ve 90. maddelerine aykırı şekilde Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul
Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı,

Anayasa'ya aykırıdır. Cumhurbaşkanının İstanbul
Sözleşmesi’ni fesih kararının Anayasa’da temeli yoktur. Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince imzalanan
uluslararası
antlaşmaların,
Anayasa
doğrultusunda aynı yöntemle feshedilmesi gerekmektedir.
Bu anlamda; daha önceden çıkarılan 15.07.2018
Tarih ve 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle bu
konuda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi de, açıkça
Anayasaya aykırıdır ve hükümsüzdür. Anayasa’nın 6.
maddesi gereği “Hiçbir kimse ve organ kaynağını
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinde
düzenlenen Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri
arasında “Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına,
milletlerarası sözleşmeleri sadece “onaylama ve yayımlama” görevi veren Anayasa, Cumhurbaşkanına
milletlerarası antlaşmaları feshetme yetkisi vermemiştir.
İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan yoksundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her türlü
siyasetin üzerinde olup hiçbir politik hesaba kurban
edilemeyecek kadar önemlidir. İstanbul Sözleşmesi
yürürlüktedir; uygulanmaya devam edecektir.
Bu nedenle, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
iradesine sahip çıkmak üzere göreve; siyasal iradeyi
de Anayasa’nın 2. maddesinde açıkça tanımlandığı
şekilde bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuki tüm ilke ve kurallara uymaya davet ediyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir. Bizler; Barolar ve TÜBAKKOM olarak kadına
yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmaya yönelik Anayasa’ya aykırı bu girişime karşı
mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, temel hak ve
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bulduğumuz
bu girişim karşısında toplumumuzun her kesimini bu
mücadeleye destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu
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İstanbul Sözleşmesi
ile ilgili basın açıklaması

Devlet Övünç Madalya Töreni

22.03.2021 Tarihinde İstanbul Sözleşmesine İlişkin Barolar ve Tübakkom'un Ortak Basın Açıklaması ile ilgili Isparta Barosu Kadın
ve Çocuk Hakları Komisyonumuzun organize ettiği Basın toplantısına Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Yönetim Kurulu
Üyemiz Av.Aybala Çinar, Isparta Barosu Kadın Ve Çocuk Hakları
Komisyonu Üyelerimiz Av.Oya Şahin, Av.Şeyda Çetin Sarıdaş, Av.
Aysel Artan, Av.Emine Şahin, Av.Yeşim Tuncay Okudan, Av.Zülal
Büker, Av.Belgin Top, Av.Yadigar Güzel, Av.Gökhan Şahin, Av.Hande
Büyükçam ve Baro Üyesi Meslektaşlarımızın Katılımı ile Baromuz
Hizmet Binası Konferans Salonunda Gerçekleştirildi.

18.03.2021 Tarihinde Isparta Valiliği tarafından Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen Devlet Övünç Madalya Törenine Baro Başkanımız Av.
Ünsal Çankaya katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
yeni hizmet binası açılış töreni

Eğirdir Gölü’nde meydana gelen
çekilme ve kirlilik konulu konferans
20.03.2021 Cumartesi Günü Baro üyesi meslektaşımız Av.İsmail Çevikbaş Moderatörlüğünde, misafir konuşmacı Biyolog Sedat Karakoyun ve yine çevre ve Eğirdir Gölü
konusunda çalışmaları olan diğer misafir katılımcılarımızla
“Eğirdir Gölü’nde Meydana Gelen Çekilme Ve Kirlilik” konusunda Google Meet Programı üzerinden online yapılan konferansa Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Çevre, Kent ve
İmar Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Av. Aybala İbişoğlu ve Baro üyesi meslektaşlarımızın katılımı
ile gerçekleştirildi.

31.03.2021 Tarihinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün
yeni Hizmet Binasının açılışı ile Şehit Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz'ı anma törenine Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya katıldı.

Isparta İcra Müdürlüğünün
yeni hizmet binası açılış töreni
01.04.2021 Tarihinde Isparta İcra Müdürlüğünün yeni Hizmet
Binasının açılış törenine Isparta Baro Başkanımız Av. Ünsal
Çankaya katıldı.
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İlkokul öğrencilerinden Baromuza mektup
Avukatlar Haftası çerçevesinde; Isparta Ali Haydar Albayrak İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerimiz Baromuza
mektuplarını gönderdi. Bizleri çok mutlu eden nazik mektupları için öğrencilerimize ve sınıf öğretmeni
Fahrettin Berber'e canı gönülden şükranlarımızı sunarız.
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İlkokul öğrencilerinden Baromuza mektup
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İlkokul öğrencilerinden Baromuza mektup

Kadına Yönelik Şiddete hayır!
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. 09.04.2021 Tarihinde
Isparta Valiliği tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
toplantısına Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya tarafından katılım sağlandı.

Avukat Hakları
Merkezinden Kınama
Isparta Barosu Avukat Hakları Merkezi, avukatlara
yönelik yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hayatının ve mesleğinin başlangıcında, görevi başında hain
bir kurşunla kaybettiğimiz Av.Ersin ARSLAN’ın acısı
henüz tazeyken; Cuma günü Antalya Barosu üyesi
meslektaşlarımız Av.Berkan KIRANKAYA ve Av. Uğurcan ARSLAN, görevlerini icra ederken dosyanın tarafı
10 kişilik bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı ile
canlarına kastedilmiştir.
Bilinmelidir ki; savunmanın temsilcisi olan Avukat,
dosyanın tarafı ve meydana gelen hukuki durumun
sorumlusu değildir. Avukat, yasalar çerçevesinde
hakkı arar ve hakkı savunur. Avukat; alacaklı da değildir, davacı da değildir.
Bu nedenle Cuma günü yaşanan meslektaşlarımızın
görevleri sırasında kendilerine haince yapılan saldırıyı kınıyor; Isparta Barosu olarak meslektaşlarımıza
acil şifalar diliyoruz.
Etkili ve özenli bir soruşturma yapılması; tüm şüphelilerin en ağır cezaya çarptırılması adına bu konunun takipçisi olacağımızı meslektaşlarımızın, basının
ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Anma Etkinlikleri
Isparta Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından
düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Şehit yakınlarını ve gazilerimizi Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya evlerinde ziyarette bulundu.
15 Temmuz 2016 Tarihindeki hain darbe girişimini bir kez daha
şiddetle kınıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi
rahmet, Gazilerimizi minnetle anıyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Isparta
Valiliği tarafından Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma
törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya ve Baro saymanımız Av.Abdullah Çelik katıldı.

Baromuza kayıtlı her bir
meslektaşımız adına bir fidan

Denizli Baro Başkanı Av. Adnan
Demirdöğer Baromuzu ziyaret etti
05.08.2021 tarihinde Denizli Baro Başkanı Av.Adnan Demirdöğer
ve Denizli Barosu avukatlarından Av.Yasemin Yıldız Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı makamında ziyarette bulundular.

Isparta Barosu olarak ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Daha önce duyurduğumuz üzere, Manavgat’a yardım etmek isteyen
meslektaşlarımız 31 Temmuz saat 11:00 a kadar Bilgisayar
Hospital’a yardımlarını ulaştırabilirler. Bunun dışında Yönetim Kurulumuz, yarınlarımıza bir nebze nefes olması umudu
ile Baromuza kayıtlı her bir meslektaşımız adına TEMA vakfından bir fidan satın alınmasına karar vermiştir. Bir daha
böyle felaketler yaşanmamasını temenni ederiz.
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Isparta Barosu yangınla
mücadeleye katıldı
Sütçüler Çandır bölgesindeki yangın için yardım seferberliği başlatıldı. Isparta Barosu da yardım elini uzattı.
Baro bölgede ihtiyaç olan malzemeleri kısa sürede temin ederek,
bölgeye ulaştırmak için yola çıkardı. Isparta Baro Başkanı Av.
Ünsal Çankaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer
verdi: "Sütçülerde meyana gelen orman yangını nedeni ile Isparta
Valiliğince oluşturulan kriz masası ile irtibata geçilerek Baromuzca 100 adet yangın tüpü, 250 adet eldiven, 10 adet tırmık, 30
paket göz damlası, yara merhemi 100 adet şapka, 500 adet
maske temin edilerek Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya yönetim kurulu üyelerimizden Av. Ali Burak Yıldız, Av. Recep Çelik, Av.
Aybala Çinar, personellerimizden Şenol Erol, Emin Salih Kaya,
Ozan Şahintürk yardımları ulaştırmak için bölgeye doğru yola çıkmışlardır. Bilgilerinize sunarız.”

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler
Baromuzu ziyaret etti
09.08.2021 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER ve Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya’yı makamında ziyaret etti.

Isparta Emniyet Müdürü
Ahmet Metin Turanlı’ya Ziyaret
Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya ve Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Ali Burak Yıldız, İlimize yeni atanan Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı’yı makamında ziyaret etmişlerdir.

43. Baro Başkanları Toplantısı
TBB'de gerçekleştirildi
18.08.2021 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen 43. Baro
Başkanları Toplantısına Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya katıldı.
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Başkan Ünsal Çankaya,
mezuniyet törenine katıldı
21.09.2021 Tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mezuniyet törenine Baro Başkanımız Av. Ünsal
Çankaya katıldı.

Emniyet Müdürü Turanlı’dan
Baromuza Ziyaret
20.08.2021 tarihinde Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya’yı, Baro Başkan Yardımcımız Av. Fatih Semiz ve Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ali Burak
Yıldız’ın katılımı ile makamında ziyaret etti.

2021-2022 Adli Yıl Açılış
Töreni Gerçekleştirildi
Isparta Adliyesi İle Baro Başkanlığımız iş birliği ile düzenlenen 2021-2022 Adli Yıl Açılış törenimiz yeni Adliye Sarayı bahçesinde Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya Isparta
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Akbulut, Isparta Adliyesi Hakim ve Savcıları, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Önceki dönem Baro Başkanlarımız, Baro Üyesi Meslektaşlarımız, Avukat Stajyerlerimiz ve Adliye personelimizin katılımı ile gerçekleştirildi.
Tören Atatürk Anıtına Çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasının ardından Baro Başkanımız
Av. Ünsal Çankaya ve Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Mustafa Akbulut’un konuşmasıyla sona erdi.

30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.Yıldönümü Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Baromuzu temsilen Baro Başkan yardımcımız Av. Fatih Semiz
tarafından katılım sağlanırken çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.
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Vali Seymenoğlu’ndan
Baromuza ziyaret
01.09.2021 tarihinde Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya’yı, Başkan Yardımcımız Av. Fatih Semiz,
Baro Genel Sekreterimiz Av. Ömer Berber, Baro Saymanımız Av.
Abdullah Çelik ve Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Aybala Çinar'ın
katılımı ile makamında ziyarette bulundular. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız.

Koruma Kurulu Başkanlığı
Eylül Ayı Toplantısı
15.09.2021 Tarihinde Baromuz ev sahipliğinde, Isparta Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Mustafa Akbulut Başkanlığında gerçekleştirilen
Koruma Kurulu Eylül Ayı toplantısı Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Baro Üyeleri bir araya geldi
03.10.2021 tarihinde Baro Başkanlığımızca düzenlenen kahvaltı
programında stajyer avukatlarımız, pandemi döneminde staj
yapmış meslektaşlarımız, Baro Başkanımız ve yönetim kurulumuz
bir araya geldi.

Sürmeli ve Yönetim Kurulu
Üyelerinden Baromuza ziyaret
07.10.2021 Tarihinde SDÜ Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık ve
Arabuluculuk Kulübü Başkanı Samet Sürmeli ve Yönetim
Kurulu üyeleri Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı makamında ziyaret ettiler.

Baromuzu ziyaret ettiler
08.10.2021 Tarihinde Isparta
Yalvaç İlçesi Cezaevi Psikoloğu Şeyhzade Bilgin ve
Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yaşar Erkmen
Yılmaz, Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya’yı makamında ziyaret ettiler.
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Gelenek devam etti
10.10.2021 tarihinde Gölcük Mesireliğinde geleneksel piknik etkinliğimiz Baro Başkanımız, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Baro üyesi avukatlarımız, stajyer avukatlarımız ve değerli ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Kadına yönelik şiddetle mücadele
12.10.2021 tarihinde Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, 4.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Baromuz Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Tuğçe Demiralay katıldı.

Başkan Er’den Baromuza ziyaret
13.10.2021 tarihinde Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı
İsmail Er, Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya’yı Yönetim Kurulu
Üyemiz Av. Halil Yavuz Kelle’nin katılımı ile makamında ziyaret etti.

Yenilikçi Hukukçular’dan
Baromuza ziyaret
13.10.2021 Tarihinde S.D.Ü. Yenilikçi hukukçular Platformu üyesi
öğrencilerimiz, Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya’yı Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Halil Yavuz Kelle’nin katılımı ile ziyarette bulundular.

2021 Yılı 1. Koordinasyon
Kurulu toplandı
20.10.2021 tarihinde Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve
Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen 2021 yılı 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısına Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya katıldı.

CMK Uygulamaları Eğitim
Semineri gerçekleştirildi
23.10.2021 Tarihinde Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Seminerleri kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
görevlisi Doç. Dr.Fahri Gökçen Taner'in sunumu ile CMK Uygulamaları konulu sertifikalı eğitim seminerimiz Isparta Barosu Hizmet Binası Konferans salonunda Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali
Burak Yıldız, Baro Yönetim Kurulu üyemiz Av.İsmail Tunçbilek, Baro
üyesi meslektaşlarımız ve avukat stajyerlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Değerli hocamız sayın Doç.Dr.Fahri Gökçen Taner'e Baro
Başkanlığımıza vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.
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TKDF Aile Mahkemesindeki Sorunlar
konulu toplantıya katılım sağlandı
22-23-24 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir’de Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu tarafından gerçekleştirilen koordinasyon kurulunun
“Aile Mahkemesindeki Sorunlar” konulu toplantısına, Baromuz
Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Tuğçe Demiralay ve Komisyon Üyemiz Av. Aysel Artan katılmışlardır.

29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Etkinlikleri
28-29 Ekim 2021 tarihinde Isparta Valiliği tarafından düzenlenen
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü etkinlikleri programına Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya katılmıştır.

Hukuk ve Adalet
Topluluğundan Ziyaret
04.11.2021 Tarihinde SDÜ Hukuk Fakültesi Hukuk ve Adalet Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleri Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya’yı
Baro Genel Sekreterimiz Av. Ali Burak Yıldız, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. İsmail Tunçbilek’in katılımı ile makamında ziyaret ettiler.

Çalıştaya katılım sağlandı
06.11.2021 Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Mülteci Hukukunda
Mesleki Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Değerlendirmeler”
konulu çalıştaya Baromuzu temsilen İnsan Hakları Komisyonu Üyemiz Av. Betül Dilara Bilgin katılmıştır.

Baro Başkanları
Toplantısına katılım sağlandı
06.11.2021 tarihinde Eskişehir Barosunun ev sahipliğinde düzenlenen Baro Başkanları Toplantısına Baro Başkanımız Av.
Ünsal Çankaya katılmıştır.
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Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı
Murat Kara’ya Ziyaret
22.10.2021 tarihinde Baro Başkanımız Av. Ünsal
Çankaya, Yalvaç
Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara’yı makamında
ziyaret etti.

