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İLKEMİZE, ÜLKEMİZE, CÜBBEMİZE SAHİP ÇIKTIK,
ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
MÜCADELEYE VE HİZMETE, KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM…

İki yıl önce “ülkemize, ilkemize ve cübbemize sahip çıkacağımızı” söyleyerek başlamıştık. İki yıl sonra, sözlerimizin büyük kısmını gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Yakında emaneti sahibine, genel kurula vicdanen müsterih bir biçimde teslim edeceğiz. Kuşkusuz ki, bu zaman dilimine
sığdıramadığımız veya başka nedenlerle gerçekleştiremediğimiz vaatlerimiz de oldu. Bunların hesabını da tek tek ve açık yüreklilikle vermeye hazırız.
Ancak bütün meslektaşlarımız kabul edeceklerdir ki, geride bıraktığımız iki yıl, ülkemiz gündeminin
yoğun biçimde hukuk temelli sorunlarla dolu olduğu bir evreyi kapsamaktaydı. Böyle bir zaman diliminde aldığımız sorumluluk, kaçınılmaz olarak farklılık doğuracaktı.
Baro sadece bir meslek örgütü müdür?
Bu soruyla başlayan tartışma baro tarihi ile özdeştir. Bazı meslektaşlarımız, meslek sorunları dışında
kalan alanlarla ilgilenmenin doğru olmadığını, “sadece” meslek sorunları ile uğraşılması gerektiğini
söyleyip, asıl enerjinin bu alanda yoğunlaştırılması gerektiği kanısındadırlar.
Ancak ülkemizdeki süreç, sadece meslek sorunlarıyla yetinilen bir “baro modelinin” ne denli yetmezliklerle dolu olduğunu anlatmaya yetti. Yeni biçimlendirilen bir “hukuk dayatmasının” yaşandığı,
dayatılan hukuktan bir süre sonra dayatanların bile rahatsız olduğu ve “değiştirilen” bir başka hukuksuzlukla başka bir boyutun yeniden yaşatılmaya çalışıldığı bir ülkede, olup bitene kayıtsız kalınamayacağı kanısındayız. Dolayısıyla, geçen yıllarda sürdürdüğümüz mücadele ve direniş anlayışımızın
aynı biçimde devam ettirilmesine yönelik kararlılığımızı korumamız gerekmektedir.
Uğruna mücadele verdiğimiz savunma hakkı, bizim elimizden alınarak, iktidarın denetleyebildiği bir
unsur haline sokulurken, Baronun sadece bir meslek örgütü olması gerektiğine yönelik bakış açıları,
onun gücünün farkına varmamak anlamına gelir. Üstelik bu, tam da bir teslimiyeti ifade eder. Kaldı
ki, yargı bağımsızlığının bulunmadığı bir ortamda, mesleğimizi gereği gibi yapabilmek de mümkün
değildir. Gene meslek onurumuz her şeyin üstündedir.
Temel yaklaşım biçimimiz, önce bize bir bayrak gibi emanet edilen “meslek onurumuzu” korumak,
onu korurken mesleki sorunlarımızı çözmektir. Meslek onurunun korunamadığı bir alanda, hiçbir
mesleki sorunun çözülemeyeceği kanısındayız.
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Bu yaklaşımın somut uygulamasını 2 yılda göstermeye çalıştık. Meslek onurumuzu koruyup gözeten ve bu
uğurda gözünü budaktan esirgemeyen yaklaşımlarımızla birlikte, geçen iki yıla meslek sorunlarımızın çözümü
bağlamında pek çok yenilik sığdırdık. Bunları özet halinde aşağıda sunuyoruz. Tümü somut olarak gerçekleştirilen bu uygulamaların bize anlattığı en temel saptama; meslek uğruna mücadele vermenin her alanda
mümkün olabileceğidir. Hukuk Devletini savunup, yargının bağımlılaştırılmasına karşı mücadele ederken,
avukatlar için bir sosyal tesis edinebilmek olasıdır. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması süreçlerinde savaşım verirken, sağlık alanında devrimler yapmak mümkündür. Hem HSYK uygulamalarına karşı çıkılabilir
hem de adliyeler arasında servis çalışması yapılabilir. Hem Arabuluculuk Yasası için kırmızı kart çıkabilir hem
de baro bilgi bankası kurulabilir. Bir yandan önemli davalara katılırsınız, gözlersiniz, izlersiniz öte yandan da
meslektaşlarınıza mesleki sorumluluk sigortası hediye edebilirsiniz…
Ama bunun koşulları var. Demokratik yönetim, bilgili kadro ve en önemlisi yürekte inanç...
Biz bunları bir araya getirdik ve iki yıl boyunca sergilediklerimizle büyük bir iyiniyet ve inançla çalıştık. Baroyu
“Başkancı” sistemden kurtardık. Olması gerektiği gibi Baroyu başkan temsil etti, yönetim yönetti. İki yıl boyunca meslektaşlarımıza sunduklarımızın “sıradan” olmamasına da özen gösterdik. Adliyelerde Baro Odası
ve Baro Birimleri düzenlerken fikrimize egemen olan algı, “bize yakışan” bir farklılıktı. BaroBahçe’yi yaparken, sıradan bir sosyal tesis yaratmak yerine, “bize yakışan” bir özgün alan oluşturmaktı. Bize ilişkin değerleri
kendimiz küçümseyerek, mesleğimizi büyütemeyeceğimizi hep aklımızda tuttuk. O nedenle yarattığımız yeni
mekanlarda “bize yakışan” boyutları, mesleğimizin boyutları ile özdeş tuttuk. Bu alanlarda bütün meslektaşlarımızı kaynaştırdığımızı gözledikçe ayrı bir mutluluk duyduk.
Saygılarımla
Av. Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

HUKUKSUZLUĞA TESLİM OLMADIK
BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ

Yakın tarihimizin hukuk üzerinden siyaset konuşulduğu en yakıcı
/ yıkıcı evresini yaşıyorduk. Savunma hakkı ihlalleri giderek öylesine
çoğalıp azgınlaştı ki, meslek onurumuza yönelmeye başladı. Özel
Görevlendirilmiş Mahkemeler eliyle, mesleğimizin “şekli bir unsura
dönüştürülmesi”, adım adım sinsice gerçekleştirilmekte olan planın
bir parçasıydı. Meslektaşlarımız bu oyuna gelmedi. Yurttaşın hak
arama özgürlüğü ve savunma hakkı adına verdikleri savaşımın
yeterli olmadığı noktada, cübbelerini duruşma salonların bırakıp
terkettiler salonu... Önce iyiniyetle uyardık, basın toplantıları yaptık,
herbir olay karşısında bildiriler yayınladık, tepkileri yoğunlaştırıp
yürüyüşler yaptık. Olmadı, oldurulmadı.
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak gittik
duruşmaya ve adil yargılama talep ettik. ‘‘Savunma hakkını ihlal
etmeyin!’’ dedik. ‘‘Mesleğimizin onuruyla oynamaya kalkışmayın!’’
dedik. Biz adil yargılama talep ettik, onlar adil yargılamayı
etkilemeye teşebbüs ettiğimiz iddiası ile hakkımızda soruşturma
açtılar. Avukatlık Yasası’nın 58. maddesinin açık hükmüne rağmen
Bakanlıktan izin almadan “hukuksuz soruşturma” yaptılar. “7 gün
içinde ifadeye gelin, gelmezseniz zorla getirileceksiniz” dediler.
“Hukuksuzluğa teslim olmayız” dedik. Hukuka uygun soruşturma
yapıncaya kadar da gelmeyeceğimizi söyledik. Bize bir bayrak gibi
emanet edilen meslek onurumuzu kimseye çiğnetmeyeceğimizi söyledik. “Bedeli neyde öderiz” dedik. Baro
niye vardı ki..? Balo düzenlemek için mi?
Hiçbir mesleki sorunumuz meslek onurumuzdan, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü amacımız ve
mücadelemizden daha önemli ve öncelikli değildir.

SADECE HUKUKU SAVUNDUK
ERGENEKON, BALYOZ, KCK, HES,
TEKEL, GDO, FETUS OKEY, HAYATA
DÖNÜŞ OPERASYONU DAVALARINDA
HEP BİZ OLDUK

Nerede insan hakları sorunu varsa,
nerede hak ihlali, hukuk ihlali varsa
yetişmeye çalıştık. Müdahil olduk,
gözlemci olduk, davacı olduk... Bu
uğurda sanık bile olduk... Yürütmenin
Durdurulması kararlarından iptal
kararlarına kadar, pek çok kararın
üretilmesinde en etkin güç olduk.
Bu alanlara ilgi duyan bütün
meslektaşlarımızla işbirliği içinde olduk.
insan haklarından çevre duyarlılığına;
gıda güvenliğinden işkenceye kadar
uzanan geniş bir yelpazede, “İstanbul
Barosu” adının büyüklüğünü kanıtladık.
Üstelik bu savaşımı verirken “sadece
hukuk” gözettik. Sözkonusu olan
meslek ve meslektaş ise en küçük bir
ayrım içinde olmadık.