Ankara Barosundan ziyaret
08.11.2021 tarihinde Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan,
Ankara Baro Başkan Yardımcısı ve Ankara Barosu Delegeleri; Baro
Başkanımız Av. Ünsal Çankaya'yı, Isparta Barosu Delegelerimiz Av.
Faik Yıldız ve Av. Erol Berber'in katılımı ile makamında ziyaret etmişlerdir.

Başkan Kuyrukçu’ya
makamında ziyaret
12.11.2021 tarihinde Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya, Baro Genel
Sekreterimiz Av. Ali Burak Yıldız, Baro Yönetim Kurulu üyelerimiz Av.
Ömer Berber, Av. Tuğçe Demiralay, Av. Halil Yavuz Kelle ve Av. İsmail
Tunçbilek Isparta 2.İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kuyrukçu’yu
makamında ziyaret ettiler.

Engelli Hakları Semineri
13.11.2021 Tarihinde Isparta Barosu Hizmet Binası Konferans salonunda Isparta Altı Nokta Körler Derneği ile Isparta Barosu Engelli
Hakları Komisyonumuzun ortaklaşa düzenlendiği Isparta Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyeleri Av. Furkan Yıldırım, Av. Hüseyin Şenol
ve Isparta Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er'in sunumuyla
"Uluslararası Sözleşmelerde ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları
Kapsamında Engelli Hakları" konulu seminerimize Baro Başkanımız
Av. Ünsal Çankaya, Isparta Milletvekili meslektaşımız Sayın Av. Recep
Özel, Baro Yönetim Kurulu üyemiz Av. Recep Çelik, Baro üyesi meslektaşlarımız , avukat stajyerlerimiz, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve engelli vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü
Baydur’a ziyaret
16.11.2021 tarihinde Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya, Baro Genel
Sekreterimiz Av. Ali Burak Yıldız ve Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av.
Recep Çelik; Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erhan Baydur’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Er’e ziyaret
24.11.2021 tarihinde
Baro Başkanımız
Av. Ünsal Çankaya;
Altı Nokta Körler
Derneği Isparta
Şube Başkanı İsmail Er’i makamında ziyaret etti.
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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin
etkinliğine katılım sağlandı
25.11.2021 tarihinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Baromuz Kadın Hakları Komisyonu Üyelerimiz
av. Aysel Artan ve av. Salih sağlam katılım sağlamışlardır.

Yalnız Değilsin
24-25 Kasım 2021 Tarihlerinde; 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Günü etkinliklerimiz kapsamında, son bir yıl içerisinde
katledilen kadınlarımızın her biri adına bir fidan bağışı yapılmış
olup, Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak IYAŞ AVM
de kurmuş olduğumuz standımızda hem fidan bağışlarımıza ilişkin sertifikaları hem de bilgilendirme broşürlerimizi kadınlarımız
ile paylaşıldı.
Etkinliğimize katılım sağlayan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu
ve Isparta Halkımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı
şükranlarımızı sunarız.

Genç Avukatlar Komisyonu
Toplantısı gerçekleştirildi
26.11.2021 tarihinde Baro Hizmet Binası Konferans Salonunda Baro
Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Murat Yiğit, Av.İsmail Tunçbilek
ve Genç Avukatlar Komisyonu Üyesi meslektaşlarımızın katılımı
ile Genç Avukatlar Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kadına şiddetle mücadelemizi
sürdüreceğiz
Isparta Barosu kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Isparta Barosu Kadın
Hakları Komisyonu olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin
Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nde,
her gün olduğu gibi, kadınların Cumhuriyet’le, Anayasa’mız,
yasalarımız ve Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımlarını koruyacağımızı, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”
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TBB 36. Olağan Seçimli Genel
Kurulu gerçekleştirildi
04-05 Aralık 2021 tarihilerinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 36.
Olağan Seçimli Genel Kuruluna Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, TBB Delegelerimiz Av.Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Av.Erol
Berber ve Av.Faik Yıldız katıldı. TBB Başkanlığına seçilen Av.Erinç
Sağkan’ı ve TBB Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen TBB Delegemiz
Av.Faik Yıldız’ı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.

Avukatlık Mesleği ve Hukuk
01.12.2021 tarihinde Isparta Büyük Başarı Koleji tarafından
düzenlenen Büyük Başarı Buluşmaları programına “Avukatlık
mesleği ve Hukuk” konularında bilgilendirme sunumu Baro
Başkanımız Av.Ünsal Çankaya tarafından gerçekleştirdi.

10 Aralık İnsan
Hakları Günü Paneli
10.12.2021 tarihinde; İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ve İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından online olarak düzenlenen “İnsan Hakları Günü Paneline”; Baromuzu temsilen Baromuz İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Av.Betül Dilara Bilgin katılmıştır.

TBB’de devir teslim töreni
11.12.2021 tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya ve TBB Disiplin Kurulu Üyemiz Av.Faik Yıldız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av.R.Erinç Sağkan, Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu Üyeleri
Baro Başkanları ve TBB Delegeleri ile birlikte Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkmış ardından Türkiye Barolar Birliği devir teslim
törenine katılım sağlamışlardır.
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Azra’nın davasına katılım sağlandı
Mustafa Murat Ayhan tarafından Antalya ilinde vahşice katledilen
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun davasının ilk duruşmasına Baro
Başkanlığımızca katılım sağlandı.
Azra Gülendam Haytaoğlu davasının ilk duruşması Antalya 11. Ağır
Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Baromuzdan Kadın
Hakları Komisyonu üyemiz Av.Aysel Artan katıldı. Çok sayıda avukatın katıldığı dava 31 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Ulusal Ombudsmanlık
Sempozyumu
21.12.2021 Tarihinde Ankara Sheraton Hotel'de, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK) “İnsan Haklarının Korunması
ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi “ kapsamında gerçekleştirilen
“Gençliğin Hak Arama Kültürü” temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu’na; Baromuzu temsilen Baromuz Genç Avukatlar Komisyonu Üyesi Av.Cemal Erfidan katılmıştır.

Başkanlardan
Baromuza ziyaret
30.12.2021 Tarihide Isparta1.İdare Mahkemesi Başkanı Mikail Kılıç
ve Isparta 2.İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kuyrukçu; Baro
Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Av.Tuğçe Demiralay ve Av.Recep Çelik’in katılımı ile makamında
ziyaret ettiler.

Şiddet mağdurları için proje
15.02.2022 Tarihinde Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile Isparta Hilton Garden Inn Otelde
düzenlenen; “Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları İçin Kamu Hizmetlerine Erişim ve Başvuru Kaynaklarının Geliştirilmesi Projesi” konulu programa Baromuzu temsilen Baromuz Kadın Hakları
Komisyonu Üyelerimiz Av.Esra Tunçbilek ve Av.Esra Taşkın Adıyaman katılmışlardır.
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Baromuzdan Türkiye Barolar
Birliği’ne ziyaret
18.02.2022 Tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Yönetim Kurulu üyelerimiz
Av.Ömer Berber, Av.Hüseyin Tuğlacı, Av.Tuğçe Demiralay, Av.Halil
Yavuz Kelle ve Av.İsmail Tunçbilek Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av.R.Erinç Sağkan’ı, TBB Yönetim kurulu üyelerini, TBB Disiplin Kurulu Başkanını, aralarında meslektaşımız Av.Faik Yıldız’ında olduğu
TBB Disiplin Kurulu üyelerini ve TÜREVAK Başkanını, TÜREVAK yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler.

Hayvan Hakları Kurultayı
gerçekleştirildi
05-06 Mart 2022 Tarihlerinde Ankara Barosu ev sahipliğinde Ankara
Neva Palas Hotels’de düzenlenen “8. Hayvan Hakları Kurultayı’na”
Baromuzu temsilen Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu Üyelerimiz
Av.Betül Dilara Bilgin ve Av. Rüveyda Yıldırım katılmışlardır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Basın Açıklaması

08.03.2022 Tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle
Baro Başkanlığımızca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet
Meydanı'n da düzenlenen Çelenk Sunma Törenine ve basın açıklamasına, Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Recep Çelik, Baromuz Kadın Hakları Komisyonu
Başkanımız Av.Tuğçe Demiralay, Kadın Hakları Komisyonu Üyelerimiz ve Baro mensubu meslektaşlarımız katılmıştır.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
07.03.2022 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın avukatlarımız ve stajyerlerimize Isparta
Ramada otelde Isparta Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız
Av.Tuğçe Demiralay, Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri, Baro mensubu meslektaşlarımız ve Avukat Stajyerlerimizin
katılımı ile kahvaltı düzenlenmiştir. Etkinliğimize katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
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Kütüphanesiz okul kalmayacak
09.03.2022 tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya ve Isparta
Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyelerimiz Av.Şeyda Çetin Sarıdaş, Av.Busenur Alparslan, Av.Batuhan Mehmet Yeşilyurt'un katılımı ile Şehit Sezgin Uludağ ilkokuluna Isparta Valiliğince
organize edilen kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında baromuzca 18 koli hikaye kitabı temin edilerek teslim
edilmiştir.

Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023
Hedefleri Konulu Konferans
10.03.2022 Tarihinde S.D.Ü. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen; TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuk olduğu “Ombudsmanlık ve
Türkiye’nin 2023 Hedefleri” konulu konferansa Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya katılmıştır.

Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla
Mücadelede Güvencelerimiz Projesi
15.03.2022 Tarihinde Türk Kadınlar Birliği Derneği ev sahipliğinde
Antalya’da gerçekleştirilen “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” konulu projenin bölge toplantısına; Baromuzu temsilen Baromuz Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri
Av.Aysel Artan ve Av.İrem Nur Özbunar katılmışlardır.

2022 GÜNKAF’a katılım sağlandı
Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle 18.03.2022 tarihinde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı’nın açılış törenine Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz Katıldı.

Çanakkale Zaferi
programına katılım
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla Isparta Valiliği Tarafından Garnizon Şehitliğinde Düzenlenen Anma Törenine Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz
Katıldı.
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Çocuk Hakları Bağlamında Ceza
Adalet Sistemi Konulu Panel

Gençlik Spor İl Müdürü Şensöz’e
hayırlı olsun ziyareti

15.03.2022 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çocuk Hakları
Bağlamında Ceza Adalet Sistemi” konulu panele; Baromuzu
temsilen Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı
Av.Tuğçe Demiralay katılmıştır.

09.03.2022 tarihinde Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya, Isparta’ya atanan Gençlik ve Spor il Müdürü Muhammet Cemil
Şensöz’e makamında ziyarette bulundu.

Barolar Arası
Basketbol Turnuvası
Antalya Barosu ev sahipliğinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’nın ve Baro yönetim kurulu üyemiz Av.Halil Yavuz Kelle'nin
katılımı ile düzenlenen Antalya Barosu Avukat Spor Oyunları barolar arası basketbol turnuvasında 18.03.2022 tarihinde Baromuz Basket Takımı ile Niğde Barosu Basketbol takımı ile oynan
maçta Baromuz Basketbol takımı 70- 55 galip gelmiştir. Baromuz basket takımını tebrik ediyor, sonraki maçlarda başarılar
diliyoruz. Bir haftada kurulan, sadece iki antremanla böylesine
önemli bir turnuvaya katılan, canla başla mücadele ederek Baromuzu en iyi şekilde temsil eden takımımıza sonsuz teşekkür
ederiz. Galibiyetlerinden dolayı dost ve kardeş Baromuz, Aydın
Barosunu tebrik ederiz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadale
Çalıştayı Düzenlendi
18-19 MART 2022 Tarihleri arasında
Adana Barosu ev sahipliğinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na Baromuz Kadın
Hakları Komisyonu Başkanımız
Av.Tuğçe Demiralay , Kadın Hakları
komisyon üyeleri Av.Aysel Artan ve
Av.İrem Nur Özbunar katılmışlardır.
Kendilerine teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.
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Ali Yüce’ye ziyaret
22.03.2022 Tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız ve Yönetim Kurulu üyemiz
Av.İsmail Tunçbilek; Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Yüce’ye ziyarette bulundular.

Başkan Çankaya
öğrencilere sunum yaptı
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya Isparta Düşünür Koleji öğrencilerine konuşmacı olarak avukatlık mesleği hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
23.03.2022 tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya Isparta
Düşünür Koleji öğrencilerine konuşmacı olarak Avukatlık Mesleği
hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Ayvaz ve yönetim
kurulundan ziyaret
SDÜ Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Baromuzu ziyaret etti.
23.03.2022 Tarihinde SDÜ Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Kulübü Başkanı Ferhat Ayvaz ve Yönetim Kurulu üyeleri
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı makamında ziyaret ettiler.

Denizli Baro Başkanı
Demirdöğer’e makamında ziyaret
25.03.2022 tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya; Denizli
Barosu Başkanı Av.Adnan Demirdöğer’i makamında ziyaret etti.
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Baromuza ziyaret
31.03.2022 Tarihinde SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Metin
Yüksel, Dekan Yrd. ve Öğretim Üyeleri Baro Başkanımız Av.Ünsal
Çankaya'yı Baro Başkanı Yardımcımız Av.Fatih Semiz, Baro Genel
Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Baro Yönetim Kurulu üyelerimiz
Av.Recep Çelik, Av.Ömer Berber, Av.Tuğçe Demiralay'ın katılımı ile
makamında ziyaret etmişlerdir.

Avukatlar Haftasında Masa
Tenisi Turnuvası Düzenlendi
2022 Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında 25.03.2022 tarihinde meslektaşlarımız arası Masa Tenisi Turnuvası Isparta Gençlik ve Spor Kulübü salonunda meslektaşlarımızın katılımı ile
gerçekleştirildi. Turnuvada meslektaşlarımızdan Av. Ramazan
Burak Erdoğan birinci, Av. Mehmet Serdar Yılmaz ikinci ve Baro
Başkanımız Av. Ünsal Çankaya üçüncü olarak tamamladılar. Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

HALI saha futbol
turnuvamız tamamlandı
2022 Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında 30.03.2022 tarihinde meslektaşlarımız arası Halı Saha Futbol Turnuvasının final
maçları meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.
Turnuvada şampiyon olan 2. takımı tebrik eder katılan tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
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Önceki dönem Tekirdağ Baro Başkanı
Önceki dönem TBB Yönetim Kurulu Üyesi
XVIII. Dönem Milletvekili

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ YAKLAŞIRKEN
AVUKATLIKTA MESLEK ETİĞİ
Henüz demokrasimizi kurumlaştıramadık, eksiklerimizi gideremedik. Erkler ayrımını yerleştirip, içselleştiremedik. Gerçek demokrasiye ulaşamayınca "hukuk
devleti" de olamadık. Hukuk devletini oluşturamayınca yargımız bağımsız ve tarafsız olamadı ve "siyaset yargısallaştı" böyle bir yargı organı içinde
savunmamız da bağımsız değil. İşte bu olumsuz
tablo içinde etik kurallar ne kadar benimsenebilir?
Yargısal etik standartları hukukun üstünlüğüne
saygı duyan ülkelerde geçerli olur.
Avukatlıkta meslek etiğini yani avukatların mesleklerini icra ederken uyması gereken etik kurallarını irdelerken öncelikle avukatlık mesleğinin genel bir
çerçevesini çizerek nasıl bir meslek olduğu ve ilkeleri
üzerinde durmak gerekir. Bunu yaparken en önemli
yardımcı Anayasa Mahkemesi'nin Esas 2007/16,
Karar 2009/147 sayılı ve15.10.2009 tarihli kararıdır.
Anayasa Mahkemesi kararında avukatlık
Anayasa Mahkemesi'nin, 5558 sayılı "Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un avukatlık sınavını kaldıran, 1. maddesini iptal eden Esas
2007/16, Karar 2009/147 sayılı ve15.10.2009 tarihli
kararı gerekçeli olarak 8.1.2010 tarih ve 27456 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu karar, gerekçesinde mesleğimize yönelik olarak
içerdiği yaklaşımlar açısından önemlidir ve yıllardır
savunduklarımızın Anayasa Mahkemesi düzeyinde
yanıt bulduğunu göstermesi açısından sevindiricidir.
(Bu karardan sonra avukatlık sınavının nasıl düzenlenmesi gerektiği ve neden hâlâ düzenlenip uygulamaya sokulmadığı ise ayrı bir yazının konusudur.)
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Gerekçe aynen şöyledir:
Avukatlık mesleğinin nitelikleri ve önemi, bir kamu
hizmeti olduğu, avukatın yargılama süreci içinde adaletin bulunup ortaya çıkarılmasında görev aldığı,
kamu yararını koruduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun genel gerekçesinde belirtilmiştir. Yasa'nın 1.
ve 2. maddelerinde avukatlığın kamusal yönü ağır
basan bir meslek olduğu vurgulanmıştır. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek, adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için hukuk
kurallarının tam olarak uygulanmasında yargı organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara yardımı görev bilen
avukatın, hukuk devletinin yargı düzeni içindeki yeri
özellik taşımaktadır.
Anayasa'nın 135. maddesi ile birlikte Avukatlık Kanunu'nun Barolara ve Türkiye Barolar Birliği'ne yüklediği görevler, tanıdığı hak ve yetkilerle bu
kuruluşların toplum ve devlet yaşamı için gözardı
edilmeyecek önemleri de düşünülürse, avukatların
genel niteliklerine verilen değer kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır. Her serbest mesleğin kendine özgü yanları, birbirinden ayrılıkları bulunduğu gibi uzmanlık
alanlarının farklılığı, farklı uygulamaları doğal, hattâ
zorunlu kılar. Avukatların, savunma görevini üstlenmeleri ve adaletin gerçekleşmesine katkıları, mesleğin özelliği sayılmakta ve kimi kısıtlamalara bağlı
tutulmalarının haklı nedenlerini oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğini seçenlerin, avukatlık adına uygun biçimde görevlerinin gereklerini özenle yerine
getirmeleri, avukatlık unvanından ayrı düşünülemeyecek saygı ve güveni koruyup güçlendirmenin başta
gelen koşullarından biridir.

Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti,
eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına
saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum
ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen 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 bilincinde olan devlettir.
Yasaların, kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve
hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle yasa koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini
anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu
yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir. Önceki kuralların, yeni yasayla değiştirilmesi ya
da tümüyle yürürlükten kaldırılması hukukun doğal
karşıladığı, genel ilkelere uygun bulduğu bir düzenleme biçimidir. Yeni kural, eski kuralı yürürlükten kaldırabilir. Bu tür düzenlemeler, yasa koyucunun takdir
yetkisi içinde olan bir yasama işlemidir. Tıpkı, yürürlüğe giren yasalar gibi, yürürlükten kaldırılan kurallar
da yasama tasarrufudur ve yasa koyucu bu yetkisini
kullanırken Anayasa'ya bağlı kalmak durumundadır.
Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan "bağımsız yargı", yargının olmazsa olmaz koşulu olan "savunma" ile birlikte anlam kazanır. Savunma,
"sav-savunma-karar" üçgeninden oluşan yargının
vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe
girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması,
hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir.
Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem
kamunun hem de yargının beklediği bir husus olup,
bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine katkı
kadar mesleğe seçilme de önem kazanır. Sadece
temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği
yürütmek için yeterli olamaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe
girişte seçme ya da elemeyi de içerir.
Yasa koyucu tarafından sınavın getirilmesindeki, savunma hakkı ve adil yargılamaya, adaletin gerçekleşmesine ve avukatlık mesleğinin niteliğine dayalı
kamu yararının, sınavın kaldırıldığı tarihte de geçerliliğini koruyup korumadığının saptanması, sınavın
getirildiği zamandaki koşullar, kaldırılma zamanında
değişmemiş ya da ortadan kalkmamış, hatta avukatlık mesleğinin niteliği yönünden çok daha önemli hale
gelmişse bunun da değerlendirilmesi gerekir.

Öte yandan, Anayasa'nın 36. maddesinde, herkesin
meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip
olduğu belirtilmiştir. Yargının kurucu unsurlarından
olan, bağımsız, serbestçe temsil eden, hukuksal ilişkilerin düzenlenmesinde, her türlü hukuksal sorun ve
uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesinde ve hukuk kurallarının tam olarak
uygulanmasında temel görev üstlenen avukat, hak
arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının da
önemli bir unsurudur. Güçlü ve bağımsız savunma
mesleği; hukukun üstünlüğünün, hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın güvencesi olup bu değerler, mesleğinde yetkin
bağımsız savunucularla teminat altına alınmıştır.
Yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden yasalaştığı anlaşılan dava konusu kural Anayasa'nın 2. ve
36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.
Anayasa Mahkemesi'nin bu gerekçe ile mesleğimiz için kabul ettiği ya da mesleğimizde geçerli
olmasını istediği ilkeleri şöyle vurgulayabiliriz:
Avukatlık mesleği bir kamu hizmetidir, avukat, yargılama süreci içinde adaletin bulunup ortaya çıkarılmasında görev alarak kamu yararına hizmet
etmektedir.
"Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek, adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için
hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında yargı
organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara yardımı görev
bilen avukatın, hukuk devletinin yargı düzeni içindeki
yeri özellik taşımaktadır."
"Avukatların, savunma görevini üstlenmeleri ve adaletin gerçekleşmesine katkıları, mesleğin özelliği sayılmakta ve kimi kısıtlamalara bağlı tutulmalarının
haklı nedenlerini oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğini seçenlerin, avukatlık adına uygun biçimde görevlerinin gereklerini özenle yerine getirmeleri,
avukatlık unvanından ayrı düşünülemeyecek saygı
ve güveni koruyup güçlendirmenin başta gelen koşullarından biridir."
"Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan 'bağımsız yargı', yargının olmazsa olmaz koşulu olan 'savunma' ile birlikte anlam kazanır. Savunma,
'sav-savunma-karar' üçgeninden oluşan yargının
vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir.
Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe
girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması,
hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir."
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"Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem
kamunun hem de yargının beklediği bir husus olup,
bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine katkı
kadar mesleğe seçilme de önem kazanır. Sadece
temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği
yürütmek için yeterli olamaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir. Yargının
kurucu unsurlarından olan, bağımsız, serbestçe
temsil eden, hukuksal ilişkilerin düzenlenmesinde,
her türlü hukuksal sorun ve uyuşmazlıkların adalet
ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde ve
hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında
temel görev üstlenen avukat, hak arama özgürlüğü
ve adil yargılanma hakkının da önemli bir unsurudur. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, hukuksal uzlaşmanın,
adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın güvencesi olup bu değerler, mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla teminat altına
alınmıştır."
"Anayasa Mahkemesinin avukatlık mesleğine yaklaşımının altını çizdikten sonra güçlü ve bağımsız savunma mesleği neden gereklidir?" sorusunu
yanıtlamak gerekir.
Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma
duygusunun ve toplumsal barışın güvencesi olup bu
değerler, mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla
teminat altına alınmıştır.
Güçlü ve bağımsız savunma mesleği bunun için gereklidir.
Avukatlığın iki temel niteliği
1. Avukat kamu görevi yapmaktadır.
Avukatlık Yasası'nın 1. maddesinde belirtildiği gibi
Avukatlık kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslektir. Ayrıca avukat, yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eder. Yargının kurucu
unsuru olduğu için sav ve hüküm ile birlikte yargıyı
kurduğu için gördüğü hizmet kamu hizmeti niteliğindedir. Ancak kendisi kamu görevlisi değildir.
2. Avukat bağımsızdır.
Avukatlık mesleği, yargıyı kuran bağımsız savunmayı
serbestçe temsil eden bir serbest meslektir.Avukat
sadece müvekkiline karşı değil, devlete karşı ve hatta
topluma karşı da bağımsız olmalıdır. Çünkü avukatın
aynı zamanda hem hukuka hem de müvekkilin çıkarlarına hizmet edebilmesi gerçek anlamda bağımsızlığının sağlanması ile mümkün olur.
Bu özellik ve nitelikteki avukatlığın amacı nedir?
Avukat hukuki ilişkilerin düzenlenmesine, her türlü
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hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle
hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda yargı organlarına, resmi ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektedir. Bu nedenle avukat
üzerine aldığı işin yapılmasında ne müvekkilin buyruğu altında ne de yalnız onun çıkarları ve yararları
peşindedir.
İşlevi, niteliği ve özellikleri bu şekilde özetlenebilecek
avukatlık mesleğinin etik kuralları yasa ve yönetmelikler içinde düzenlendiği gibi ulusal ve evrensel mevzuat ile de belirlenmiştir.
Meslek kuralları
Avukatlık Kanununun 34 üncü maddesi avukatların
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlü olduklarını düzenlemiştir.
Kanun, belirleme görevini 117/7 maddesi ile Türkiye
Barolar Birliği Genel Kurulu'na verirken belirlenen kurallara uyulmasının zorunlu olduğu hükmünü de getirmiştir. Türkiye Barolar Birliğinin 8.9.1971 tarihinde
toplanan Genel Kurulu da halen yürürlükte olan Meslek Kurallarını belirlemiştir.
Avukatlık Kanununun 134 üncü maddesi; avukatlık
onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına
uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin
gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında disiplin cezası uygulanacağını düzenlemiştir.
Avukatın sorumlulukları
Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyarak görevini
yerine getirmesi gereken avukatın davranışlarını belirleyen ve yönlendiren sorumluluklarından bazılarını
başlıklar altında değerlendirebiliriz.
Kendine Karşı Sorumluluğu
Avukat öncelikle kendine karşı sorumludur, bu sorumluluğun temel dayanakları aldığı hukuk eğitimi sonunda edindiği vicdani değerler ve de mesleğe
başlarken ettiği yemin, içtiği andıdır. Avukatlık Yasası
9 uncu maddesi bu andı; "Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma
namusum ve vicdanım üzerine and içerim." şeklinde düzenlemiştir. İçtiği bu and, yasa ve meslek kuralları ile birlikte avukatın bütün yaşamını
düzenlemesinde en önemli yol gösterici olmalıdır.
(Mesleğe başlarken edilen yeminin önemini belirtirken ülkemizde yargıç ve savcılarımızın yemin etmeden göreve başladıklarını belirtmeliyim.) Örneğin
avukat özel hayatında kendini tüm bu kuralların baskısı altında hissetmelidir. Özel hayatın gizliliği ve de
dokunulmazlığı esastır ancak avukatın "bu benim
özel hayatımdır" diyerek yakışıksız davranışlar içinde
olamaz, özel hayatında da mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Avukat giyim kuşamını da bu baskı altında düzenlemek zorundadır. Adliye ve bürosu dışında da düzenli
giyinmek, düzgün davranmak zorundadır. Adliyeye
gidince giyilen cüppe, altındaki pejmürdeliği örtmez,
pejmürdelik cüppeye saygısızlıktır.
Başkalarından bekleyebileceğimiz saygının kendimize duyduğumuz saygıdan fazla olamayacağı gerçeği karşısında, mesleğimize ne kadar çok saygılı
davranırsak toplumdan o kadar saygı göreceğimizi
unutuyoruz.
Belki de çok az bedel ödeyerek, sadece herhangi bir
hukuk fakültesini bitirerek kolayca elde ettiğimiz için
mesleğimizin değerini bilmiyoruz.
Cüppemizin yakasının temizliğinden, kıyafetimize,
büromuzun düzeninden tüm ilişki ve davranışlarımıza
kadar genel özelliğimiz bu değeri bilmediğimizi gösteriyor. Adliye çalışanları ile meslektaşlarımızla, müvekkillerimizle ve karşı tarafla ilişkilerimizin
ortalaması da hep bu genellemeyi doğruluyor. Bunun
bir başka kanıtı da uğradığımız saldırılardır. Her yıl
çok sayıda meslektaşımız saldırıya uğruyor ve bu
saldırılar ölümle sonuçlanabiliyor. Bunları gerçekleştirenler ise genelde ya müvekkillerimiz ya da üstlendiğimiz işin karşı tarafı. Yani kendi müvekkillerimiz de
onların hasımları da bizleri kolayca saldırılabilecek
konumda görüp saygı duymuyorlar.
Topluma/adalete karşı sorumluluğu
Avukat aldığı hukuk eğitimi ile edindiği birikimini toplumda hukuk bilincinin gelişmesine, adalete ve yargıya olan güvenin korunmasına katkı yapacak
şekilde kullanmalıdır. Güveni sağlayacak olan kurum
içindeki bireylerin güven verici davranışlarıdır.
Avukatlık ve genel olarak hukukçuluk topluma siyasal
ve sosyal alanlarda hizmete en uygun meslektir. Avukatın sorumluluğunu yerine getirebilmek, sosyal ve
siyasal gelişmelere katkıda bulunabilmek, öncülük
edebilmek için düşüncesine uygun sivil toplum örgütlerinde ve siyasi partilerde görev alması gereklidir.
Müvekkiline karşı sorumluluğu
En temel sorumluluk dürüst olma sorumluluğudur.
Avukat üzerine aldığı işin öngörebildiği hukuki sonucunu müvekkiline açıklamak ancak bunun bir teminat
olmadığını da belirtmek zorundadır. Avukat haklıyı
haksız, haksızı da haklı yapma gayretinde olamaz,
avukat gerçeğin ortaya çıkmasını ve herkesin hakkına almasını sağlamada yardımcı olma durumundadır.

özdeşleşmemiştir. Bu ölçünün kaçırılmaması gerekir.
Yargı organlarına karşı sorumluluğu
Avukat, görevi kapsamında temasta bulunduğu tüm
kişilere; yargıç, savcı, adliye personeli, noter ve diğer
tüm ilgililere görevinin ölçü ve gereklerine uygun davranmak zorundadır.
Meslektaşa karşı sorumluluğu
Avukat, meslektaşları ile dayanışma anlayışı içinde
hareket etme durumundadır. Adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmadan mesleki birlikteliği ve mesleğin
onurunu koruyacak davranışlar gösterilmelidir. Takip
ettikleri davada hasım durumunda olan avukatların
bu hasımlıklarını duruşma salonu dışına çıkınca
mesleki hısımlığa dönüştürmeleri gerekir. Yukarıda
belirttiğimiz gibi avukat iş sahibi ile özdeşleşmemiştir
sadece vekil olarak işi takip etmektedir.
Meslek örgütüne karşı sorumluluğu
Avukat meslek örgütüne yani barosuna ve barolar
birliğine karşı üyeliğinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak bu
yerine getirme uzaktan bakmakla sadece genel kurul
toplantılarına katılıp imza atıp oy kullanmakla sağlanamaz. Çalışmalara katılmak, kurullarda görev almak
gereklidir. Avukat sayısının önlenemeyen olağanüstü
artışı karşısında har avukata büyük sorumluluk düşmektedir.