Davaların adıyla değil, sanıkların
kimlikleriyle, ideolojileri ile değil,hak
ihlalleri ile ve savunmaya yönelik
saldırılarla uğraştık. Diyarbakır’a gidip KCK
davasını da izledik, Silivriye gelip
Ergenekon davasını da...
Diyarbakır Barosuna karşı girişilen
haksız soruşturmada da Baro’nun yanında
yer aldık,Balyoz Davasında bize soruşturma
açılmasına neden olan tavrı da
sergiledik.KCK davasından tutuklanan
meslektaşlarımızı Kandıra’da Bakırköy’de
ziyaret ederken, Ergenekon Davasından
tutuklu meslektaşlarımızı Silivri’de, şikeden
tutuklananları da Metris’te ziyaret ettik,
dayanıştık.

MESLEĞİMİZE KARŞI GİRİŞİLEN HER
SALDIRIYA DİRENDİK
ARABULUCULUK YASALAŞTI AMA
SADECE HUKUKÇULARLA
Mesleğimize karşı girişimlerin yoğunlaştığı dönemlerdeydik. Bizim
meslek alanlarımızın başka mesleklerle ortaklaştırılması girişimlerine
bir de “modern kadılık” diye nitelendirdiğimiz “arabuluculuk”
katılmıştı. Yıllardır yürüttüğümüz kararlı mücadeleler yüzünden bir
türlü yasalaştıramadıkları bu tasarı ile mafyasal, cemaatsel,etnik
örgütlenmelere hukuki meşruiyet alanları yaratılacaktı. Bir meslek
taassubu ile değil, -mesleğe sahip çıkarak- ama asıl toplumsal
duyarlılıklarımızla etkin bir muhalefet geliştirdik.
Yazıp çizdiklerimiz yetmeyince Bakanlığın istanbul’daki bir otelde
düzenlediği toplantıya katılan yerli ve yabancılara “kırmızı kart”
gösterdik. Bir müfreze polis ve özel güvenliğin üzerimize kapattığı
otel kapılarını yarıp geçerek girdiğimiz toplantı salonuna bırakmayı
başardığımız “kararlılık mesajı” etkisini gösterdi. Yasa çıktı ama
başka meslek mensupları da devreden çıktı.
Bizim işimiz bitmedi... Modern kadılığa son vermenin mücadelesini
de sürdüreceğiz.

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ İLE 7/24
MESLEKTAŞIN YANINDA OLDUK
İLK KEZ BU DÖNEM AVUKAT
ARAMALARINA BARO BAŞKANI
KATILDI
Bu “özel” dönemde bizim de özel duyarlılıklarımız olmalıydı.
Meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirirken karşılaştığı saldırılarda,
en hızlı şekilde onun yanında olmanın özel bir anlamı vardı. Avukat Hakları
Merkezimiz, iki yıl boyunca insanüstü gayretle, gece/gündüz demeden
250 meslektaşın yanında oldu. Merkezdeki arkadaşlarımızın tümüyle fahri
olarak gerçekleştirdikleri bu başarılar hepimizi gururlandırıyordu. Baro
olarak onlara bu amaç için tahsis ettiğimiz resmi araçla sağladığımız lojistik
destek yanında, bizzat Baro Başkanının katılımı ile gerçekleştirilen
müdahaleler de anlamlı oluyordu. Gece yarısı Havaalanında gözaltına alınan
Avukat için karşısında Baro Başanını gören kolluğa verdiğimiz mesaj
gelecekte pek çok değişikliğin göstergesi olacaktı.
Aynı duyarlılığı avukat büro/ev aramalarında da göstermekteydik. Özel
olarak meslekiçi eğitim süreçlerinden geçmiş deneyimli meslektaşlarla
sürdürülen çalışmalar sonucunda, aramalarda uyulması gereken kural ve
prosedürler yeniden belirlenerek bunlara uyumlu bir arama
gerçekleştirilmesi sağlanmaktaydı. Çoğu kez tutanaklara yazılan şerhlerle
meslektaşın hakkının kovuşturma safhasında korunabildiğine tanık
oluyorduk. Yine bizzat Baro Başkanının katılımı ile yapılan aramalarda
gösterilen duyarlılıklar, şimdi olmasa bile geleceğin biçimlendirilmesinde
önemli kilometre taşları olacaktı.
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Bir Avukatevine sahip
olmak, hepimizin ortak
rüyasıydı. Bize ait olan,
baronun işlettiği, avukata
özel ayrıcalıklar sunan bir
mekan özlemi, yıllardır
yönetimlerin birbirlerine bıraktıkları miras gibiydi. Şimdi özlem
gerçek oldu.Kanlıca’da 3,5 dönüm arazi içinde, herbiri tescilli
yüzlerce ağaç altında “bir tatlı huzur” arayışının merkezini açtık.
Orduevi, hakimevi,öğretmenevi gibi sıradan bir sosyal tesis değil;
tahsisli, kiralık, ecrimisilli gibi başkasına ait değil, mülkiyeti bize
ait bir yapıda, en kaliteli hizmeti vermeyi hedefledik. “Biz bunlara
layık bir mesleğin mensubuyuz” diyebilmenin ve öyle bir iddiayı
hak etmenin tesisini kurduk.Altyapısından üstyapısına kadar her
alanda en kaliteliyi yaratarak mesaj verdik bir yerlere... Üstelik bir
de Turizm işletme Belgesi alarak kalitemizi taçlandırdık.

KLEŞTİRDİK. BAROBAHÇE AÇILDI.

ARTIK GÜVENCEDEYİZ
SAĞLIKTA DEVRİMLER OLDU
Meslektaşlarımızın vekaletnamelere ekledikleri pul paralarından
oluşturulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunun her avukat için yıllık
120.000.-TL’ye kadar yaptığı sağlık yardımında yeni bir evreye geçilmesi
gerekiyordu. Bu tutardaki yardıma rağmen, meslektaşlarımızın her
hastanede aynı orandaki yardımdan yararlanamamakta olması ve
taburcu olurken ödenen yüksek tutarları ödemekte güçlük çekmesi,
bizi yeni çözümler üretmeye yönlendirdi. Etkin girişimler sonunda;
TBB,istanbul Barosu ve Üniversal Hastaneler Grubu arasında yapılan
anlaşma ile bu hastanelerdeki yatarak tedavilerinde, meslektaşlarımızın
masraflarının sadece % 20’sini ödeyerek taburcu olmalarını sağladık.
Daha sonra bu anlaşmaları geliştirerek TBB’nin Hayat Hastaneleri ile
de sözleşmeler yapmasını sağlayarak seçenekleri çoğalttık.
TBB tarafından geliştirilen yeni proje ile sağlık güvencesinden
meslektaşlarımızın eş ve çocuklarının da yararlanması sağlandı. Yıllık
olarak ödenen çok küçük katkılarla büyümesi planlanan bu yardım
sayesinde, katkı payının ödenmesinden 6 ay sonra eş ve çocuklar da
aynı güvenceye kavuşabilecekti. Sıra ayakta tedaviye gelmişti. Uzun
süren görüşmelerimiz neticesinde Çağlayan Adliyesindeki Baro
Birimimizin yanında açılması planlanan Sağlık Biriminde kurulacak
Poliklinikte meslektaşlarımızın ayakta tedavileri ve basit tahlilleri ve
ilaç teminleri de artık mümkün olabildi. Şimdi burada meslektaşlarımız
muayene olup, tahlillerini yaptırabilir ve reçete yazdırabilir oldular.
Bu arada çeşitli sağlık kuruluşlarıyla özel anlaşmalar yaparak avukatlar
için göz, kulak, burun-boğaz taramaları yaptık.

BAROMETRE YÜKSELDİ
ADLİ YARDIM ve ZORUNLU
MÜDAFİLİKTE REKOR ÜCRET
TRANSFERLERİ OLDU
Adli Yardım Bürolarının sisteminde yerelleşme sağlanması ve
yurttaş odaklı sistemin yeni bürolar açılması suretiyle
yaygınlaştırılmasının sonucu olarak
başvurularda ve
görevlendirmelerde “olağanüstü” olarak nitelendirilecek
artışların gerçekleştirilmesi sağlandı. Bu bağlamda 2010 yılı
sonu itibariyle 6086 olan başvurudan 4663 görevlendirme
yapılmış iken, 2011 sonu itibariyle başvuru sayısı 8445’e
yükselmiş ve görevlendirme de 7528 olmuştur.
Bu artışa paralel olarak 2010 yılı sonu itibariyle Adli Yardım
Sisteminden istanbul’daki avukatlara aktarılan toplam ücret
tutarı 4.872.238 TL iken 2011 sonunda bu rakam 8.610.592 TL’ye
yükselmiştir.
Benzer artışlar zorunlu müdafilik için de geçerlidir. 31.12.2010
itibariyle zorunlu müdafilik kapsamındaki görevlendirme sayısı
69.955 olup, aynı tarih itibariyle avukatlara ödenen ücret
13.944.304 TL iken bu rakamlar 2011 sonunda olağanüstü artış
göstermiştir. Buna göre, 31.12.2011 itibariyle zorunlu müdafilik
kapsamındaki atama sayısı 99400 olup, avukatlara aktarılan
toplam tutar 21.989.282 TL dir.

ARTIK BİZİM DE BİLGİ BANKAMIZ VAR
İSTANBUL BAROSU BİLGİ
BANKASI AÇILDI. ÜSTELİK ÜCRETSİZ!

Mesleğimizin en büyük ihtiyacı olan bilgiye ulaşmak önceki yıllarda
bir bedel gereksindiriyordu. Barolar bu bilgiyi sunan kuruluşlarla
anlaşmalar yaparak indirim ya da kampanyalı satışlara aracılık ediyor,
mümkün olabildiğince ucuz bilgi temini sağlanmaya çalışılıyordu.
Web Sitemizde bedelsiz reklamı sağlanan anlaşmalı kuruluşların
ucuz bilgi bankalarına yatırdığımız bedeller karşılığında bilgiye
ulaşabiliyorduk. “Bunu biz başarabiliriz” diye yola çıktık.
6 aylık bir çalışmanın sonucunda, barter sözleşmesi suretiyle
gerçekleştirdiğimiz bir uygulama ile kendi bilgi bankamızı kurduk.
Şimdi özellikle içtihat alanındaki eksikliklerimizi sadece Baro
Dergisi ile değil, onu destekleyen bir içtihat programıyla kullanabilen
ve bunu ücretsiz yapabilen bir bilgi ağına sahibiz.
Öylece meslektaşlarımızın bedel ödeyerek edinmek zorunda
oldukları bir yükü onların üzerinden alarak Barosunun gücüyle
oluşturduğu bir sinerjiye dönüştürmüştük. “Biz başarabiliriz” diye
yola çıkmıştık “başardık” !

www.istanbulbarosu.org.tr

BARO’DA BiRi Mi VAR?
TTK, BK, HMK ADRESE TESLiM
MESLEKTAŞTA

Geride bıraktğımız yasama dönemi sona ererken
parlamantoda varılan mutabakat sonucunda TTK,
BK ve HMK’nın yasalaşması sağlanmıştı. Yürürlük
için sonraki tarihler öngörülse de hızlı bir
uygulama ile piyasa değeri 150 TL. olan bu üç
yasayı
karşılaştırmalı
olarak
bastırıp,
meslektaşların adreslerine teslim ettik. Bir
ekonomik yükü daha meslektaşlarımızdan almış
ve Baronun etkin gücüyle sinerjiye çevirebilmiştik.
Yürürlüğe girmesine kısa bir zaman kala TTK’da yapılan değişiklikleri içeren kitapçığı da bastırıp meslektaşlara
dağıttık. Bu arada ceza mevzuatında yapılan tüm değişiklikleri de kitaplaştırarak meslektaşlarımıza TTK
değişiklikleri ile birlikte sunduk.

AİDAT 200 TL. Mi?
ÜCRETSİZ MESLEKİ MESULİYET
SİGORTASI SAĞLADIK

Geride bıraktığımız dönemde Avukatlar için Mesleki
Mesuliyet Sigortası, meslektaşlarımız arasında çok kunuşulan
ancak niteliği ve içeriği bakımından bilgi paylaşımının
yeterince sağlanamadığı bir tartışmanın odağı olmuştu.
Bu alanda uzman olan meslektaşlarımız tarafından
Baromuza yönelik yakınmalarda da çeşitli sigorta
şirket/acenta/brokerlerın pazarladıkları poliçelerde yer alan
klozların yeterli olmadığı uyarısı yer almaktaydı.
Bu gelişme üzerine soruna el atıp, meslektaşlarımız
açısından olası riskleri minimize edecek klozları içeren bir
poliçe çalışması yaparak, kendimizce “ideal” olabilecek bir
tasarı yarattık. Bu tasarıyı çeşitli sigorta şirketlerine teklif
ederek poliçelerinin bu klozları içermesi halinde, topluluk
sigortası oluşturabileceğimiz bir anlaşma için masaya
oturabileceğimizi bildirdik. Bu arada Denizbank ile vardığımız
anlaşmada, bankanın kredi kartını bir yıllık kart aidatını
ödemeksizin alan avukata 100.000.-TL. limitli Mesleki
Mesuliyet Sigorta Poliçesinin hediye olarak verilmesini
sağladık.
iki ayrı acenta ile de anlaşma sağlayarak belirlediğimiz
klozları içeren poliçelerin piyasadaki örneklerine göre ucuz
olmasını sağladık. Bununla birlikte, yaptığımız anlaşmalar ile
meslektaşlarımızın özgür iradelerini kısıtlamamaya ve başka
acentalardan poliçe teminini engellememeye özen gösterdik

ÖRNEK BİR DAYANIŞMA SERGİLİYORUZ
ENGELLİ MESLEKTAŞLAR
İÇİN OLUMLU AYRIMCILIK

Sayıları 30 olan engelli meslektaşlarımızın
mesleğe tutunmalarını sağlamanın bütün
meslektaşlarımız için bir dayanışma örneği
oluşturacağını düşünerek, onlar açısından
olumlu ayrımcılık olarak nitelendireceğimiz bir
dizi çalışma içinde olduk.
Görev alan avukatların sıralamasını
değiştirmeden onlara ek olarak bir engelli
meslektaşımıza Adli Yardım Biriminden nöbet
yazdık.
Adliyelerde görev yapmalarını sağlayacak özel
yazılımlı bilgisayar donanımları kurduk. Baro
binasının asansöründen başlayarak, sosyal
tesislerin bütün alanlarından onların da
yararlanabileceği düzenlemeler oluşturduk.

BARO ODALARINDA YENİ ALGI, YENİ
DÜZENLEME
ODALAR MESLEĞE ve MESLEKTAŞA
YAKIŞIR ŞEKİLDE BAŞTAN SONA
YENİLENDİ
Mesleğimizi savunurken ona verdiğimiz değerle bağdaşmayan ve
“iki koltuk bir sehpa” düzenlemesiyle yerleştiğimiz Baro Odaları için
artık yeni bir algı oluşturmaya olanak veren bir “dekorasyon”
ağırlığına ihtiyaç vardı.Kendimize verdiğimiz değerin ölçütü olmayı
sağlamakla birlikte, başkaları nezdindeki saygınlığımıza da ölçüt
olabilecek bir yeni algıya duyulan ihtiyaçla başladığımız çalışmaları,
öncelikle bu alanda “konsept yaratmaya” dönük bir proje çalışması
çerçevesine yönlendirdik. Avukatın adliyeye nereden gireceğinden
başlayan ve girişinden itibaren karşılaşacağı ihtiyaçları gözeten
düzenlemeler için özel “oda projeleri” oluşturduk. Cübbe ihtiyacının
soruna dönüşmemesi için yapılan planlamalar çerçevesinde sadece
bu amaca yönelik odalar yaratılması gerekeceği gibi, sadece çalışma
ve dinlenme odaları da yaratılması gerektiği anlaşıldı.
Bu ihtiyacın estetikle birleştirilmesi ve görüntü itibariyle de
meslektaşlarımızı doyuran bir zevki yansıtabilmesine yönelik
çalışmalar sonlandırılarak, en geniş şekilde Çağlayan’daki istanbul
Adliyesinin 42 odasında uygulamaya geçildi. Bu planlama ve değişen
algı nedeniyle başka adliyelerde zaman zaman karşılaşılan cübbe
bulamamak, bilgisayar beklemek gibi sorunlarla karşılaşılmadı.

Üstelik meslektaşlarımıza layık olduğunu
düşündüğümüz bir dekorasyon ile “daha kaliteli bir iş
yaşamının” işaretleri verilmiş oldu. Sorunu salt,
dekorasyon boyutunda görmeyen ve özellikle de
bilgisayar teknolojisi bağlamında en ileri aşamada
değerlendiren bir yaklaşımla, bu alandaki tüm
olanakları meslektaşlarımıza sunabilecek yeterliliğe
erişmiş olmanın gururunu yaşadık. Eksiksiz bir altyapı
hizmeti sunabildiğimiz gibi, yazılım ve donanım olarak
verdiğimiz hizmetteki kalite ve olanaklar başka
kuruluşlarca sağlanamayan bir düzeye erişti. Üstelik
bu düzenlemeler, Çağlayan adliyesi içinde Baroya bir
maliyet yüklemeden gerçekleştirildi. Dekorasyonu
yapılan odalar, Çağlayan’daki istanbul Adliyesine dahil
olan önceki adliyelerden gelen görevlilere verilirken
yapılan anlaşmalar ile kendilerinden, dekorasyon katkı
bedeli olarak bu masraflar tahsil edildi.
Uygulamanın beğeni toplamasını izleyen süreçte,
Kartal Adliyesine taşınacak birimler dışındaki tüm
adliyelerin Baro odaları yenilenmiş ve bu konsepte
uygun hale getirilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle
Bakırköy Baro Odaları düzenlendi, ardından da Silivri,

Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, Beykoz, Çatalca,
Şile, Adalar Baro Odaları tümüyle yenilendi. Son kez
de meslektaşlarımızın Cezaevlerindeki dinlenme
odalarının yeni konsepte uyumlu hale getirilmesi
çalışmaları başlatılarak Metris Cezaevi ile Bakırköy
Kadın Tutukevinde aynı çalışmalar tamamlandı.Baro
odalarında yaratmaya çalıştığımız yeni algının,
mesleğimize ilişkin bakış açısının yansıması olması
gerektiğini düşündük.