Sonuç yerine
Henüz demokrasimizi kurumlaştıramadık, eksiklerimizi gideremedik. Erkler ayrımını yerleştirip, içselleştiremedik. Gerçek demokrasiye ulaşamayınca "hukuk
devleti" de olamadık. Hukuk devletini oluşturamayınca yargımız bağımsız ve tarafsız olamadı ve "siyaset yargısallaştı" böyle bir yargı organı içinde
savunmamız da bağımsız değil.
İşte bu olumsuz tablo içinde etik kurallar ne kadar benimsenebilir?
Temel sorunumuz demokrasiyi içselleştirebilmektir.
İçselleştirilmiş ve kurumlaştırılmış bir demokrasi belirttiğimiz zincir içinde yargı etiğini de oluşturacaktır.

Avukat yüklendiği iş ile birlikte öğrendiği sırları saklama sorumluluğundadır.
Avukat, müvekkiline hukuki yardımda bulunmak için
işi üstlenmiştir, müvekkilin yerine geçmemiş onunla
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Dr. Süzen’e ziyaret
01.04.2022 tarihinde Isparta Barosu Siber Suçlarla Mücadele Komisyonu Başkanı Av.Ali Burak Yıldız ve Komisyon üyeleri ISUBÜ
Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr.Ahmet
Ali Süzen'i makamında ziyaret etmişlerdir.

Başkan Çankaya
avukatlık mesleğini anlattı

Baromuzda meslek
içi eğitim semineri
Isparta Barosunda CMK Uygulamalarında Koruma Tedbirleri Konulu meslek içi eğitim seminerimiz gerçekleştirildi.
01.04.2022 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Veli Özer Özbek'in Sunumu ile CMK Uygulamalarında Koruma Tedbirleri Konulu Meslek İçi Eğitim Seminerimiz, Isparta Barosu Hizmet Binası Av.Fatma Sevük Konferans
Salonunda Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro üyesi meslektaşlarımız, avukat stajyerlerimiz ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.
Değerli hocamız sayın Prof.Dr.Veli Özer Özbek'e Baro Başkanlığımıza vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür eder
çalışmalarında başarılar dileriz.

Başkan Başdeğirmen
Baromuzu ziyaret etti
06.04.2022 tarihinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Başkan Yardımcıları Fatih Yaman, Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün, Belediye Meclis Üyeleri M.Ali Ceylan, Özler Erdoğan
ve Hukuk İşleri Müdürü Baro Üyesi Meslektaşımız Av.Ebru Yüceer,
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya'yı Baro Başkan yardımcımız
Av.Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Baro
Saymanımız Av.Salih Kocagöz, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Av.Tuğçe Demiralay, Av.Recep Çelik ve Av.İsmail Tunçbilek’in katılımı ile baromuzu ziyaret ettiler.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen söyleşiye Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya konuşmacı olarak katılım sağladı.
5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nde Isparta Baro Başkanı Av.
Ünsal Çankaya, Burdur MAKÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Adalet Programına kayıtlı öğrencilere yönelik olarak konuşma gerçekleştirdi. Başkan
Çankaya konuşmasında avukatlık mesleğine kabul, avukatlık
mesleğinin yargı teşkilatındaki konumu ile avukatlık mesleğinin güncel sorunları ve çözüm yollarına değin. Eğitime sağladıkları katkılardan dolayı, Başkanımıza plaket takdim edildi.

Avukatlar Günü etkinlikleri
5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtına, Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya ve meslektaşlarımız tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı
okundu. Çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşen törende çelenk sunumunun ardından Baro Başkanımız Av.
Ünsal Çankaya’nın konuşmasıyla tören sona erdi.

Isparta Barosu Yönetiminden
Vali Seymenoğlu’na ziyaret
5 Nisan Avukatlar Günü Münasebetiyle Baro Başkanımız Av.Ünsal
Çankaya, Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Av.Ömer Berber, Av.Hüseyin Tuğlacı, Av.Halil Yavuz Kelle ve Av.İsmail Tunçbilek’in katılımı ile Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etmişlerdir.

Ispartaspor’dan Baromuza ziyaret
06.04.2022 Tarihinde Isparta Spor As Başkanı Mustafa Marulcu,
Teknik Heyet ve Futbolcuları; Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı
Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız ve Baro Saymanımız
Av.Salih Kocagöz’ün katılımı ile ziyarette bulundular.
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Isparta Barosu ailesi iftar yemeğinde buluştu
Isparta Baro Başkanlığımızın Geleneksel İftar yemeği 05.04.2022 tarihinde Süleyman Demirel Kongre Merkezinde düzenlendi. Büyük bir katılım ile gerçekleşen iftar yemeğimize Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Yönetim Kurulu üyelerimiz,
Baro üyesi meslektaşlarımız ve avukat stajyerlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Akabinde 25-30-35-40-45-50-55 yıllarını
dolduran meslektaşlarımıza plaket takdim edildi. Ramazan Bayramına ve gelecek Ramazanlara hep beraber ulaşmayı
umut eder, iftarımıza katılan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.
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45. Baro Başkanları Toplantısı yapıldı
12.04.2022 Tarihinde T.B.B. Özdemir Özok Kongre Merkezinde 1136
Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ile ilgili Baro Başkanları Toplantısına Baro Başkanımız
Av.Ünsal ÇANKAYA ve T.B.B. Disiplin Kurulu Üyemiz Av.Faik YILDIZ
katılım sağlamıştır.

23 Nisan etkinlikleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Atatürk
Anıtına Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı.

Yalvaç temsilcimizden
İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret
07.04.2022 tarihinde Yalvaç İlçesi Baro Temsilcimiz Av.Ahmet Hayri
Yüncü ve Yalvaç ilçesinde görev yapan meslektaşlarımız Yalvaç
İlçesi Emniyet Müdürü Ali Özher’i makamında ziyaret ettiler.

Şehidimizi andık
08.04.2022 Tarihinde Şehit Sezgin Erdoğan Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Şehidimiz Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ı Anma Programına”
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya ve Baro Üyesi Meslektaşımız Av.
Ülkem Baş katılmışlardır.

Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığından Baromuza Ziyaret
20.04.2022 Tarihinde Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Nazif Aydın, Sorumlu Hekim Özlem Gündüz ve Sosyal Hizmet
Uzmanı Murat Vergili Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı makamında ziyaret ettiler.
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Yalvaç’ta iftar
yemeğinde bir araya geldik
21.04.2022 Tarihinde Yalvaç ilçesi Baro temsilciliğimizce düzenlenen iftar yemeğine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali
Burak Yıldız, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Ömer Berber,
Av.Halil Yavuz Kelle, Yalvaç Belediye Başkanı meslektaşımız
Av.Halil Hilmi Tütüncü, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçemizde görev
yapan meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çocuk Adalet Sisteminin
Geleceği Sempozyumu
22-23 Nisan 2022 Tarihlerinde TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenen “Çocuk Adalet Sisteminin Geleceği Sempozyumu”na Baromuzu temsilen Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu Üyelerimiz Av.Şeyda Çetin Sarıdaş ve Av.Batuhan Mehmet
Yeşilyurt katılmışlardır.

Çocuk Hakları Çalıştayı
23-24 Nisan 2022 Tarihlerinde Ankara Barosu ev sahipliğinde Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından ABEM Konferans
Salonunda düzenlenen “Çocuk Hakları Çalıştayı”na Baromuzu
temsilen Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu Üyelerimiz Av.Şeyda
Çetin Sarıdaş ve Av.Batuhan Mehmet Yeşilyurt katılmışlardır.

İftar programına katılım sağlandı
Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen iftar programına katılım sağlandı. 26.04.2022 Tarihinde Isparta
E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen iftar
programına Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya katıldı.

Şarkikaraağaç’ta iftar yemeği
27.04.2022 Tarihinde Şarkikaraağaç ilçesi Baro temsilciliğimizce
düzenlenen iftar yemeğine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya,
Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçemizde görev yapan meslektaşlarımız
ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Akabinde 30 Yılını dolduran meslektaşımız Av.Dudu Kılınç’a plaketi takdim edildi.
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(Canım babama, nefesime… )
NEFESİM…
Üşüyorum…
Üşüdükçe ürperiyor kainat..
İnatla direniyor gözlerim, kapanmıyor..
Kapanırsa bir daha açılmayacak sana,
Biliyorum…
Kapanırsa, sanki üstüne çökecek bu karanlık..
Kesilecek nefesim ve son bulacaksın…
Bu nefes alışlar var ya..
Her seferinde korkunç bir acı veriyor göğsüme…
Sanki bin yıldır sensiz,
Sanki bin yıldır çaresiz…
Her seferinde korkunç bir acı..
Üşüyorum…
Öylesine kelimeler geziniyor dilimde…
Dilimde susuşlarımdan kalan derin izler..
Her seferinde kanattığım yaralarım var benim..
Unutmayayım diye seni, acıttığım..
…ve bir türlü kapanmayan yaralarım…
Unutursam ölürüm, biliyorum…
Kapanırsa gözlerim yokluğuna,
Açılmaz bir daha sana, biliyorum…
Ahh….. Üşümesem…hiç üşümesem..
Ve öyle gelsen aniden, sebepsiz…
Ve öyle gelsen yine sarılsak, uzun uzun..
Ve ben nefes alsam yeniden….
Kızın… ( Hatice Çetin Gücüyener)

NEYDİ SEVGİ?
Sevgi neydi Çelebi?
Evliya olup dolaşmak mı dünyayı?
Oturduğun yerde mıhlanıp kalmak mı bitimsiz…
Sahi Çelebi, neydi sevgi?
“Anne” dediğimde dilimden gönlüme akan bir neşe,
Ya da babamın seslenişlerindeki ninni olabilir mi?
Pazar sabahları yatağıma kadar gelen ekmek ve
menemen kokusu belki.
Pamuğumun yani ananemin bakışlarındaki merhamet,
Tatlı belam, pabucumun yancısı ama dünya tatlısı
Ramazan’la çekişmelerimiz mi yoksa?
Tuvalime attığım her fırça darbesinde,
Üşüdüğümde elimi ısıttığım sıcak nefesimde,
Üzüntülerime eşlik eden hıçkırıklarımda,
Gülüşümde ve yanağımın sol yanında beliren
gamzemde mi yoksa?
En sevdiğime, peygamberime duyduğum özlem ve
Allah’ın bana verdiği her şey için ettiğim
teşekkür mü sevgi?
Sahi Çelebi, neydi sevgi?
Elif Zehra Gücüyener
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Baro ailesi iftarda buluştu
Isparta Baro Başkanlığımızın Geleneksel İftar yemeği 29.04.2022 tarihinde Süleyman Demirel Kongre Merkezinde düzenlendi. Büyük bir katılım ile gerçekleşen iftar yemeğimize Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Yönetim Kurulu üyelerimiz,
Baro üyesi meslektaşlarımız ve avukat stajyerlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Akabinde 55. yılını dolduran önceki
dönem Baro Başkanlarımızdan Av. Mehmet Ünal Çankaya’ya, Isparta Barosu önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerimizden
Av. Abdullah Çelik’e, Av. Mustafa Büber’e, Av. Ahmet Kökmen’e önceki dönem Disiplin Kurulu üyelerimizden Av. Nurten Bozoklu’ya, Av. Tülin Yalçınkaya’ya, Av. Hüseyin Topcu’ya önceki dönem Denetleme Kurulu üyelerimizden Av. Murat Yiğit’e ve
Av. Hamza Taner Budak’a plaket takdim edildi. Ramazan Bayramına ve gelecek Ramazanlara hep beraber ulaşmayı umut
eder, iftarımıza katılan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.
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Ali Haydar Albayrak İlkokulu
4-D Sınıfı Öğrencilerine Ziyaret
13.05.2022 tarihinde Avukatlar Haftası çerçevesinde; Isparta Ali
Haydar Albayrak İlkokulu 4-D sınıfı öğrencilerimizin baromuza
göndermiş olduğu bizleri çok mutlu eden nazik mektuplarına, cevabı mektuplarımız ve hediyelerimiz Baro Başkanımız Av.Ünsal
Çankaya, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız ve Baro
Çocuk Hakları Komisyonu Üyemiz Av.Batuhan Mehmet Yeşilyurt
tarafından sınıflarında ziyaret edilerek, okul müdürü Sermet Karademir ve sınıf öğretmeni Fahrettin Berber’in katılımı ile öğrencilerimize takdim edilmiştir.

TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme
Kurulu ve Merkez Üyeleri Toplantısı
13 Mayıs 2022 Tarihinde; Türkiye Barolar Birliği’nde TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ”TBB İnsan Hakları Merkezi
Yürütme Kurulu ve Merkez Üyeleri Toplantısı’na” Baromuz Üyesi
Av.Hümeyra Rana Yücel katılmıştır.

Bağımlılıkla mücadele
konulu seminer
13.05.2022 tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Polis Memuru Engin Çağlar’ın sunumu ile "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminerimiz
Baro Hizmet Binası Av.Fatma Sevük Konferans Salonunda Baro
Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro üyesi meslektaşlarımız ve
Avukat Stajyerlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

İş Hukuku Uygulamaları
Konulu Eğitim Semineri
14.05.2022 Tarihinde Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Seminerleri kapsamında İstanbul Barosu Üyesi Av. İbrahim Halil
ŞUA' nın sunumu ile İş Hukuku Uygulamaları konulu sertifikalı
eğitim seminerimiz Isparta Barosu Hizmet Binası Konferans salonunda Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz, Baro üyesi meslektaşlarımız ve avukat
stajyerlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Değerli hocamız
sayın Av. İbrahim Halil ŞUA' ya Baro Başkanlığımıza vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.
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TÜBAKKOM 14. Dönem
Genel Üye Toplantısı
14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve
Trabzon Barosu Başkanlığı Dönem Sözcülüğü tarafından Trabzon
Barosu ev sahiplinde gerçekleştirilen; TÜBAKKOM 14. Dönem
Genel Üye (seçimli toplantı) Toplantısına, Baromuz Yönetim Kurulu Üyemiz ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av.Tuğçe Demiralay ve Komisyon Üyemiz Av.Zülal Büker katılmışlardır.

Isparta defterdarı osman
Koçaş'a makamında ziyaret
20.05.2022 tarihinde Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Tuğçe Demiralay, Av.Recep Çelik ve Av.Halil Yavuz Kelle;
Isparta Defterdarlığına yeni atanan Osman Koçaş’a makamında
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Sezer ve üyelerinden
Baromuza ziyaret
20.05.2022 Tarihinde SDÜ Hukuk Fakültesi Akademik Koordinasyon Topluluğu Başkanı Sinem Sezer ve Üyeleri; Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya’yı, Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz ve
Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Tuğçe Demiralay’ın katılımı ile
makamında ziyaret ettiler.

TBB CMK Komisyon
Toplantısı ve Çalıştayı
20-21-22 Mayıs 2022 Tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği’nde; TBB
CMK Merkezi tarafından düzenlenen ”CMK Komisyon Toplantısı &
CMK Görevlendirme ve Uygulamalardaki Sorun ve Çözüm Önerileri” çalıştayına Baromuz Üyesi Av.Güçlühan Özdemir katılım sağlamıştır.

Çocuğun Eğitim
Hakkı Konulu Çalıştay
21-22 Mayıs 2022 Tarihlerinde; Antalya Barosu ev sahipliğinde Antalya Porto Bello Otelde düzenlenen ”Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı” konulu
çalıştaya Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av.Esra Taşkın
Adıyaman katılım sağlamıştır.
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Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Müdürlüğü Koordinasyon Kurul Toplantısı
24 Mayıs 2022 Tarihinde; Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu’nun Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toplantısına Baromuz Adli
Yardım Komisyonu Üyesi Av.Aslı Bildiren katılım sağlamıştır.