BARO HİZMETİNİ ADLİYEYE GETİRDİK
ÇAĞLAYAN’DA BARO BİRİMİ KURDUK

İstanbul’un özel koşullarında yapılan avukatlık mesleğinin
taşıdığı zorlukları gözeterek, meslektaşlarımızın Baroya gelmeden
adliyede hizmet alabilmelerini sağlayan bir Baro Birimini
Çağlayan’daki istanbul Adliyesi içinde oluşturduk. Barodaki
müracaat,muhasebe, CMK, AHM ve disiplin servislerinin hizmet
verebildiği birimlerle hizmeti meslektaşlarımızın ayağına
götürmüş olduk. Ayrıca açtığımız stajyer avukatlar odasında
stajyerlere hizmet verilmesi ve dinlenmesi sağlanırken Adli
Yardım Birimlerinde yurttaşların müracaatlarını alarak merkeze
ulaştırmak olanağına kavuştuk.
Bütün bu hizmetlerin yanında, bu birim içinde dekore ettiğimiz
geniş ve konforlu salon ile meslektaşlara adliye içinde ayrıcalık
sunan bir aidiyet ve sahiplenmeyi duyumsatmayı amaçladık. Biz
bunu hakeden bir mesleğin mensubuyuz. Kartal Adliyesinin
taşınması ile birlikte aynı anlayışı orada da kurumlaştırmanın
bütün hazırlıklarını tamamladık.

BAROLARIN İLETİŞİM
TEKNOLOJİSİNDE YENİ DÖNEMİ BİZ
BAŞLATTIK
BARO TV KURDUK, ŞİMDİ DE
PROFESYONELLEŞİYORUZ.

Yaşadığımız zaman diliminde teknolojinin aldığı boyut ve
meslektaşlarımızın teknolojiden yararlanmalarının sağlanması
bakımından bu alandaki gelişmelerin ivedilikle izlenmesi, bizi
yeni arayışlara yönlendirmişti. Üstelik istanbul Barosu’na olan
ihtiyacın sadece baro levhasına kayıtlı avukatlarla sınırlı olmadığı
saptanınca, bu gücün kullanımındaki etkinliğin sağlanmasın
olağanüstü önem taşıdığı da gözleniyordu.
Bu yargılardan hareketle, iletişim teknolojileri alanındaki
gücümüzü Baro TV oluşturarak başlatabileceğimizi düşündük.
Önce mevcut olanaklarla sınırlı olarak geliştirdiğimiz çalışmalarla
deneme nitelikli “canlı yayın” uygulamasına başladık. Özellikle
melektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdikleri, ancak salon temini
zorluğu çekilen meslekiçi eğitim çalışmalarını canlı olarak
yayınlayıp, onların ev ya da bürolarından bu çalışmaları
izlemelerini sağladık.
Daha sonra aldığımız kararla, bu çalışmaların daha da
geliştirilmesi ve hizmetin daha kaliteli olarak verilmesini
sağlamak üzere, donanım ihtiyacını giderdik. Sadece bu türden
meslekiçi eğitim çalışmaları ile sınırlı olmayan, o çalışmalarla
birlikte her türlü bilgiyi interaktif olarak paylaşabileceğimiz bir
yeni mecra yaratmanın uğraşına giriştik. Şimdi yeni süreçte,
profosyonel kadrolarla böyle bir mecra oluşturarak,
meslektaşlarımızın hizmetine sunmanın heyecanını duyacağız.
Biz yapabiliriz.

OLAĞANÜSTÜ İLGİDEN MUTLUYUZ
ADLİYELER ARASI SERVİSLER
HAFTADA 10.000 SAYISINA ULAŞTI

İstanbul’da adliye sisteminin üç merkezde
odaklanması nedeniyle yaptığımız planlama içinde,
merkezler arasında servis hizmeti verileceğini
taahhüt etmiştik.
Henüz Kartal Adliyesinin hizmete başlamamış
olması nedeniyle, ilk aşamada Bakırköy ve Çağlayan
arasında başlattığımız servisin olağanüstü ilgi
görmesi ve daha sonra Taksim-Çağlayan arasında
başlattığımız yeni hattın da dolması, bu planlamanın
ne denli haklı ve verimli olduğunun da göstergesi
oldu. Meslektaşlarımızdan ulaşan yoğun talep üzerine,
Kadıköy-Çağlayan hattında başlattığımız yeni sefrler
de böyle bir hatta olan ihtiyacı belirleyeceğimiz
rakamlara ulaştı. Giderek artan ilginin haftada 10.000
kişi taşıma sayısına ulaşmış olması, bu kez ek
seferleri gereksindirdi. Maliyetlerin 1 TL/kişi’nin de
altına düştüğü bir taşımayı başarmış olmak da bizi
ayrıca mutlu kıldı.

BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN
İLK ADIMI ATTIK TİP SÖZLEŞMEYİ
KABUL EDEREK TBB’YE SUNDUK.
KAMU AVUKATLARINI BARO iLE
BULUŞTURDUK

Mesleğimizin geleceği açısından ivedilikle çözümlenmesi gereken temel sorunlarımızın başında, bağlı çalışan
avukatların sorunları gelmekteydi. “Patron avukat” ve “işçi avukat” gibi kavramların yaşamımıza girdiği günden
bu yana, özellikle de genç meslektaşlarımızın maruz kaldığı sorunların çözümü, daha da ağırlaşmaktaydı.
Sadece parasal sorunları değil, özellikle de çalışma koşullarının ağırlığı giderek büyüyordu. “Avukat Sendikası”
gündeme geliyor, yeni örgütlenmeler planlanıyordu. Meslektaşlarımızın oluşturdukları örgütlenme ile birlikte
hazırladığımız “tip sözleşme”yi Yönetim Kurulu Kararı haline getirdik. Sorunun aşılmasında ilk adım olarak
düşündüğümüz bu gelişme çerçevesinde, tip sözleşmenin istanbul Barosuna Üye avukatlar tarafından
uygulamaya başlanması yönünde de tavsiye kararı aldık. Ayrıca sözkonusu tip sözleşme ve bu çerçevede
hazırlanan yönergenin TBB’ye sunulması suretiyle, uygulanmasını zorunlu kılacak bir düzenlemeye
dönüştürülmesi yolunda da öneri götürülmesini kararlaştırdık.
Kamu avukatlarını Baro ile buluşturduk. Komisyonumuz geçen iki yıl içerisinde, olağanüstü bir çaba göstererek
sorunların aşılmasında öncü kuvvet oldu. Bu bağlamda özellikle bakanlıklarla yapılan görüşmelerde kamu
avukatlarının sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratılırken, diğer yandan da doğrudan eyleme yönelik çalışmalar
öne çıktı.

BÖYLE GELMİŞTİ AMA BÖYLE GİTMEZDİ
ADLİ YARDIMDA YENİ UYGULAMALAR
BAŞLATTIK

Yıllardır tek düze bir yargıyla yönetilip yönlendirilen Adli
Yardım Biriminin yeni bir örgütlenme ihtiyacı içinde olduğunu
söyleyerek gelmiştik. Projemizin önemli ayaklarını yaşama
geçirmeyi başardık. Yeni dönemde de atılacak yeni adımlarla
tamamlanacak bu projenin alt yapısını hazır hale getirdik.Adli
Yardım Sistemini yaygınlaştırıp yerelleştirdik. Gaziosmanpaşa,
Büyük Çekmece, Çağlayan’da birimler açarak, özünde yurttaş
odaklı bir hizmet olan sistemin gereğini yerine getirdik. Bu
sayede daha çok başvuru alıp, daha çok görevlendirme yapmak
olanağına sahip olduk. Bu sayede 2010 yılı sonunda avukatlara
aktarılan ücret 4.6 milyon lira iken 2011 sonu itibariyle 8.4
milyon liraya yükseldi.Bir yandan hak arama özgürlüğü ve eşitliği
alanında daha çok mesafe almayı başarırken, diğer yandan da
meslektalarımıza daha yüksek bir ücret transferini sağlamış
olduk.
Kadına karşı şiddetin giderek artan bir boyut alması bizi
sorumluluğa yöneltmişti. Zaman zaman ölümle sonuçlanan acı
olayların meydana gelmesi nedeniyle, bunları önleyebilecek yeni
çalışmaları başlattık. Bir yandan hızlı bir program oluşturarak
sisteme kayıtlı meslektaşlarımızın bu alanda bilgilenmelerini
sağlayacak meslek içi eğitimleri tamamladık. 1389
meslektaşımız şiddete uğrayan kadına, yaklaşımdan hukuki
yardıma kadar uzanan süreçte yapılması gerekenler konusunda
bilgilendirildi. Böylece daha bilgili ve deneyimli
meslektaşlarımızla olaylara müdahale olanağına kavuştuk. Kendi
sistemimizi gözden geçirerek şiddete uğramış kadına yardım
için 7/24 hizmet vermeye başladık. Baro birimine gelemeyen

kadının ayağına biz gittik. Müracaatları onların istediği
kesmek için Baroya gelmeleri gibi bir külfeti
yerlerden alıp, süratle harekete geçebilecek bir sistem
kaldırırken, diğer yandan da sistemi hızlandırma
oluşturduk. şiddete uğrayan kadının masraf yapmasına olanağına kavuşturduk.
gerek duyururmayan, fakirlik belgesi talep etmeyen
bir yapıya yöneldik. Bu alanda Mor Çatı benzeri
örgütlenmelerle işbirliği
ortamları yarattık. Avrupa Konseyi İstanbul
Sözleşmesinin imzalanmasından sonra Çağlayan
Adliyesi içinde Kadın Hakları şiddeti Önleme Bürosu
kurduk. Sadece bu alanda hizmet veren
özel birimde nöbet sistemi oluşturup, Adli Yardım
Birimlerine ek yeni bir birim daha oluşturduk. Bütün
Adli Yardım Sistemini şeffaf hale getirdik. Manuel
Atama
Sistemini
kaldırdık.
Meslektaşın
01.01.2008’den itibaren aldığı görevleri toplayarak
bölge kayıt ortalamaları ile atama sıralaması
oluşturup,sırası gelenin atamasını zorunlu kılan bir
yazılım yaptık. Daha önemlisi, bütün atamaların
günlük olarak tüm meslektaşlar tarafından internet
ortamında görülmesini sağladık.Sırası gelen avukat
atanmamış olmasının nedenini, red veya
bulunamamayı bizzat kendisi görmeye başladı.
Kartal’da ödeme merkezi oluşturduk. Bir yandan
Anadolu Yakasındaki meslektaşlarımızın makbuz

Bu çalışmalarla sistem güçlendirilirken, TBB’nin yeni
yönergesi ile avukatlara ödenen ücrette ikili bir
sisteme geçilmesi ve atama sonrasında yapılacak
ödemenin tarife ile sınırlandırılması bizi ciddi biçimde
sıkıntıya sokmuştu. TBB nezdinde yaptığımız itirazlar,
bizim istediğimiz kadar olmasa da bir ölçüde sonuç
verdi. Meslektaşlarımızın tarifenin iki katı ücret
almasını sağlayacak kararları meslektaşlarla birlikte
tartışarak oluşturduk. Bütün bu adımlara rağmen,
sistemin içindeki eksiklikler ile haksızlıkları giderecek
yeni projelerin yaşama geçmesi gereğinden hareketle,
yllardır yapılmayan Adli Yardım Genel Kurulunu
toplayarak düşüncelerimizi sistemin içindeki
meslektaşlarımızla tartışmaya açtık. Böylece
oluşturacağımız
katılım
süreçleri
ile
meslektaşlarımızın karar süreçleri içinde olmasını
sağlamayı amaçladık. Bu çalışma çok ilgi görmese de,
yeni döneme ilişkin ciddi işaretler aldığımız fikirler
biriktirmemizi sağladı. Artık Adli Yardım ayağa
kalkabilecektir. Bu altyapıyı oluşturduk. Yeni dönem
yeni Adli Yardım Sistemi ile daha başka ama daha
güçlü olabilecektir.

DEMOKRATİK YÖNETİM
BARO MECLİSİNDE GRUPLARIN
DEMOKRATİK KATILIMI SAĞLANDI
Baro Meclisi’nin sadece yönetime seçilen grubun takdir ettiği veya
seçilmiş olan üyelerinden oluşan yapısı tümüyle değiştirilerek seçime
katılan grupların ağırlıkları ölçüsünde temsil edilmesi sağlandı. Baro’nun
Parlamentosu olarak kabul ettiğimiz bu mecliste grup temsilcilerine
önclikli söz hakkı verilmek suretiyle, yapılan hizmetlerin üç aylık
dönemler halinde, hangi eleştirileri alabileceğini gözlemledik. Yapılan
eleştirileri özenle dikkate alarak, bu eleştiriler ölçeğinde yeni çalışma
alanları oluşturduk.
Bu yolla, demokratik katılım mekanizmasını daha ileri boyutlara
taşırken, Baro’da iddia ortaya koyan gruplarla eşgüdüm içinde mesleki
sorunlara yaklaştık.
Ayrıca, önümüze çıkan temel konularda, bütün grup temsilcileriyle
altı ayda bir toplantı yaparak, gündemdeki sorunların çözümü
konusunda ortak akıl oluşturmaya çalışmakla birlikte, eylem birliğinin
gerçekleşmesini sağlamaya çalıştık.

YENİ YASA YENİ AVUKAT
AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ İLE
İLGİLİ BARO GÖRÜŞÜ GÜNCELLENDİ

Çalışma dönemimiz içinde TBB tarafından Adalet Bakanlığı’na
sunulmak üzere hazırlanan Avukatlık Yasası ile ilgili olarak daha
önce saptanan Baromuz görüşleri güncellendi. Ortak bir platformla
oluşturulan yeni görüşler, gerek oluşturulmadan önce ve gerekse
oluşturulduktan sonra Baro Meclisi’nde tartışılarak, bütün grupların
eleştirilerine açıldı. Bugün istanbul Barosu hafızasında, tümüyle
Baromuz’da oluşturulan düşüncelerin ürünü olarak, yeni bir taslak
bulunması ve dolayısıyla yeni bir model oluşturulması sağlandı.
Daha sonra yaşanan siyasal süreç ve özellikle bakanlık tarafından
hazırlandığı anlaşılan taslak ile bir kısım baroların çalışması olarak
TBB’ye sunulduğu bildirilen değişiklik taslaklarının mevcut
kazanımlarımızı geriye götüren bir nitelik taşıması karşısında,
Avukatlık Yasası değişikliğinin tümüyle gündeme alınması yönündeki
tavrımızdan vazgeçerek, şimdilik üzerinde özenle durduğumuz
‘‘sınav’’ ve ‘‘staj’’ düzenlemesi ile yetinilmesi kararı aldık.

KARAKOLDA ‘BARO’ VAR
İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE
HATTI AÇTIK

Yıllardır CMK’da yapılan değişikliklerle, zorunlu müdafiiliğin
kapsamının daraltılması nedeniyle, işkencenin hortlayacağını savunup
uyarı görevimizi yerine getiriyorduk. Bizi dinlemedikleri gibi PVSK
değişikliği ile kolluk motivasyonunu bu anlamda olağanüstü ölçüde
olumsuzluğa yöneltecek düzenlemeler yaptılar. Tam da tahmin ettiğimiz
gibi, yeniden işkence konuşmaya başladık.
Bu gidişata seyirci kalamazdık. Yasamızın bize yüklediği insan
haklarını koruma ve kollama görevini yerine getirmeliydik. Tanık
olduğumuz, kuşku duyduğumuz, üstünün örtülmesi nedeniyle mücadele
verdiğimiz dosyaların dışında kalan ve ‘‘Kolluğun Sırrı’’na dönüşen
olaylara müdahele etmemiz gerekiyordu. ÇHD ve TTB ile ortaklaşa
başlattığımız ve Baro bünyesinde oluşturduğumuz ‘‘işkenceye Karşı
Mücadele Hattı’’ ile yeni bir alan açtık.
Şimdi bir yandan bütün karakolları gözlem altına alan, oralardaki her
türlü baskı ve şiddeti gözleyen, avukatların çalışma koşullarını
değerlendiren ve bütün bunları raporlayan ve yayınlayan bir sistem
kurulmuş oldu.

444 155 9

ÜNİVERSİTELERLE İŞBiRLİĞİNDE
YENİ YAKLAŞIMLAR OLUŞTURDUK
BİZE İNDİRİM YAPIN, SİZE TALEP
OLUŞTURALIM

Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri tarafından açılan yüksek lisans
ve/veya sertifika programlarını duyuran afişlerin Baro Odalarına
asılmasına olanak sağlamaktaydık. Ancak Genel Kurul’da vaad
ettiğimiz gibi bununla yetinmeyen bir adım atarak bu programlara
avukatların katılımını isteyen Fakülte Yönetimlerine yeni bir öneride
bulunduk. Bu programları avukatlara Baro olarak duyurabilir, onların
katılımını sağlayabilirdik. Ama bir şartımız vardı. En az % 50 indirim
yapmaları gerekiyordu. Bunu sağlayan Fakültelerin programları için
meslektaşlarımıza mail/SMS gibi yollarla ulaşıp, bilgi verip önerdik.
O sayede pek çoğu genç olan avukatların düşük ücretlerle yüksek
lisans yapmalarını veya sertifika programlarından yararlanmalarını
sağlamış olduk. Biz bu uygulamaya devam edeceğiz.

BİZ BU İŞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ
YAYIN KURULU ÇALIŞMALARI
TAKDİR ALMAYA DEVAM EDiYOR

İstanbul Barosu olarak çıkardığımız yayınların ilgi alanları,
öteden bu yana giderek genişleyen bir süreç izlemekteydi. Bu
dönem ilk kez bu alanlar kendisini özel olarak hissettirip, bizzat
talep açarak daha bir genişletti. Özellikle Baro Dergimiz, bu
alandaki iddialı pek çok derginin önün geçip ülkemizdeki “bir
numaralı” hukuk dergisi oldu. Artık bu konu, ülkemizin hukuk
kamuoyunda tartışmasız kabul edilen bir gerçeklik haline geldi.
Basımı biraz gecikse, Yargıtaydan Hukuk Örgütlerine,
Üniversitelerden Kamu Kuruluşlarına kadar pek çok kurumun
sorguladığı bir yayın oldu. Bu sorumluluğu taşıyan Yayın
Kurulumuz özgün yazı, haber ve içtihatlarla büyük bir özveri
içinde çaba göstermeye devam ediyor. Yayın Kurulu tarafından
kitaplaştırılan pek çok eser, konusundaki uzmanların referans
kaynağı olmayı başaran bir içerik taşıdı. Komisyon ve
Merkezlerimiz tarafından yapılan panel ve konferansların notları
da kitaplaştırılırken özel ilgi alanı olmaya devam etti.