Kurumlar arası voleybol turnuvası
24.05.2022 tarihinde 6 Mart Spor Salonunda düzenlenen kurumlar
arası voleybol turnuvasında Baromuz voleybol takımı ile güçlü
rakibi olan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan
voleybol karşılaşmasında takımımız canla başla mücadele etti.
Baromuz voleybol takımı 27.05.2022 tarihinde Isparta Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü Voleybol Takımı karşılaştı.

Isparta Valisi Aydın
Baruş'a Makamında Ziyaret
12.05.2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevine
başlayan Sayın Isparta Valisi Aydın Baruş'a Baro Başkanlığımızca
25.05.2022 tarihinde Baro Başkanımız Av. Ünsal Çankaya, Baro
Başkan Yardımcımız Av. Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.
Ali Burak Yıldız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Ömer Berber, Av.
Murat Yiğit, Av. Hüseyin Tuğlacı ve Av. Tuğçe Demiralay tarafından
Hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlardır. Isparta Valisi Sayın
Aydın Baruş'a Yeni Görevinde başarılar dileriz.

Dr. Süzen’den Baromuza Ziyaret
27.05.2022 Tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber
Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr.Ahmet Ali
Süzen; Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya’yı, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Baromuz Siber Suçlarla Mücadele ve
Dijital Zorbalık Komisyonu Üyelerimiz Av.Aslı Bildiren ve Av.Emre
İnci’ nin katılımı ile makamında ziyaret ettiler, akabinde Siber Güvenlik hususunda ortaklaşa seminerler verilmesi konusunda protokol imzalanmıştır.
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Voleybol takımımızı tebrik ederiz
27.05.2022 tarihinde 6 Mart Spor Salonunda; Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında Baromuz Voleybol takımı ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü arasında yapılan voleybol karşılaşmasında
galip olan voleybol takımımızı kutlarız.

Kadına yönelik şiddetle
mücadele toplantısı
02 Haziran 2022 Tarihinde; Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü VİP Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Yıllık İl Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’na Baro
Yönetim kurulu Üyemiz, Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız
Av.Tuğçe Demiralay katılım sağlamıştır.

1. Değerlendirme
toplantısına katıldık
04.06.2022 Tarihinde T.B.B. Özdemir Özok Kongre Merkezinde
gerçekleştirilen Altı Aylık Dönem 1.Dönem Değerlendirme Toplantısına Baro Başkanımız Av.Ünsal ÇANKAYA, TBB Disiplin Kurulu
Üyemiz ve TBB Delegemiz Av.Faik YILDIZ ve TBB Delegemiz Av.Erol
BERBER Katılım Sağlamıştır.

Türk Kadınlar Birliği Isparta
Şubesi’nden Baromuza Ziyaret
07.06.2022 Tarihinde Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi Başkanı
Semiramis Zehra Karataş ve Yönetim Kurulu; Baromuza, Yönetim
Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av.Tuğçe
Demiralay, Komisyon Üyelerimiz Av.Aysel Artan, Av.Oya Şahin ve
Baro Üyesi meslektaşımız Av.Fatma Bilge Evren Topçam’ın katılımı
ile ziyarette bulundular.

III. Baro Saymanları
Toplantısı yapıldı
21.05.2022 tarihinde Mersin Barosu Evsahipliğinde gerçekleştirilen III. Baro saymanları toplantısına Baro saymanımız Av.Salih Kocagöz katılım sağlamıştır.
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Akdeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması Provası
08.06.2022 Tarihinde Baro Başkanlığımız hizmet binasında T.B.B
tarafından organize edilen 11 – 12 Haziran 2022 tarihinde Kahramanmaraş Barosu ev sahipliğinde yapılacak olan Akdeniz
Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması provası Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa AKBULUT, Baro Başkanımız Av.Ünsal
ÇANKAYA, Tbb Disiplin Kurulu Üyemiz Av.Faik YILDIZ, Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih SEMİZ ve Baro Genel Sekreterimiz
Av.Ali Burak YILDIZ'ın katılım ve destekleriyle gerçekleştirilmiş

olup; baromuzu temsilen yarışmaya katılacak olan Stj. Av. Hatice Kübra AYDINOVA, Staj. Av.Muhammed Bayram ERGİN,
Stj.Av.Muhammed YAYLALI, Stj.Av.Fadime ÖZTÜRK’e ve takım
çalıştırıcıları olan meslektaşlarımız Av.Aslı BİLDİREN ve Av.Ali
İhsan GÜRDAMAR’a başarılar diler, her daim baromuza ve
meslektaşlarımıza yapmış olduğu desteklerinden dolayı Isparta Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa AKBULUT’a şükranlarımızı sunarız.

Isparta Barosu Bölgede 3. oldu
11-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Kurgusal Duruşma Yarışmasının Akdeniz Bölge Elemeleri Kahramanmaraş Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Baromuz
adına yarışan ekibimiz yarışmada 3. olmuştur.
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Başkan Yardımcımız
Av.Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, TBB
Disiplin Kurulu Üyemiz Av.Faik Yıldız, Takım çalıştırıcıları olan
meslektaşlarımız Av.Aslı Bildiren ve Av.Ali İhsan Gürdamar’ın
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destek ve katkılarıyla Baromuzu temsil eden Avukat Stajyerlerimiz Stj.Av.Hatice Kübra Aydınova, Stj. Av.Muhammed Bayram Ergin, Stj.Av.Muhammed YaylaIı ve Stj.Av.Fadime Öztürk’ten
oluşan ekibimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Ayrıca şampiyon olan Kahramanmaraş Baromuzu ikinci olan
Hatay Baromuzu tebrik eder, Isparta Baromuza yakışır bir şekilde turnuvada rakibimiz olan tüm barolarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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Av. GAMZE MURATOĞLU

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE TENKİS VE MUVAZAA

GİRİŞ
I. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak
Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, toplumuzda belli bir yaşa gelmiş bakım ve gözetimini tam
olarak yerine getiremeyen ancak maddi imkana da
sahip olan kişilerin hayatlarının sonuna kadar bakılmak amacıyla başvurdukları bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile bakıma muhtaç kişinin gerekli bakım,
barınma ve gözetim ihtiyaçları giderilirken bakım
borçlusu da belli bir mal ya da malvarlığı ile karşılığını
almaktadır.
Ölünceye kadar bakma sözleşmelerine başvurmada güdülen diğer bir amaç ise mirasçılarından mal
kaçırma amacıdır. Toplumumuzda genellikle bir mirasçıyı diğerinden üstün tutmak amacıyla veya başka
bir sebeple yapılan muvazaalı işlemin arkasına saklanarak yapılan bu sözleşme ile yapılan kazandırmalar satış gösterilip bağış yoluyla bir diğer mirasçı
üzerine geçirilmektedir. Bu durumda miras bırakan
sağken geçerli bir kazandırma olarak görünen bu tür
işlemler miras bırakan öldükten sonra iptal davasına
konu olacaktır.
Bu halde başvurulabilecek diğer bir dava imkan
ise tenkis davasıdır. Tenkis davası sağlar arası kazandırmalarla veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılan
kazandırmaların saklı paylarını ihlal ettiği oranda indirilmesini sağlayan bir hukuki işlemdir. Normalde
tenkis davası ivazlı tasarruflarda açılabilecek bir dava
değildir. Bu nedenle ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Ancak bakım alacaklısının bakıp gözetilme amacı
değil de başka bir amaç için ölünceye kadar bakma
sözleşmesi yaptığı anlaşılırsa tenkis davası açılabilecektir. Ancak miras bırakanın mirasçılarının saklı
paylarını ihlal etmek için yapmış olduğu muvazaada
yapılan işlem geçersiz olduğunun tespiti halinde tenkis davasına gerek olmayacak bu durumda tenkis davasının
açılabilmesi
ancak
muvazaanın
ispatlanamaması veya gizli işlemin şekle tabi olmamasında mümkün olabilecektir.
Çalışmamızda kısaca ölünceye kadar bakma
sözleşmesini anlatarak ,ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde muvazaa ve bu durumda açılabilecek
tapu iptal ve tescil davası ile tenkis davasına değindik.

B.ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI, TÜRLERİ, UNSURLARI VE
HUKUKİ NİTELİĞİ
Isparta Barosu Dergisi 46

1. Tanımı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tanımı
6098 sayılı TBK.m.611 f.1’de yapılmıştır. Bu tanıma
göre "Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım
borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp
gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını
veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir." Tanımdan anlaşılacağı
üzere tarafların borçları arasında bakım alacaklısının
borcu bakım borçlusuna bir malvarlığı veya bazı malvarlığı değerlerini geçirmek, bakım borçlusunun da
bakım alacaklısına karşı bakım ve gözetim sağlama
borcu yer almaktadır. Miras hukukuna tabi bu sözleşmede bakım alacaklısı ve bakım borçlusu karşılıklı
edimlerini ifa etmek zorundadırlar.
Bu sözleşme Türk Medeni Kanununda yer alan
düzenleme, bir kısım görüşler ve Yargıtay kararlarında yapılan tanımlar dikkate alındığında ölünceye
kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım
alacaklısına yaşamı boyunca bakıp gözetmeye ilişkin
edimleri üstlendiği, bakım alacaklısının da buna karşılık yaptığı sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufla
malvarlığı veya bazı malvarlığı değerlerini bakım
borçlusuna devretmeyi üstlendiği, tam iki tarafa borç
yükleyen, şekle tabi, talih ve tesadüflere bağlı bir sözleşme olarak tanımlanabilir. Türk Borçlar Kanununda
ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri altıncı bölümde düzenlenen kumar ve bahisten
sonra düzenlenmiştir. Kumar ve bahis oyunlarının sonuçları da tam olarak belli değildir. Ölünceye kadar
bakma sözleşmelerinde de bakım alacaklısının hayatının ne zaman son bulacağı bilinememesinden
dolayı bu sözleşme kumar ve bahis düzenlemesinden sonra kanun metninde yer almıştır.

2.Çeşitleri
TBK madde 611/f.2 hükmü "Bakım borçlusu,
bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır." şeklindedir. Bu
maddede tam olarak ölünceye kadar bakma sözleşmesinin türlerinden bahsetmese de mirasçı atanması
teriminden ölünceye kadar bakma sözleşmesinin
borçlar hukuku ve miras hukuku nitelikli olmak üzere
iki türünün olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayrım bakım
alacaklısının kendisine düşen edimi nasıl yerine getireceği ile ilgilidir.

Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna karşı olan
edimini ölüme bağlı bir tasarrufla yerine getirdiği hallerde miras hukuku nitelikli bir sözleşme varken; bu
edimini sağlar arası bir hukuki işlem ile yerine getirdiği hallerde ise borçlar hukuku nitelikli bir sözleşmeden bahsedilir. Her ne kadar bakım alacaklısı edimini
sağlar arası bir hukuki işlemle yerine getirdiğinde
borçlar hukuku nitelikli bir sözleşmeden bahsedilecek
olsa da TBK madde 612/f.1 hükmünden de anlaşılacağı üzere ölünceye kadar bakma sözleşmesi ister
borçlar hukuku nitelikli olsun ister miras hukuku nitelikli olsun şekil olarak miras sözleşmesinin şekline
uygun olarak yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.

2.1 Miras Hukukuna Tabi Ölünceye
Kadar Bakma Sözleşmesi
Borçlar hukukuna tabi ölünceye kadar bakma
sözleşmesinde bakım borçlusu bakıma muhtaç olan
bakım alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamanın bir hayli
uzağında kalmaktadır. Bu sözleşmede taraflar karşılıklı edimlerini sağken yerine getirmek zorundadır.
Ancak bakım alacaklısının malvarlığına bağlı olması,
kendisini mallarını devir karşılığında bir bakım alacağı elde etmekten alıkoymaktadır. Buna çare olarak
TBK. m. 611 madde hükmü bakıma muhtaç kişiye
miras hukuku nitelikli bakım sözleşmesi yapma imkanı da tanımaktadır. TBK madde 611/f.2’ye göre
"Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı
atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine
miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. "Bu
düzenleme ile bakım alacaklısı ölünceye kadar malvarlığını elinde tutma imkanına sahip olarak ondan
vazgeçmek zorunda bırakılmamıştır. Bakım alacaklısının ediminin niteliği ölüme bağlı bir tasarruf içerisinde yer almışsa miras hukukuna tabi ölünceye
kadar bakma sözleşmesinden söz etmek gerekmektedir.
TMK. m.516/f.1 hükmünde mirasçı atanmasından bahsedilmektedir. TMK m.516/f.2’ye baktığımızda ise 1. Fıkradaki mirasçı atanması ifadesinin
genişletildiği görülecektir. Bu hükme göre "Bir kişinin,
mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, mirasçı atanması sayılır. "Buradaki
mirasçı terimi vasiyet alacaklısını da içine alan geniş
bir kavramdır. TBK.m.611’deki mirasçı teriminin kapsamına ön ve alt vasiyet alacaklısı girebileceği gibi
yedek mirasçı ve art mirasçıda girecektir. TBK
m.611/f.2 hükmü gereğince kural olarak miras hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmeleri hakkında miras sözleşmesi hükümleri uygulanır. Ancak
TMK.m.547 hükmü bu kurala bir istisna getirmiş ve
miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan tarafın bu edimlerin sözleşmeye
uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye
bağlanmaması halinde borçlar hukuku kurallarınca
sözleşmeden dönebileceğini hükme bağlamıştır.

2.2 Borçlar Hukukuna Tabi Ölünceye
Kadar Bakma Sözleşmesi
Bakım alacaklısı edimini sağlığında hüküm doğuracak bir işlemle yerine getirecekse borçlar hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesinden
bahsetmek gerekir. Bu sözleşme ile bakım alacaklısı
ile bakım borçlusu TBK madde 611/f.1 hükmü gereğince karşılıklı borç altına girerler. Bakım alacaklısı
sağlığında bir malvarlığı veya bazı malvarlığı değerlerini bakım borçlusuna devredeceği gibi bakım borçlusu da miras hukukuna tabi sözleşmede olduğu gibi
bakım ve gözetim borcunu bakım alacaklısının sağlığında yerine getirmelidir.
Borçlar hukukuna bağlı ölünceye kadar bakma
sözleşmelerine, düzenlenmesi anında uygulanacak
şekil kurallarının belirlenmesi haricinde miras hukuku
kuralları uygulanmayacaktır. Şekle aykırılık nedeniyle
açılacak iptal davalarında ise TMK mad. 557 değil,
TBK genel hükümleri uygulanır.
Borçlar Hukukuna tabi ölünceye kadar bakma
sözleşmesinde bakım alacaklısı ve bakım borçlusu
edimlerini sağlıklarında yerine getirecek olduklarından bakım alacaklısı devredecek olduğu malvarlığı
için gerekli işlemleri de yapması gerekmektedir.