GENÇLER İLK KEZ KARAR
SÜREÇLERİNE KATILDILAR
SEM YÜRÜTME KURULU’NDA
İKİ STAJYER

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu,
deneyimli 7 Meslek Ustası ile
gerçekten de özverili bir çalışma
sergilerken bu çalışmaların ve
kararlarının içinde neden Stajyer
Avukatın kendisi olmasın diye
düşündük. Söz verdiğimiz gibi, 2
Stajyer Avukatı da bu kurulun içine
soktuk. Öylece bir yandan katılımı
sağlayıp geliştirirken, diğer yandan da
karar süreçlerinin içine bizat stajyeri
sokmuş olduk. Biz SEM’i sadece kendi
bildiklerimizle değil, stajı bizzat
yaşayanlarla birlikte yönettik.

MERKEZ ve KOMİSYONLAR BARO
ÖRNEK ÇALIŞMALARLA HUKUK
DÜNYASININ PUSULASI OLDUK

Geçen iki yıl içerisinde merkez ve komisyonlarımız, konularına
giren alanlarda yaptıkları çalışmalarla, hukuk kamuoyunda pusula
görvi yaptı. Üniversitelerle ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde
düzenledikleri sempozyumlarla sadece avukatların değil, yargı
kuruluşlarına kadar varan ilgi alanları oluşturmayı başardı.
Merkez ve komisyonlarımızla hayat bulduk.

OYA HAYAT VERDi!

İSTANBUL BAROSU EMEK
DAYANIŞMASINDA 1 MAYISLAR’DA
MEYDANLARDAYDIK
Geleneği, çizgisi, yaşam biçimi ile emekle dayanışması gereken
istanbul Barosu, 12 Eylülün depolitizasyon sürecinde bahar
bayramına dönüştürülerek iğdiş edilen 1 Mayıslara uzak kalmıştı.
Oysa değişen emek tanımı,beyin emekçisi olan avukatları da
kapsıyordu. Bu bağlamda, sadece işçilerle bir emek dayanışması
değil, kendi emeği ile dayanışmayı da içermekteydi. Aldık elimize
Baromuzun pankartını, yürüdük 1 Mayıs meydanına...

BİZ CUMHURİYET DEĞERLERİNDEN
BESLENİP BÜYÜDÜK
CUMHURİYET BAYRAMINI DEV
KONSERLE KUTLADIK

Bizim için Cumhuriyet değerleri özel bir anlam ifade etmekteydi.
Bu değerlere ilişkin beslediğimiz özel duyarlılıklar, kaynağını
Ulusal Kurtuluş Savaşından alan 1923 ruhunun bugüne
yansımasıydı. Bu nedenle beslenip büyüdüğümüz değerlerin
bayramında taşıdığımız gururu, meslektaşlarımızla birlikte daha
bir coşkuyla kutlamalıydık. Değerli Sanatçı Candan Erçetin
konserinde buluşurken elimizdeki bayraklarla oluşturduğumuz
muhtşem görüntü, yaşattığımız duygularımızın dışa vurumuydu.
Biz o gün mücadele azmimizi daha bir biledik...

KADERDE, KIVANÇTA OLDUĞU GİBİ
TASADA DA ORTAK OLDUK
VAN DEPREMİNDE DE İSTANBUL
BAROSU VARDI

Van’da yaşanan deprem felaketinde istanbul Barosu olarak
göstermemiz gereken varlık, bizi ulus olarak tasada da ortak
kılacak bir dayanışmaya götürmeliydi. Hızlı bir örgütlenme ile
başlattığımız çalışmalar sonucunda, öncelikle banka yardım
hesabı açarak meslektaşlarımıza duyurmuş ve Van halkı ve
avukatları ile dayanışma sergilemiştik. Diğer yandan felaket
nedeniyle ertelediğimiz Cumhuriyet Konserinden elde ettiğimiz
gelirin Van’a gönderilmesi kararını almıştık. Felaketin izlerinin
uzun süre silinmemesi ve özellikle de Van’daki meslektaşlarımızın
büro faaliyetlerini gerçekleştirmede zorlandıklarına ilişkin
gözlemler üzerine, kendilerine bir konteynerle birlikte bilgisayar
donanımları da gönderdik.

MESLEK İÇİ EĞİTİMİN REKORUNU
KIRDIK HMK, TTK, BK EĞİTİMLERİ
OLAĞANÜSTÜ İLGİ GÖRDÜ

Göreve geldiğimizde, 3 temel yasa baştan sona değişmişti. Önce o
yasaları karşılaştırmalı olarak bastırıp meslektaşlara göndermiş ve
hemen ardından da bu yasaların tartışıldığı meslek içi eğitime
başlamıştık. Yaklaşık 11.000 meslektaşımızın katıldığı 16 ayrı panel
ve sempozyum ile bilgilerimizi tazeleme olanağına kavuştuk. Bu
alanlarda yaptığımız toplantıların bir kısmını değerli Hocalarımız Prof.
Dr. ismet Sungurbey ve Prof. Dr. Mücahit Tanrıverdi’nin anılarına ithaf
ederek onları da saygı ile andık.
Toplantılarımızı Baro TV’den yayına koyarak katılamayan
meslektaşlarımızın izlemelerine olanak sağlayan yeni teknolojileri
hayata geçirdik.

KALiTE STANDARTLARINDA BARO
KALİTE KOORDİNASYON
MERKEZİ YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Baro’nun, denetlenerek yönetilmesi ve yönetilirken denetlenmesi
için oluşturulan Kalite Koordinasyon Merkezi’nin kapatılarak işlevsiz
hale getirilmesine yönelik itirazlarımız doğrultusunda, merkezi
yeniden açarak, Baro’nun kalite standartlarında yönetilmesini
sağladık. Yapılan hizmetlerin meslektaşlarımız arasında sağladığı
memnuniyeti, ölçümlenebilir değerlerle test edebilme imkanına
kavuşurken, bilimsel veriler ışığında oluşturulmuş kalite
standartlarını Baro’nun çalışma ilkeleri haline getirdik.
‘‘ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’’ sahibi olan
Baromuzun, bu sistemin ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi
sağlanırken, bir yandan belgeyi veren yurt dışı kaynaklı firmanın,
diğer yandan da içimizde eğitim alarak yetiştirilen içtetekikçilerin
denetimleriyle sistemin işleyişine özen gösterildi.
Şimdi İstanbul Barosu kişilerle kaim bir anlayışla değil, bilimsel
verilerin ışığında yönetiliyor.
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Güneydoğu’da meydana gelen terör olayları ve arka arkaya gelen şehit cenazeleri nedeniyle Yeni Adlı yıl açılış törenlerinin bir
bölümü iptal edildi.

Hiçbir meslek sorununun cumhuriyetin temel felsefesinden ve
meslek onurundan daha önemli olmadığını vurgulayan Kocasakal, bunun için yapılan bir mücadelede bedel ödemek gerekirse ödeneceğini, bu nedenle susmayacaklarını, boyun eğmeyeceklerini ve biat etmeyeceklerini bildirdi.

Yeni Adli yılın açılışı nedeniyle İstanbul Barosu Avukatları 3
Eylül Pazartesi günü saat 18.00’da İstanbul Üniversitesi Hukuk
u
Kocasakal, her şeye rağmen, adalet savaşçısı avukatlara mücaFakültesi arka bahçesinde bir araya geldiler.
delelerinde başarılı olmaları için iyi bir yıl dilediğini sözlerine
İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, buraekledi. u
da yaptığı konuşmada, yeni adli yılın adil bir yıl olacağını sanmadığını, bu yılın barolara karşı yapılan saldırılara karşı mücadele yılı olacağını söyledi.

EYLÜL ETKİNLİKLERİ
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YENİ ADLİ YILDA DA
SUSMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ, BİAT ETMEYECEĞİZ!
Bugün, bir adli yıl daha başlıyor!
Ne yazık ki, bu adli yıla;
• yargının tamamen siyasi iktidarın denetimine girdiği, dahası güç ve iktidar mücadelelerinin
arenası haline getirildiği,
• hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı,
• güvence olması gereken yargının hak ve özgürlükler için en büyük tehdit ve tehlike haline
geldiği,
• hukukun en temel ilkelerinin sistematik olarak çiğnendiği,
• “özel” yargı ve yargılamalarla hukuk birliğinin yok edildiği,
• adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığı,
bir ortamda girmekteyiz.
Bu şartlar altında adli yılın, “adil” bir yıl olmayacağı, olamayacağı açıktır. Kuşatılmış olan yargının, “esir”
edilmesinden sonra sıranın barolara, avukatlara geldiği anlaşılmaktadır. Avukat ve barolar “hiçleştirilmek”
istenmekte, savunmasız, avukatsız bir yargı düşlenmektedir.
Bu hukuksuzluklarda katkısı olanlar ya da boyun eğenler tarihin yargısından, vicdanlarından ve aynalardan kaçamayacaklardır.
Elbette biz avukatların pek çok mesleki sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü konusundaki girişimlerimiz ve kararlılığımız artarak sürdürülecektir. Ancak hiçbir mesleki sorunumuz meslek onurumuzdan, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü amacımız ve mücadelemizden daha önemli ve öncelikli değildir.
Bilinmelidir ki biz avukatlar; boyun eğmeyen, biat etmeyen bir tarihsel mirası genlerimizde taşımaktayız.
Bizlerin hiç “efendileri” olmadı ve olmayacaktır.
İstanbul Barosu olarak, bugüne dek olduğu gibi bundan böyle de her şart altında meslek onurumuzu,
yurttaşlarımızın hak ve hukukunu korumayı, hukuksuzlukları izlemeyi, hukuk devleti ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırız.
Aynı şekilde Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, vatanın bölünmezliğini, üniter devleti koruma ve kollama bizim için bir namus ve vatan borcudur. Bu borcu da ödemeye
devam edeceğiz.
Hukuksuzluklara karşı susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz.
“Tarihin en son yerinde, son sözü hep direnenler söyler”. Henüz son sözümüzü söylemedik!...
Yurttaşlarımıza saygı ile duyurulur.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Marmara ve Ege Bölgesi Baro Başkanları ve bazı yönetim kurulu üyeleri 1 Eylül 2012 Cumartesi günü İstanbul’da BAROBAHÇE’de bir toplantı yaptı. İstanbul Barosu Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda,
ülke, yargı ve meslek sorunları görüşüldü. Üç saat süren
toplantıdan sonra Adli Yıl’ın başlangıcı da dikkate alınarak bir sonuç bildirgesi yayınlandı.
Sonuç bildirgesi şöyle:

izlemeye devam edeceğimizi, vatandaşlarımızın hak ve
hukukuna sahip çıkacağımızı, susmayacağımızı ve boyun eğmeyeceğimizi, belirtmek istemekteyiz.
3) Bilindiği üzere, savunma ve onun temsilcisi avukat,
yargının eşit kurucu unsurlarından birisidir. Yargının diğer süjeleri ile avukat arasında hiyerarşi doğuran bakış
açılarına ilişkin örneklerin çoğaldığına tanık olmaktayız. Oysa avukat halkın yargılamadaki sesi ve toplumsal
adaletin temsilcisi konumundadır. Avukata yönelik her
saldırı, özünde yurttaşların hak arama özgürlüğüne yönelmektedir. Bu gelişmelere asla seyirci kalmayacağımızın ve bu uğurda mücadele vereceğimizin bilinmesini
istiyoruz.

1) 1 Eylül 2012 Dünya Barış Günü vesilesiyle vurgulamak
isteriz ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesine, her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulan bir dönemden geçmekteyiz. Siyasi iktidarın,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilkeye dayalı geleneksel dış
4) Hak ve özgürlükler için büyük bir tehdit oluşturan güç
politikasını terk ederek yürüttüğü Suriye politikası ve
ve iktidar vasıtası haline getirilen, özel görevli mahkebu çerçevede ülkemizin hızla savaşa ve bataklığa sümeler muhafaza edilirken, Terör Mahkemeleri adı altınrüklenmesi bizleri kaygılandırmaktadır. Bu politikaları
barışçıl bulmadığımız gibi, kamplarda gelişen süreçleri u da aynı işlev ve niteliğe sahip, yeni bir özel yargılama
mekanizmasının oluşturulması, demokratik hukuk devde uluslararası hukuka ve ulusal mevzuatımıza aykırı
leti açısından kaygı vericidir. Bu açık bir aldatmacadır.
bulmaktayız.
DGM ve Özel Yetkili Mahkemelere egemen olan anlayış2) Yeni Adli Yıla; yargının tamamen siyasi iktidarın delarla mücadele ederken edindiğimiz bilinç ve birikim,
netimine girdiği, hukukun üstünlüğünün ve hukuk birliğinin yok edildiği, özel yargı ve yargılamalarla hukuk
güvenliğinin kalmadığı, temel hukuk prensiplerinin sistematik olarak çiğnendiği, savunmanın ve onun temsilcisi olan avukatın ve baroların yok sayılmaya çalışıldığı
bir ortamda girilmektedir. Elbette ki avukatlar olarak
pek çok mesleki sorunumuz bulunmaktadır. Bu mesleki sorunlarımızın aşılması açısından barolar olarak kararlı mücadelemiz devam edecektir. Ancak bilinmesini
isteriz ki, meslek sorunlarımızın çözümlenmesi kadar
önemsediğimiz meslek onurumuzdan, hukuk devleti,
insan hakları ve demokrasi mücadelemizden asla ödün
vermeyeceğiz. Bu açıdan Barolar olarak her şart altında
hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi, hukuksuzlukları

EYLÜL ETKİNLİKLERİ

Baro Eylül 2012

MARMARA VE EGE BÖLGESİ BARO BAŞKANLARI
İSTANBUL’DA TOPLANDI

40
Baro Eylül 2012

EYLÜL ETKİNLİKLERİ

bu “özel” yargılama makamların kaldırılması için
de yeterli olacaktır.
5) Avukatlık Kanununun 76 ve 95. Maddeleri; barolara hukuk devletini, insan haklarını, kişi hak
ve özgürlüklerini toplum adına gözetme, görev ve
yetkisi vermektedir. Bu görev ve yetki, yurttaşlarımızın hukuk güvenliğini ifade eder. Ancak ne yazık ki, yargının yeniden “amaca uygun” bir biçimde
dizayn edilmesinden sonra Danıştay tarafından
verilen kararlar, kanunun verdiği bu hakkı ortadan
kaldıracak bir niteliğe bürünmüştür. Artık barolar tarafından açılan davalar, husumet açısından
reddedilmektedir. Bu kararlarla birlikte Baroların
toplumun hak ve hukukunu koruma görevi işlevsiz kılınmaya çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki,
her durumda Barolar olarak halkımız ile birlikte bu
görev ve sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
6) Son dönemlerde işkence ve kötü muamelenin u
arttığı, kolluk güçlerinin yurttaşlara karşı şiddete
yöneldiği gelişmelere tanık olunmaktadır. Bu süreci, demokratik hukuk devleti açısından vahim
bir gelişme olarak değerlendirdiğimizi ve ciddi bir
endişe içinde izlediğimizi vurgulama gereği duyuyoruz. Bununla birlikte Barolar olarak söz konusu
gelişmelere sesiz kalmayacağımızın bilinmesini
isteriz.

kaldırılması ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yeni bir düzenlemenin öngörülmemesi, hızla
açılan hukuk fakültelerinin kalitesi, tartışılan eğitim düzeyleri ve avukatlar hakkında açılan davalar
gibi daha pek çok yaşamsal sorunlar görmezden
gelinirken, içinde bulunduğumuz zaman diliminde
çok önemli sorunsalmış gibi, baroların delege yapılarının değiştirilmesi yönündeki kanun teklifinin
ivedilikle görüşülecek olması, iktidarın avukatlara bakış açısını somutlayan en önemli göstergedir.
Temsil sistemini, adaleti ve katılımı reddeden bir
teklifin kabul edilmesi, aynı iktidarın demokrasi
anlayışını da somutlayacaktır. Demokratik ilkelere
aykırı bu gelişmeleri, faydacılık ilkesi ile kabul etmemiz beklenmemelidir. TBMM, bu antidemokrat
yapılanmaya izin vermemelidir. Barolar olarak bu
gelişmeyi de kaygı ile izlemekteyiz.u

Kamuoyuna saygı ile duyururuz;
• Aydın Barosu Başkanlığı
• Balıkesir Barosu Başkanlığı
• Çanakkale Barosu Başkanlığı
• Denizli Barosu Başkanlığı
• Edirne Barosu Başkanlığı

7) HSYK’nın ve Yüksek Yargının yeni yapılanması ile
birlikte, hak ve özgürlükler aleyhine yerleşik kararlarda değişikliklere gidildiği, kararlardaki kalitenin
ve hukuki istikrarın yok olmaya başladığı görülmektedir. Bunu hukuk devleti bakımından son derece vahim bir süreç olarak görmekteyiz.

• İstanbul Barosu Başkanlığı     

8) Siyasal iktidarın bugüne kadar mesleğimize yönelik olarak yaptığı çalışmalar ve sevk ettiği yasa
değişiklikleri nedeniyle ciddi kaygılar beslediğimizi
vurgulama gereği duymaktayız. Avukatlık sınavının

• Uşak Barosu Başkanlığı

  

• İzmir Barosu Başkanlığı
• Manisa Barosu Başkanlığı

  