3.Unsurları
3.1 Tarafların İradelerin Birbirine Uygun ve
Karşılıklı Olarak Açıklanması
Bir sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların iradelerinin birbirine uygun olması gerekir. TBK m.
2/1’de, “ Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında
uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde
durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.’’ Bu
maddeden de anlaşılacağı üzere sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların sözleşmenin esaslı noktaları
hususunda anlaşmaları gerekir. Aksi halde sözleşme
hukuki anlamda kurulmamış olacaktır. Ölünceye
kadar bakma sözleşmelerinde bakım alacaklısının
bakım borçlusuna bir malvarlığı ya da malvarlığı değerini devretmesi bakım borçlusunun da bakım alacaklısını hayatının sonuna kadar bakıp gözetmesi
konusunda anlaşmaları gerekir. Bakım alacaklısının
icabına karşılık olarak bakım borçlusunun bakım alacaklısının icabına uygun kabul beyanı gereklidir. Taraflar bu şekilde anlaşmış olmalıdır.

3.2 Sözleşmenin Bakım Alacaklısının Hayatının
Sonuna Kadar Bakılmasını İhtiva Etmesi
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin diğer bir
unsuru ise sürekliliktir. Süreklilik unsuru bakım alacaklısının hayatının sonuna kadar bakılması konusunda geçerlidir bakım borçlusuna karşı edimlerin
ifasında ise bakım alacaklısı borcunu tek seferde yerine getirecektir.
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3.3 Karşılıklı Borç Yükleyen Bir
Sözleşme Olarak Yapılması

C. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN
KURULMASI VE HÜKÜMLERİ

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde bakım
alacaklısı bir malvarlığı veya bazı malvarlığı değerlerini bakım borçlusuna devretme borcu altına girerken bakım borçlusu da bakım alacaklısını bakıp
gözetme borcu altına girmektedir. Borçlar hukukuna
tabi ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde bakım
alacaklısı borcunu sağlığında yerine getirmek zorunda iken ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde
ise bakım borçlusunu mirasçı atayarak veyahut vasiyet alacaklısı tayin ederek bu borcu yerine getirecektir. Şöyle ki borçlar hukukuna tabi ölünceye kadar
bakma sözleşmelerinde bakım alacaklısının edimi
kendiliğinden hüküm doğurmayacağından bakım alacaklısı devir konusunda gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür. Bakım borçlusu da bakım alacaklısı için
gerekli yeme, içme, giydirilme, barınma gibi bakım;
tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması, hastalandığında hastaneye götürülmesi gibi gözetim borcunu
yerine getirmelidir.

1.Kurulması
1.1. Maddi Şartlar

Sözleşme Sonuçlarının Şans
Ve Rastlantıya Bağlı Olması
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım
alacaklısının hayatının sonuna kadar bakıp gözetilmesi esastır. Ancak hayatının ne zaman sonlanacağı
bilinmediğinden bakım borçlusunun borcunun sona
ermesi de rastlantı ve şansa bağlıdır.

4.Hukuki Niteliği
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; tam iki tarafa borç yükleyen ,ivazlı , rızai , bağımsız, talih ve
tesadüfe bağlı bir sözleşmedir. Bu sözleşmede tarafların borçları karşılıklıdır. Bakım borçlusu bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetme bakım
alacaklısı da bir malvarlığını ya da bir malvarlığı değerini bakım borçlusuna devretme borcu altına girmiştir. Bakım borçlusu ile bakım alacaklısının
karşılıklı borç altına girme unsurunun sağlanamaması halinde ivazlı sözleşmelerden bahsedilemeyecek bu ancak bir bağış ya da karma sözleşme
olacaktır.
Taraflardan her birine sözleşme kurulduğu anda
karşılıklı olarak asli edim borcu yüklenmektedir. Bu
borç hem miras hukukuna tabi ölünceye kadar
bakma sözleşmeleri için hem de borçlar hukukuna
tabi ölünceye kadar bakma sözleşmeleri için geçerlidir. Ancak miras hukuku niteliğindeki sözleşmelerde
bakım alacaklısının ediminin ifası ile borçlar hukuku
nitelikli bakım sözleşmesindeki edimin ifası arasında
bir fark vardır. Miras hukuku nitelikli sözleşmede
bakım alacaklısı, ölüme bağlı bir tasarrufla bakım
borçlusunu mirasçı atayarak edimini yerine getirmiş
olmakta, bakım borçlusu ise bakım ve gözetim borcu
altına girmektedir.
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Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin kurulabilmesi için maddi ve şekli şartlara ihtiyaç vardır. Maddi
şartlarda olması gereken ilk şart bakım alacaklısının
gerçek kişi olmasıdır. Tahmin edileceği üzere bakıma
ve gözetilmeye ihtiyaç duyulması ancak gerçek kişiler için söz konusu olacaktır. Bakım alacaklısı vesayet altında bulunan küçük veya kısıtlı ise borçlar
hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmelerini
yasal temsilcisinin onayı ile yapabileceği gibi yasal
temsilcisi de onun adına sözleşmeyi yapabilecektir.
Ancak bu durumda yasal temsilcilerinin vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesinden sonra denetim
makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesinden izin alması şartıdır.(TMK m.463) Bu şarta uyulmaması halinde sözleşme hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.
Bu kural ancak borçlar hukuku nitelikli ölünceye
kadar bakma sözleşmeleri için geçerli olup miras hukuku nitelikli ölünceye kadar bakma sözleşmesinde
miras sözleşmesi yapabilmek için aranan şartlar aranacak ve bakım alacaklısı tam ehliyetli olmadığı sürece bu sözleşmeyi yapamayacağı gibi yasal
temsilcisi de onun adına sözleşme yapamayacaktır.(TMK m.503) Bakım borçlusu ise gerçek veya
tüzel kişi olabilir. Bu sonuca TBK m.611 hükmünden
varılabilecektir.
Bakım borçlusunun vesayet altında bulunan
küçük ya da kısıtlı olması uygulamada pek sık rastlanan bir durum değildir zira bu kişiler bakım borçlusunun borçlarını yerine getirecek yeterlilikte
kişilerden değildir. Ancak TMK madde 463 b.4’e göre
ölünceye kadar bakma sözleşmesi ister borçlar hukukuna isterse miras hukukuna tabi olsun bakım alacaklısının küçük veya kısıtlı olmasında aranan şartlar
burada da aranacak ve bu kişiler vesayet altında ise
yasal temsilcisinin geçerli bir sözleşmenin ortaya çıkabilmesi için vesayet ve denetim makamından izin
alması gerekecektir.
Bakım alacaklısının evli olması halinin sözleşmenin kurulması ve devamı açısından bir sakıncası yoktur zira eşler yaptıkları sözleşmelerde serbestlerdir.
Ancak sözleşmenin kurulması ile bakım alacaklısı
TBK m.614/f.1 gereğince bakım borçlusunun aile
topluluğuna katılacaktır. Bu durumda eşler birbirlerine
karşı yükümlülüklerini ve birlikte yaşama görevini yerine getirememiş olacaklardır. Böyle bir durumda
eşler arasında bir sorunun yaşanmaması açısından
bakım alacaklısı olmayan eş bakım alacaklısı olan
eşin yapmış olduğu ölünceye kadar bakma sözleşmesine katılabileceği bir kısım görüşçe savunulmaktadır. Ancak bu durumda bakım borçlusunun bakım
alacaklısı olmayan eşin sözleşmeye katılmasına
onay vermesi gerektiği kanaatindeyim.

Zira bakım borçlusu sözleşmenin kurulması ile
bakım alacaklısını aile topluluğuna kabul etme borcu
alındadır. Bakım alacaklısı veya bakım borçlusunun
evli olması hali sözleşmenin devamını imkansız hale
getirir ya da aşırı güçleştirirse taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilecektir. Bu
durum bakım borçlusu ya da bakım alacaklısının
sonradan evlenmesi hali içinde geçerlidir.(TBK
m.617)

nacak hükümler, ölüme bağlı tasarrufların iptaline ilişkin olan TMK 557-559 hükümleri arasında incelenir.
TMK madde 557/f.1,b.4 gereğince, şekle uygun olarak yapılmayan ölüme bağlı tasarrufların iptal edilmesi gerekir. Ancak, şekil eksiliği olan ölünceye
kadar bakma sözleşmelerinde iptale gitmeden önce
tahvilin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. TMK m.558/1 gereğince, bu dava tasarrufun iptal
edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet
alacaklısı tarafından kanuni süre içerisinde açılabilir.

1.2 Şekli Şartlar
Borçlar hukukunda genel olarak sözleşmelerde
şekil serbestisi mevcuttur. Ancak kanun bazı sözleşmelerde şekle uyma zorunluluğu getirmiştir. Bunlardan biri de ölünceye kadar bakma sözleşmeleridir.
Bu sözleşmenin tarafı olan bakım alacaklısının yaşlılık ve muhtaçlık bakımından menfaatlerinin zarara
uğratılması tehlikesi bulunduğundan kanun koyucu
bu halde ölünceye kadar bakma sözleşmesinin resmi
şekilde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ölünceye kadar
bakma sözleşmesinin şekli şartı TBK madde 612’de
düzenlenmiştir. Hükme göre "Ölünceye kadar bakma
sözleşmesi, mirasçı atamasını içermese bile, miras
sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz.(f.1)
Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil
yeterlidir.(f.2) " Her ne kadar hükmün ikinci fıkrasında
yazılı şekil şartının yeterli olduğundan bahsedilmiş
olsa da bakım alacaklısının devredeceği malvarlığı
bir taşınmaz ise sözleşme resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde ifa edilecek edimler arasında taşınmaz bulunmuyorsa sözleşme sulh hakimi veya noter tarafından yapılacaktır.
Edimler arasında taşınmaz bulunuyorsa 10.12.1952
tarih E. 4, K. 5 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre sulh hakimi, noterler ve tapu sicil memurları taşınmaz içeren ölünceye kadar bakma
sözleşmesi yapabilecektir.
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, resmi şekle
uygun yapılmamışsa hükümsüz olacaktır. Sözleşme
her ne kadar şekle aykırı olarak yapılmış olsa da bu
durumun edimler ifa edildikten sonra taraflarca ileri
sürülmesi ya da mirasçıları tarafından sözleşmenin
geçersizliğinin iddia edilmesi dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacaktır.

1.3 Şekil Eksikliğinin Sonuçları
TBK m.12 hükmü kanunda öngörülen şekle
uygun yapılmayan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağını belirtmiştir. Borçlar hukuku nitelikli ölünceye
kadar bakma sözleşmelerinin kanunda öngörülen
resmi şekle uygun yapılması zorunludur. Aksi halde
sözleşme geçersiz olacaktır. Burada bahsedilen geçersizlik kesin hükümsüzlüktür.
Miras hukuku niteliğindeki ölünceye kadar
bakma sözleşmesinde şekil eksikliği halinde uygula-

D. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
1.Bakım Alacaklısının Hak ve Borçları
TBK madde 619 hükmü gereğince bakım alacaklısı sözleşmenin kurulması ile sahip olduğu bu kişiye
sıkı sıkıya bağlı haklarını başkasına devredemez
veya rehnedemez. Zira bu haklar bakım alacaklısının
kişisel özellikleri dikkate alınarak tanınmıştır. Madde
metni emredici nitelikte olup taraflar bu durumun aksini kararlaştıramayacağı gibi bunun hakkında yapılan sözleşmelerde geçersizdir. Bakım alacaklısının
bu hakları haczedilemez, bakım alacaklısına ifa edilmiş edimler ise haczedilebilir. Bakım alacağının
takas edilmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak
TBK m. 144/f.3 e göre “ Nafaka ve işçi ücreti gibi,
borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel
niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken
alacaklarda alacaklının rızası ile takas mümkündür.’’
Bu nedenle bakım alacaklısının izni halinde takas
mümkün olabilecektir. Bu hakların bizzat bakım borçlusu tarafından ifa edilmesi zorunludur.

1.1. Bakım Alacaklısının Hakları
1.1.1. İkamet Hakkı
Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulması ile
bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış
olur.(TBK madde 614/f.1)Bakım borçlusu tüzel kişi olması halinde ise aile içerisinde yaşamadan söz edilemeyecektir. Bakım alacaklısının kendisi için uygun
bir ikamet sağlanması hakkından yalnızca kendisi yararlanacaktır. Bakım alacaklısına özel bir yer verilmesi ise bakım borçlusunun durumuna bağlıdır.
1.1.2 Beslenme ve Giydirilmeyi İsteme Hakkı
Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle
uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli
özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır.
(TBK mad.614.f.2) Bakım borçlusu bakım alacaklısı
için uygun yiyecek ve içecekleri sağlamakla yükümlüdür. Onun beslenmesi ve gıda ihtiyacının sağlanması için gerekli hususlara dikkat etmelidir. Özellikle
yaşı ve sağlığı bakımından beslenmesine dikkat edilmeli, bakım alacaklısının devam eden bir rahatsızlığı
veya hastalığı varsa onun için yiyecek ve içeceklerin
seçiminde gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.
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Bakım borçlusunun yaşam kalitesi düşük olsa
bile bakım alacaklısının beslenmesinin sağlanması
sınırlandırılamaz. Bakım alacaklısı sözleşme kurulmadan öncesinde nasıl bir giyinme tarzı varsa ona
uygun olarak kıyafet seçiminde bulunulmalı eski ve
yıpranmış şekilde kıyafetlerin giydirilmemesi konusunda azami dikkat gösterilmelidir.Bakım borçlusu
bakım alacaklısının iç çamaşırı veya diğer kıyafetlerin kullanılamayacak hale gelmesi halinde yenisiyle
değiştirme yoluna gitmelidir.

1.1.3 Özenle Bakılmayı İsteme Hakkı
Beslenme, giydirilme ve ikamet etme hususları
dışında kalan bütün haller özen borcu kapsamında
değerlendirilebilir. Ancak bakım alacaklısının kendisine dikkat etmesi gerekmektedir. Bakım alacaklısının kendisine dikkat etmemesi nedeniyle sık sık
hastalanması ve bu nedenle bakım borçlusunun birçok masraf yapması bakım borçlusu tarafından sözleşmenin feshi için haklı bir neden oluşturur. Hastalık
sözleşmenin kurulmasından önce varsa ve sürekli
bakım gerektiren bir hastalıksa TBK madde 617/f.1’e
göre bakım borçlusuna önel verilmeksizin fesih hakkı
tanınmalıdır. Burada ayrıca TBK’nın genel kısmında
yer alan yanılma ve aldatma hükümlerinden de yararlandırılması düşünülebilir. Bakım borçlusu, bakım
alacaklısının önemli hastalığını bilse idi sözleşmeyi
yapmayacak idiyse TBK m. 30 ve devamı hükümlerine başvurulabilir veya bu hastalık bakım alacaklısı
tarafından saklanmış ise TBK.mad.36’da düzenlenen
aldatma hükümlerinden yararlanabilir.

1.2 Bakım Alacaklısının Borçları
TBK m. 611 hükmü gereğince bakım alacaklısının borcu bir malvarlığı veya bazı malvarlığı değerlerinin bakım borçlusuna devrini gerektirmektedir.
Bakım alacaklısının edimi gayrimenkul olsa bile,
ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tamamlanması
veya geçerli olması için tescil gerekmez. Ancak
bakım borçlusu taşınmazın tescili için bakım alacaklısına istemde bulunabilir. Tescil hiçbir şarta ve kayıta
bağlı tutulamaz. Bakım alacaklısı tescil için gerekli işlemlerde bulunmazsa bakım borçlusu bakım alacaklısına karşı mülkiyetin kendisine geçirilmesi istemiyle
TMK m.716/f.1’e göre tescile zorlama davası açabilir. Bakım alacaklısının ifa etmesi gereken edim taşınır ise zilyetliğin bakım borçlusuna geçirilmesi
gerekir. Bakım alacaklısı bu borcu yerine getirmediğinde bakım borçlusu istihkak davası ile ifanın yerine
getirilmesini sağlayabilecektir.

2.Bakım Borçlusunun Hakları ve Borçları
2.1 Bakım Borçlusunun Hakları
Bakım borçlusunun en temel hakkı ölünceye
kadar bakma sözleşmesinden doğan ve bakım alacaklısının bakım borçlusuna devretme borcu altına
girdiği malvarlığı değerlerinin kendi üzerine geçirilmesini talep hakkıdır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi borçlar hukuku niteliğinde ise bakım
borçlusunun hakkı, taahhüt edilen edimin niteliğine
göre tasarruf işlemlerinin yapılmasını talep etmektir.
Miras hukuku nitelikli bakma sözleşmelerinde ise
bakım borçlusunun hakkı mirasçı atanmayı istemektir.

1.1.4 İpotek Hakkı
Borçlar hukukuna tabi ölünceye kadar bakma
sözleşmelerinde bakım alacaklısı edimini sözleşmenin kurulması ile ifa edecektir. Bakım borçlusu ise
borcunu bakım alacaklısının hayatının sona ermesine kadar ifa edecektir. Bu durumda bakım alacaklısı zor duruma düşebilmektedir. TBK m.613 hükmü
bu durumda bakım alacaklısına devretmiş olduğu taşınmaz hakkında ipotek hakkı vermiştir. Hükme
göre "Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş
olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak
üzere, bu taşınmaz üzerinde yasal ipotek hakkına sahiptir. "Bu ipotek hakkının tescilinin, mülkiyetin devrinden itibaren 3 ay içerisinde istenmesi gerekir.(TMK
m.894) Türk Medeni Kanunu’nun 894. Madde hükmünde öngörülen üç aylık hak düşürücü süre, bakım
alacaklısının taşınmazının mülkiyetini bakım borçlusuna devrettiği tarihten itibaren başlamaktadır.
Bakım borçlusunun iflası halinde ise bakım alacaklısı, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu dönemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik
kurumunca ödenmesi gereken anapara değerine eşit
bir parayı, iflas masasına alacak kaydettirme hakkını
elde eder.(TBK m.619/f.2)
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2.2 Bakım Borçlusunun Borçları
Bakım borçlusunun en temel borcu TBK
m.614/f.1 ve 614/f.2’de belirtilmiştir. Maddeye göre"
Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulması ile bakım
borçlusunun aile topluluğuna katılmış olur. Bakım
borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım
alacaklısının daha önce sahip olduğu sahip olduğu
sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği
edimleri, bakım alacaklısına ifa etmekle yükümlüdür.
"(TBK m.614/f.1) "Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalandığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi
ettirmek zorundadır. " (TBK m.614/f.2)
Madde metninden de anlaşılacağı üzere kanun
koyucu "özellikle "diyerek başka hususların da sözleşmeye dahil edilebileceğini vurgulamış olmaktadır.
Bu hükümden de anlaşılacağı üzere bakım borçlusunun borçları arasında bakım alacaklısını evine kabul
etme, onun bakım ve gözetimini takip etme, hastalandığında tedavi ve ilaç masraflarını karşılama, kendisine harçlık verme, ölümü halinde cenaze
masraflarını karşılama olarak sayılabilir.

E. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNDE MUVAZAA
Muvazaa TBK m.19’dad düzenlenmiştir. Hükme
göre bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla
veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları
sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri
esas alınır. Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak için tarafların açık iradeleri ile gerçek ve ortak iradeleri arasında bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri
uygunsuzluk olarak tanımlanabilir.
Muvazaanın gerçekleşebilmesi için üç unsurun
bulunması gerekir. Bunlardan ilki tarafların muvazaa
için anlaşması olup yani muvazaa anlaşmasıdır.
İkinci unsur bu anlaşma içerisinde olan aldatma kastıdır. Üçüncü unsur ise tarafların gerçek iradelerine
uygun olmayan görünürdeki işlemdir. Nispi muvazaada ise bu üç unsura birde gizli işlem eklenmektedir. Görünürdeki işlem hem mutlak muvazaa hem de
nispi muvazaada olmak zorundadır. Muvazaalı sözleşme hiç hüküm doğurmayacaksa mutlak muvazaadan söz edilmekte, eğer muvazaalı sözleşme
arkasına başka bir sözleşme gizlenmekte ise ve taraflar böyle bir sözleşme meydana getirme konusunda anlaşmışlar ise nispi muvazaa meydana
gelecektir.
Mutlak muvazaaya, aslında satış yapma amacı
olmayan bir kimsenin alacaklılarından mal kaçırmak
amacıyla bir satış sözleşmesi yapması ve tarafların
ileride bunun hukuki sonuç doğurmayacağı şeklinde
anlaşmaları örnek olarak verilebilir.
Nispi muvazaada tarafların yapmış oldukları görünüşteki işlemin arkasına gizlemiş olduğu başka bir
işlem bulunmaktadır. Nispi muvazaanın ilk akla gelen
şekli sözleşmenin niteliğinde muvazaa olup bunun en
bariz örneği mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla
yapılan ve aslında temel amacın bağış olduğu ancak
tapuda satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi
olarak gösterilen muris muvazaasıdır. Burada görünürdeki işlemin niteliği değiştirilmektedir. İkincisi ise
sözleşmenin şartlarında muvazaa olup uygulamada
çokça karşılaşılan ve tapu harcı ödememek için bedelin çok düşük gösterilmesi veya paylı mülkiyete
konu taşınmazda paydaşların önalım hakkını kullanmasını engellemek amacıyla bedelin daha yüksek
gösterilmesi örnek verilebilir. Nispi muvazaaya örnek
olarak verilen muris muvazaasında yapılan işlem tapuya kayıtlı taşınmazlar içinse görünüşteki sözleşme
tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından dolayı
geçersiz, gizli işlem ise yasada tanımlanan şekil şartına uygun yapılmadığından geçersiz sayılacaktır.

1. Miras bırakanın Muvazaalı İşlem Yapma
Amacı ve Sebepleri
1.1 Miras bırakanın Muvazaalı İşlem Yapma Amacı
Miras bırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaparken ki asıl amacı bakım ve gözetme ihtiyacının karşılanması değil de mirasçılarından mal

kaçırmak olabilir. Miras bırakanın asıl amacının mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla mı yoksa ivazlı
olarak mı yapıldığı ancak miras bırakanın iradesinin
tespiti halinde mümkün olacaktır. Bunun tespiti içinde
her somut olayda belli başlı kıstaslar uygulanmaktadır. Murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile
koşulları ve ilişkileri, ülke ve yörenin gelenek görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı,
davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, temlik edilen malın tüm malvarlığına oranı taşınmazın değerinin bakım borcunu karşılamada makul düzeyde olup
olmadığı gibi olguların değerlendirilmesi gerekmektedir. Miras bırakanın makul sayılabilecek bir taşınmazını devretme imkanı varken birden fazla malını
devretmesi mirasçılarından mal kaçırma amacıyla
hareket ettiğini gösterirken değerli bir taşınmazını
devretmesi mirasçılarından mal kaçırmak amacı taşımamaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin
yapılma amacı bakım alacaklısının özel olarak bakılma ihtiyacı duymasıdır. Miras bırakanın özel olarak
bakıma ihtiyacı yokken ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapması mirasçılarından mal kaçırma amacıyla hareket ettiğinin göstergesidir. Ölünceye kadar
bakma sözleşmesinde bakım ihtiyacının sözleşme
kurulmasından sonra ortaya çıkması sözleşmeyi geçersiz kılmamaktadır. Yargıtay bakım borçlusunun
alt soy olması halinde özel bakım ihtiyacını aramamaktayken bakım borçlusunun eş olması halinde ise
bakım alacaklısının özel bakım ihtiyacının bulunmasını aramaktadır. Bunun nedeni ise evlilikten doğan
belli başlı yükümlülüklerinin içinde eşlerin birbirini
bakıp gözetme yükümlülüğünün bunuyor olmasıdır.

1.2 Miras Bırakanın Muvazaalı İşlem Yapma Sebepleri
Miras bırakanın muvazaalı işlem yapmasını gerektirecek pek çok sebebi bulunmaktadır. Miras bırakan bazen güçsüz ve yardıma muhtaç bir mirasçısını
diğer mirasçılarıyla eşit konuma getirebilmek için muvazaalı devirler yapabilmektedir. Miras bırakan bazen
de hayatın içerisinde diğerlerinden daha çok sevdiği
bir mirasçısını ödüllendirmek veya kendisini kızdıran
bir mirasçısını cezalandırmak amacıyla bu tür bir
işlem yapabileceği gibi ortada bulunan mirasın parçalanmaması için erkek çocukları üzerine mal devri
yapılması gibi pek çok neden gösterilebilir. Miras bırakan bazen de muvazaa işlemine yaşlılık zamanında veya deyim yerindeyse elden ayaktan düştüğü
zamanda bir başkasının bakımına ihtiyaç duyduğu
zamanda başvurmaktadır.
Bu gibi durumlarda yapılan tasarruflar kanuna
uygun olarak yapılmış olsa bile miras bırakanın sağlığında herhangi bir sorun çıkarmasa da ölümünden
sonra, yapılan tasarruf saklı pay sahiplerinin haklarını
ihlal ediyorsa tenkis , hatta bazen de koşulları varsa
mirasta denkleştirme davası açılma imkanı bulmaktadır. İşlemler muvazaalı ise bu işlemlerden hakları
zedelenen mirasçılar, muvazaa nedeniyle işlemin geçersizliği için dava açabilmektedirler.
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2.Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde
Muris Muvazaasının Görünüm Şekli
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım
alacaklısının eşi bakım borçlusu ise bu konuda miras
bırakanın sözleşmenin düzenlendiği tarihte özel bakıma muhtaç olup olmadığına bakılmaktadır. Eğer
miras bırakan özel bir bakıma ihtiyaç duymuyorsa yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi muvazaalı
olarak adledilmektedir. Bakım borçlusu miras bırakanın altsoyu ise bu durumda eş hali için aranan özel
bakıma muhtaç olma kıstasını aramayıp sadece
miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırma kastıyla
hareket edip etmediğine bakılmaktadır. Ancak bazı
yazarlar bu durumu eleştirmekte ve altsoyla yapılan
ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde de özel bakıma ihtiyaç duyulma şartının aranması gerektiğini
savunmaktadır. Bunun sebebi olarak da mevzuatta
yer almasa bile örf ve adetten kaynaklı olarak altsoyun üstsoyu bakıp gözetme borcunun bulunmasıdır.
Muvazaalı işlemlerde görünürdeki hak kesin hükümsüzlük ile geçersiz olsa bile bazı durumlarda kazanılan haklar geçerli kabul edilmektedir. Bunlardan ilki
tapu sicilindeki tescile güvenerek ayni hak kazanan
iyiniyetli üçüncü kişilerin kazanımlarıdır. İyi niyetten
kastedilen burada yapılan yolsuz tescili bilmeme
veya bilebilecek durumda olmama durumudur. İkinci
hal ise muvazaa iddiasının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olması durumudur. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken
dürüstlük kuralına riayet etmelidir. Bu halde muvazaa
nedeniyle görünürdeki işlem butlanla sakat olsa da
bu durumu kötü niyetli olarak ileri süren kişinin bu iddiası dinlenmeyecektir. Son hal ise TBK m. 19/2 de
yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış üçüncü kişiye karşı işlemin muvazaalı olduğunun
savunulamamasıdır. Bu halde de yine üçüncü kişinin
iyiniyetli olarak hak kazanmasından söz edilecektir.
3.Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklı
Muris Muvazaasında Açılabilecek Davalar

3.1 Muris Muvazaasına Dayalı Olarak Açılan
Tapu İptali ve Tescili Davası
3.1.1 Davacı
Her ne kadar miras bırakanın mirasçılarından
mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu tasarrufların
geçersiz olduğu ileri sürülse de bu ancak açılacak bir
iptal davası ile tespit edilecektir. Bu dava tapuya kayıtlı taşınmazlar bakımından tapu iptal ve tescil davası iken tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar ve
taşınırlar bakımından istihkak davası adını almaktadır. TMK 599 hükmü gereğince mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün halinde kanun
gereği kazanırlar. Dolayısıyla madde hükmüne göre
de mirasçılık sıfatı da miras bırakanın ölüm anına
göre belirlenecektir. Evlilik birliği sona ermiş ise diğer
eş dava açma imkanına sahip değildir. Evliliğin sona
erip ermediği miras bırakanın ölüm tarihine göre belirlenecektir. Cenin sağ doğmak koşu ile ana rahmine
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düştüğü andan itibaren mirasçılık sıfatını kazanacaktır.
Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası saklı pay sahibi olsun olmasın miras hakkı zarar
gören her mirasçı tarafından açılabilecektir. Açılmış
olan tapu iptali ve tescili davası terekeye iade istemli
açıldıysa bu durumda davaya tüm mirasçıların iştirak
etmesi gerekecektir. Mirası reddeden, mirastan feragat eden yada mirastan çıkarılan mirasçıların dava
açma şansları bulunmamaktadır.

3.1.2 Davalı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı
muris muvazaasında açılacak olan tapu iptal ve tescili davasının bakım borçlusuna karşı açılması gerekmektedir. Ayrıca muvazaalı işlemi yapan bakım
borçlusu ve mirasçıları davalı olarak gösterilebileceği
gibi taşınmaz malı muvazaalı bir işlemle veya kötü
niyetli olarak devralan sonraki kişiler varsa onlarda
açılan davada davalı taraf olarak gösterilebilecektir.
Ayrıca bu dava tapuda yer alan kayıt malikine karşı
açılacak olup tapuda kim o taşınmaza malik ise dava
ona yöneltilecektir.

3.1.3 Görevli ve Yetkili Mahkeme
Muris muvazaasına göre açılan davalar HMK
m.2 gereği malvarlığı haklarına ilişkin olduğundan
değer ve miktarına bakılmaksızın görevli mahkeme
Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Yetkili mahkeme
ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu
yetki kesin olup hakim tarafından davada kendiliğinden göz önüne alınır.
Muris muvazaası ile tenkis terditli olarak açılmış
ise bu durumda yetkili mahkeme HMK m.12’ye göre
belirlenecek ancak asli talep tenkis davası ise bu durumda yetkili mahkeme HMK m. 11 gereği miras bırakanın son yerleşim mahkemesi olacaktır.

3.1.4 Süre
Muvazaalı işlemler yapıldıkları anda geçersiz olduğundan daha sonra taraflar bu işlemin geçerli olduğuna dair bir anlaşma yapamayacakları gibi dava
ile ileri sürülmesi de herhangi bir zamanaşımı veya
hak düşürücü süreye de bağlı değildir. Bu davalarda
dava açma hakkı muris öldükten sonra doğacak olup
muris hayattayken böyle bir davanın açılması söz konusu değildir.

3.2 Ölünceye Kadar Bakma
Sözleşmelerinde Tenkis
Tenkis davası saklı paylı mirasçıların saklı paylarının korunma altına alınması için öngörülmüş yenilik doğuran bir davadır. TBK m.615/f.3 mirasçıların
tenkis ve alacaklıların iptal davası açma haklarını
saklı tutmuştur. Miras bırakanın ölüme bağlı ya da
sağlar arası işlemin tenkise konu olabilmesi için bu
işlemin geçerli bir işlem olması gerekir.

Miras bırakanın mirasçılarının saklı paylarını ihlal
etmek için yapmış olduğu muvazaada yapılan işlem
geçersiz olduğundan tenkis davasına gerek olmayacak bu durumda tenkis davasının açılabilmesi ancak
muvazaanın ispatlanamaması veya gizli işlemin
şekle tabi olmaması veyahut gizli işlemin şeklen düzgün olması halinde mümkün olabilecektir. Örneğin
miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla ölünceye kadar bakma sözleşmesinin arkasına
saklanarak yapmış olduğu gizli işlem olan bağışlamanın geçerli olması durumunda tenkis davası açılabilecektir. Gizli işlem gerekli şekil şartlarına
uygunsa konusu imkansız ve emredici kurallara aykırı değilse geçerli sayılacak

3.2.1 Taraflar
Tenkis davasında davacılar saklı paylı mirasçılar, alacaklıları ve iflas masasıdır. Saklı paylı mirasçıların kimler olduğu ve oranları TMK m. 506’da
belirtilmiştir. Oranlar altsoy için yasal miras payının
yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve
baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal
miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçüdür. Bu davada davalılar miras bırakanın tasarruf oranını aşarak saklı paylara tecavüz
eden ve kanunen tenkise tabi tutulan kazandırmaların yapıldığı kişilerdir. Bu kişiler bakım borçlusu olabileceği gibi bakım borçlusunun mirasçıları da
olabilecektir.

3.2.2 Görevli ve Yetkili Mahkeme
Tenkis davalarında davanın değer ve miktarına
bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalardan olduğundan HMK m.2 gereğince görevli mahkeme Asliye
Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise HMK m.
11 ve TMK m. 576 hükmü gereğince miras bırakanın
yerleşim yeri mahkemesidir. Buradaki yetki kesin
yetki olup taraflarca her zaman ileri sürülebileceği
gibi hakim de re’sen göz önünde bulundurmalıdır.

3.2.3 Süre
Tenkis davası açma hakkı muvazaa nedenine
dayalı iptal davalarının aksine belli bir süreye bağıdır.
Bu süre TMK m. 571’de belirtilmiş olup mirasçıların
saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten
başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde
açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması
tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşecektir. Dolayısıyla madde de açıkça belli olduğu üzere bu süre
hak düşürücü süredir. Bakım alacaklısının mirasçıları
bu durumu miras bırakanın sağlığında öğrenmiş olsa
dahi bu dava ancak bakım alacaklısı öldükten sonra
açılacaktır.

andan itibaren geçersiz olacaktır. Burada miras hukukuna ait bir iptal davası söz konusudur. Tenkis davası sonucunda verilen karar yenilik doğuran bir
karardır. TMK m. 566/2 gereği miras sözleşmesiyle
elde ettiği kazandırma tenkise tabi tutulan kişi bu kazandırma için miras bırakana vermiş olduğu karşılığın tenkis oranında geri verilmesini isteyebilecektir.

SONUÇ
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi TBK m.611619 arasında düzenlenmiştir. Ölünceye kadar bakma
sözleşmeleri, genellikle maddi anlamda yeterli imkana sahip ancak yaş ve bedensel durum itibariyle
yetersiz kişilerin bakımı için yapılan sözleşmelerdir.
Sosyal yönü ağır basan bu sözleşmeyle, bakım ihtiyacı olan kişilerin hayatlarının sonuna kadar bakılması ve gözetilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle
zayıflayan aile ve akrabalık ilişkileri, toplum içinde yabancılaşan bireylerin artması gibi haller bu sözleşmenin önemini arttırmaktadır
Muris muvazaası uygulamada çokça karşılaşılan muvazaa türlerinden birisidir. Miras bırakanları bu
işlemi yapmaya iten pek çok neden olmakla birlikte
bu nedenler yaşanılan coğrafya ve bölgeye göre de
değişkenlik göstermektedir. Ancak en çok karşılaşılan nedenleri ise erkek çocuklarının kız çocuklarından öncelikli tutularak mirasın daha sonra
parçalanmasını önlemek, kırgın olduğu mirasçısını
cezalandırmak veya sevdiği mirasçısını ödüllendirmek olabileceği gibi kendisine bakan yakınlarının
miras bırakan üzerinde baskı kurması da olabilmektedir. Muris muvazaası nispi muvazaanın bir görünüm şekli olup hem görünürdeki işlem hem de gizli
işlem geçersizdir. Gizli işlemin geçerli olduğu durumda ise tenkis söz konusu olmaktadır. Muris muvazaası ile öne sürülebilecek dava ise tapu iptali ve
tescili davası olacaktır.
Tenkis davası saklı paylı mirasçıların saklı paylarını koruma altına almak amacıyla öngörülmüş bir
davadır. TBK m.615/f.3 mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma haklarını saklı tutmuştur.
Miras bırakanın ölüme bağlı ya da sağlar arası işlemin tenkise konu olabilmesi için bu işlemin geçerli bir
işlem olması gerekir. Miras bırakanın mirasçılarının
saklı paylarını ihlal etmek için yapmış olduğu muvazaada yapılan işlem geçersiz olduğundan tenkis davasına gerek olmayacak bu durumda tenkis
davasının açılabilmesi ancak muvazaanın ispatlanamaması veya gizli işlemin şekle tabi olmamasında
mümkün olabilecektir.

3.2.4 Hüküm
Tenkis davası sonucu verilen karar geçmişe etkili
olup saklı paya tecavüz eden kısım mirasın açıldığı
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19.03.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Nuri Arda Budak,
Av.Asena Kaydul, Av.Tuğba Bilgin ve Av.Tolga Koçer'in ruhsat
törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Baro Başkan Yardımcımız
Av.Fatih Semiz, Önceki Dönem Baro Başkanımız Av.Gamze
Budak, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı
ile Baro Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe
yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

09.04.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av. Büşra Topuz Çalışkan'ın ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya,
Baro Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz ve ailesinin katılımı ile Baro Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak
mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza başarılı, uzun ve
kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

13.08.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av.Esra TAŞKIN ADIYAMAN’ın ruhsat töreni Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya
ve ailesinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza başarılı, uzun ve
kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

16.07.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya
hak kazanan meslektaşımız Av.Büşra Dolmacı'nın ruhsat
törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro üyesi
meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza başarılı,
uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

24.09.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak
kazanan meslektaşlarımız Av.Zehra Çakır ve Av.Rabia Zehra Kılınç'ın
ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Av.Halil Yavuz Kelle, Av.Tuğçe Demiralay, Baro üyesi
meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı,
uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.
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19.08.2021 tarihinde meslektaşımız Av.Erol Taslak'ın ruhsat
töreni Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Başkan
yardımcımız Av.Fatih Semiz, baro üyesi meslektaşlarımız
ve ailesinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza başarılı, uzun ve
kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

13.10.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Hatice ÖZDEMİR
AKAR, Av.Mustafa YÜCEL ve Av.Musa GÜLTEKİN'nin ruhsat
törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Saymanımız Av.Salih KOCAGÖZ, Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av.
Halil Yavuz KELLE, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi.
Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni
adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir
meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

01.10.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya
hak kazanan meslektaşlarımız Av.Hüseyin Han, Av.Sertaç Ertuğrul, Av.Binhan Siyah ve Av.Emre İnci'nin ruhsat törenine Baro
Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Başkan Yardımcımız
Av.Fatih Semiz, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve TBB Delegemiz Av.Faik
Yıldız önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve TBB Delegemiz
Av.Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Baro üyesi meslektaşlarımız
ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini
alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı,
uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av.Adil ERDAL'ın ruhsat törenine Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Tuğçe DEMİRALAY, Av.Halil Yavuz KELLE, Av.Hüseyin TUĞLACI, Av.İsmail
TUNÇBİLEK, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Mesleğe
yeni adım atan meslektaşımıza başarılı, uzun ve kazançlı
bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Mehmet Yasin KILINÇ 22.10.2021 tarihinde Yalvaç Baro Temsilciliğimizde düzenlenen törenle yemin ederek ruhsatını aldı. Ruhsat
töreni Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Yalvaç Baro Temsilcimiz
Av.Ahmet Hayri YÜNCÜ, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak
mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir
meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.
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22.10.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Gamze YERTÜRK,
Av.Büşra KOCAMAN ve Av.Hatice Kübra CANDAN'nın ruhsat
törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Başkan Yardımcımız Av.Fatih SEMİZ, Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak
YILDIZ Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Ömer BERBER, Baro üyesi
meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza
başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik
ediyoruz.

Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan
meslektaşımız Av.Turgay TUNCER'in ruhsat törenine Baro
Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Genel Sekreterimiz
Av.Ali Burak YILDIZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Recep
ÇELİK, Av.Halil Yavuz KELLE, Av.Hüseyin TUĞLACI, Av.Murat
YİĞİT, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile
Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan
meslektaşımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı
diliyor tebrik ediyoruz.
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02.11.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Alperen BAŞYİĞİT,
Av.Ayşe Urve KAYA, Av.Doğan Saruhan GÜLATAN, Av.Ahmet
Rüştü AKYÜZ, Av.Gülseren ŞEKER ve Av.Melisa ÖZTÜRK'ün
ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Genel
Sekreterimiz Av.Ali Burak YILDIZ, Baro Saymanımız
Av.Salih KOCAGÖZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Recep ÇELİK,
Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro
Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık
ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı
diliyor tebrik ediyoruz.

26.11.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Batuhan Ata SAY,
Av.Anakız Aysan BAKIR, Av.Evren SARIPINAR, Av.Murat DİLSİZ
ve Av.Muhammed Yasir SONGUR'un ruhsat törenine Baro
Başkanımız Av.Ünsal ÇANKAYA, Genel Sekreterimiz Av.Ali
Burak YILDIZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Murat YİĞİT,
Av.İsmail TUNÇBİLEK, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi.
Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni
adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir
meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.
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Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan
meslektaş Av.Zeynep Dilara Saruhan 04.11.2021 tarihinde
Yalvaç Baro Temsilciliğimizde düzenlenen törenle yemin
ederek ruhsatını aldı. Ruhsat töreni Baro Başkanımız
Av.Ünsal Çankaya, Yalvaç Baro Temsilcimiz Av.Ahmet Hayri
Yüncü, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı
ile gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini
alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza başarılı,
uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

17.12.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya
hak kazanan meslektaşlarımız Av.Beyza ÖZDEMİR ve
Av.Duygu ARIKAN'ın ruhsat törenine Baro Başkanımız
Av.Ünsal ÇANKAYA, Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Recep ÇELİK,
Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro
Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık
ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

04.02.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.İhsan Murat Uysal,
Av.Eren Tombak, Av.Tuğba Görgülü, Av.İlyas Mustafa Özen,
Av.Tuğba Ayköse Tombak ve Av.Zeki Fahreddin Emir'in ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Halil Yavuz Kelle, önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve TBB Delegemiz Av.Erol Berber, Baro üyesi
meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza
başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik
ediyoruz.

14.02.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Süleyman Burak
Gülseren, Av.Levent Özcan, Av.Büşra Sever, Av.Musa Tayfun
Başyiğit, Av.Metin Ak ve Av.Canan Gökçebay'ın ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Yönetim Kurulu Üyemiz
Av.Ömer Berber, önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve
TBB Delegemiz Av.Erol Berber, Baro üyesi meslektaşlarımız
ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve
kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.
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29.04.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Mürüvvet Melda
Evci ve Av.Muhammed Furkan Naslıca’nın ruhsat törenine
Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, TBB Delegemiz ve önceki dönem Baro Başkanımız Av.Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı
ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan
meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek
hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

24.03.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av.Kerem Arıç’ın ruhsat
törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro üyesi
meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşımıza
başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik
ediyoruz.

08.04.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Selcan Şahin,
Av.Hatice Kübra Özdeş ve Av.Cennet Yıldız’ın ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Halil Yavuz Kelle, Baro üyesi meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında
gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı,
uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

09.12.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya
hak kazanan meslektaşlarımız Av.İsmail Deniz VAROL, Av.Ramazan Burak ERDOĞAN ve Av.Nesibe OFLAZ'ın ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal ÇANKAYA, Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak YILDIZ, Baro üyesi meslektaşlarımız ve
ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe
yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı
bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.

05.11.2021 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Av.Ceren GÜRBÜZ, Av.Ezgi AYGÜNDÜZ, Av.Ayşegül DALYAN, Av.Elif AYDOĞMUŞ,
Av.Hilal Nur ÇELİKBAŞ ve Av.Osman Fatih PEHLİVAN'ın ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal ÇANKAYA, Başkan Yardımcımız Av.Fatih SEMİZ, Genel Sekreterimiz
Av.Ali Burak YILDIZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av.Ömer BERBER, Av.Recep ÇELİK, önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve TBB Delegemiz Av.Erol BERBER, Baro üyesi
meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımı ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi.
Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.
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08.06.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av.Dilek Takavcu’nun
ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Başkan Yardımcımız Av.Fatih Semiz ve ailelerinin katılımı
ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan
meslektaşımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı
diliyor tebrik ediyoruz.

14.06.2022 tarihinde Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av.Mehmet Bozkurt’un
ruhsat törenine Baro Başkanımız Av.Ünsal Çankaya, Baro
Genel Sekreterimiz Av.Ali Burak Yıldız, Meslektaşlarımız
Av.Ahmet Sacit Altuğ, Av.Murat Çetin ve ailelerinin katılımı
ile Baro Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleğe yeni adım atan
meslektaşımıza başarılı, uzun ve kazançlı bir meslek hayatı
diliyor tebrik ediyoruz.

Stajyer Avukatlar Çalıştayı
17-18 Haziran 2022 Tarihlerinde İzmir Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Stajyer Avukatlar Çalıştayı”na” Baromuz Staj Eğitim
Merkezi Eğitmeni Av.Ali İhsan Gürdamar, Baromuz Stajyerleri
Stj.Av.Meltem Korkmaz, Stj.Av.Oğuzhan Büyükgebiz, Stj.Av.Mehmet
Çetin ve Stj.Av.Madina Abasova katılmışlardır.

Avukatlık Meslek Kurallarının
Tadili Çalıştayı
18-19 Haziran 2022 Tarihlerinde Konya Barosu ev sahipliğinde
Konya Dedeman Otel’de düzenlenen “Avukatlık Meslek Kurallarının Tadili Çalıştayı’na” Baromuz Disiplin Kurulu Başkanı Av.Ayşe
Şen Karadoğan ve Baromuz Üyesi Meslektaşımız Av.Kevser Atabay katılmışlardır.

Avukat Görüşme Ofisi Kuruldu
Değerli Meslektaşlarımız; Baro Hizmet Binamızın 3. Katında Meslektaşlarımızın Müvekkilleri İle Görüşebilmelerinin Temini Amacı İle
Görüşme Ofisi Oluşturulmuş Olup; Avukat Görüşme Ofisimizin Tüm
Meslektaşlarımıza Hayırlı ve Uğurlu Olması dileriz.

Not : Görüşme Ofisini Kullanmak İsteyen Meslektaşlarımızın
https://isparta.sddbaro.net sisteminden Baronet Şifreleri İle Giriş
Yaptıktan Sonra Randevu Alabileceği Hususu Bilgilerinize Sunulur.
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