• Muğla Barosu Başkanlığı
• Tekirdağ Barosu Başkanlığı
• Yalova Barosu Başkanlığı
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Staj Eğitim Merkezi 21. Dönem, 2012/9 eğitim dönemi
03 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 15.30’da Orhan Adli
Apaydın Salonunda düzenlenen toplantıyla başladı.
Sunumunu SEM Yürütme Kurulu Üyesi Stj. Av. Seda Şahin’in yaptığı toplantının açılışında, SEM Yürütme Kurulu Üyesi Stj. Av. Alper Çağlar
Koyuncu stajyer avukatın
hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme yaptı.
SEM Yürütme Kurulu Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, toplantının amacı
ve Staj Eğitim Merkezinin
yapılanması ve eğitim programı hakkında bilgi verdi.
Kısacık, stajyer avukatların
staj süresini iyi değerlendirmelerini istedi.
Açılışta konuşun İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr.
Ümit Kocasakal, avukatlık mesleğinin hukukçuluğun
amiral gemisi olduğunu söyledi. Hak ve hak aramanın
kutsal bir iş olduğunu, avukatların vatandaş adına bunu
yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Kocasakal, avukatlara ve onların örgütü baroya yapılan saldırıların da
aslında vatandaşa yapılmış sayıldığını bildirdi.
Yargılamada halkın gerçek temsilcisinin avukatlar olduğunu kaydeden Kocasakal, “Ne yazık ki günümüzde
avukatlık mesleği ‘hiçleştirilmeye’, yargılamada faz-

lalık gibi görülmeye başlandı. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Hiç bir meslek sorunumuz avukatlık onurundan
daha önemli değildir. Bu nedenle öncelikli mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, susmayacağız, boyun
eğmeyeceğiz ve biat etmeyeceğiz” dedi.
Toplantının konuk konuşmacısı
Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Haluk Özcengiz de stajyerlere çeşitli öğütlerde bulundu.
Erkler arasında hiçbirinin diğerinden üstün olmadığını, ilişkilerin karşılıklı saygıya dayanması
gerektiğini vurgulayan Özcengiz,
genç stajyerlere seslenerek, avukatlıkta başarılı olmak için hukuk
ve ceza usul hukukunu çok iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.
Toplantının diğer konuk konuşmacısı Av. Erdal Üner ise konuşmasında, geçmişte yapılan stajlar, Staj Eğitim Merkezi kurulması fikrinin ortaya atılması ve bugün gelinen nokta hakkında ayrıntılı
bilgi verdi. Avukatlık mesleğinin özgür ve bağımsız bir
meslek olduğunu vurgulayan Üner, iyi bir avukatın her
zaman iyi bir hukukçu olamayacağını belirterek, hukuktaki gelişmeleri iyi izlemek ve bilgi dağarcığını iyi geliştirmek ve donanımlı bir avukat olmak için çok çalışmak
gerektiğinin altını çizdi.u
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MEZARI BEKLENEN
OĞUL

Selahattin Tokat PKK’nın Van
Çatak Kanalga Jandarma Karakolu’na düzenlediği saldırıda
şehit düştü. Selahattin’le silah
arkadaşları 2053 rakımlı tepe ile
kuzeyindeki rakımsız tepede 15
Eylül 1993 saat 01.00’ de vuruşmaya başladılar. Hainin kurşunlarından biri Selahattin’in can
evini bulduğunda diğeri 01.15’i
gösteren saatine isabet etti. Şehidin yürek atışının durmasıyla
akrep yelkovan da aralıksız birbirini kovalamayı bıraktı. Terki
dünya eden Selahattin’in ardından benim de vadem buymuş
deyip sessizliğe gömüldü. O
gece 12 şehit verdi Kanalga Karakolu.

Av. Hüseyin Özbek

İstanbul Barosu Genel Sekreteri

elleriyle serdi. Oğulcuğu yatarken incinmesin istedi. Kolay çürümeyen özlü çamdan yontturdu
mezar tahtalarını.

ların hepsi de; “ Atamızsın, babamızsın. Sen buradayken bizim
ağzımızdan lokma geçmiyor. Başımızın üstünde yerin var. Hangi
oğlun hanesini istersen başköşe
senin “deseler de kabirdeki şehidi bırakamadı Sadık baba. Hiç
olmazsa Kastamonu’daki iki oğlun yanına gitmesini söyleyenlere hep aynı cevabı verdi: “Oğlum,
şehidim burada yatıyor. Şehidi
olan köy bırakılır mı? Ölene kadar şehidimin mezarına bakacağım. Vadem geldiğinde yanına
gömüleceğim. Şimdi bana diyorlar ki git. Nereye gideyim? İşte
oğlum burada yatarken onu bırakıp gitmek olur mu?"

Ulu meşenin uğultulu gölgesinde
19 yıldır dinlenen Selahattin oğul
sohbetine 1 kez bile geç kalmayan atasının geleceği saati her
gün sabırsızlıkla bekliyor. Selahattin’e köyde ne olup bittiyse,
dağda taşta ne gördüyse bir bir
deyiveriyor Sadık baba. Sohbetin bitiminde ocakta köz, söyleyecek söz kalmadı der atalar. Ne
çok diyecekleri varmış ki 19 yıldır
bitiremediler. Baş başa verip gün
aksatmaksızın dertleşiyor baba
oğul. Şehitle konuşunca biraz
Baba hanesine ansızın geliversoğur gibi olsa da yürek yangını
diği 19 yıldır 22 yaşından gün
Kastamonu Araç Avlacık Köyü
daha da harlanıyor günden güne.
u
u
almadı. Hep 21 kalacak, hiç koUlualan Mahallesinde 8 oğul
Soranlara anlatıveriyor oğul yancamayacak Selahattin. Oğulcubabası Sadık Tokat’ın içine bir
gınını: “ O gün içime bir ataş düşğu geldiğinde saçının bir teline
ateş düştü o gece. Bir daha gün
tü. İlk duyduğumda nasıl yakıp
bile ak düşmemiş Sadık Tokat
yüzü göremeyecek oğlun encamı
kavurduysa hala aynı sıcaklıkta
köyün seksenlik aksakalı şimdi.
malum olmuş gibi yandı tutuştu
hiç dinmedi. Allah kimseye evDünyanın bütün derdini, mihneiman tahtası. Tan atana kadar
ladının acısını göstermesin. Pek
tini 19 yıldır sırtında taşırcasıher uykuya dalar gibi olduğunbir zormuş. Bu öyle bir şey ki, ne
na yorgun olsa da Yaradan can
da Selahattin’in avlu kapısından
ana, ne baba, ne de kardeş acısıalıcısını gönderene kadar ocağı
baba diye seslendiğini duyar gibi
na benziyor.”
yakmaya devam edecek. Şehioldu. Oğulcuğunun geliverdiği
Gün güne yıl yıla ulandı. Öte gedin yüzü suyu hürmetine Tokatsanısıyla kaç kere aşağıya indi o
çedeki hısımlar, beri yakadaki
ların ocağından ateş, bacasından
gece Allah bilir.
komşular kapıyı bacayı kilitleyip
duman eksilmeyecek. Ulu meşeBaba ocağından kınalanıp esengurbete çıktılar. Kapıdan yetişen
nin altında baba hanesini şenlenen Selahattin’i al bayrağa saoğullar da gurbet kervanına kalendirmenin dinginliği ile yatarılı getirdiler Ulualan’a. Evin yanı
tılıp birer birer uçtular yuvadan.
cak Selahattin. Günü gelip vade
başındaki ulu meşenin altını işaGökyüzüne direk olmuş ulu çamtamam olduğunda oğulcuğunun
ret etti Sadık Tokat. Oğul mezaların, arşa uzanan köknarların
yanına uzanıverecek Sadık Baba.
rının toprağını kendisi eleyip un
çevrelediği orman denizinin orUlu meşenin altındaki doyumsuz
ufak etti. Nohut kadar taş butasındaki Ulualan’da Sadık Tobaba oğul sohbeti sonsuza kadar
lunmayan toprağı şehidin altına
kat’tan başkası kalmadı. Oğulsürecek bir başka alemde. u
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Sofrasındaki yiyeceğini, ahırındaki koşumunu, üstündeki giysisini paylaşıp donattığı Ordusunun
Türk milletine hediyesi 30 Ağustos Zaferi oldu. Mustafa Kemal Paşa’nın, mazlum halkına onur ve
zafer sunan, başkomutanı olduğu orduya ; “ Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her
gittiği yere medeniyet nurları taşıyan Kahraman Türk Ordusu” diye seslenişi Türk ulusunun şükran duygularının da ifadesidir. İşgal bölgelerinde her türlü tecavüzü, katliamı, soygunu yapan,
askerlik kurallarına ve savaş hukukuna uymayan Yunan Ordusunu ise Mustafa Kemal Paşa ; “
katiller sürüsü” olarak tanımlamaktadır.
26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’de Türk topçusunun cehennemi ateşiyle başlayan Büyük Taarruzun ardından 9 Eylülde mızraklı süvarilerin İzmir Kordon boyunda görülmesi 90 yıl sonrası için de
heyecan vericidir.
30 Ağustos, mazlum bir halkın yoktan var ettiği ordusunun emperyalizme karşı dünyada ilk kurtuluş savaşı zaferinin tarihidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının bu gün için de kurumsal güvencesi olması 30 Ağustosların, 9 Eylüllerin
onurlu mirasının sürdürücüsü olması ile mümkündür.
30 Ağustos zaferiyle 90 yıl önce çöpe attığımız Sevr paçavrasının güncellenmeye çalışıldığı, Türkiye’nin siyasi coğrafyasının küçültülme hayallerinin yeniden canlandığı günümüzde yakın geçmişin acı derslerinin ulusça hatırlanmasında yarar görmekteyiz.
Türkiye’yi etnik ve mezhepsel bir kaosun içine iterek amaçlarına ulaşmayı yeniden denemeye
başladığı görülen emperyalistlerin de kuşkusuz ki utanç verici geçmişleriyle, sömürgen tarihleriyle hesaplaşmaları gerekmektedir.
Ülkeyi yönetenlerin de geçmişin aymazlıklarından, güçlü devletlerin kuyruğuna takılmanın milletin başına açtığı felaketlerden dersler çıkararak, başta komşuları olmak üzere, devletlerarası
ilişkilerini bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde oluşturmaları gerekmektedir. Emperyalist devletlerin bölgeye yönelik tasarımlarının tetikçiliğine soyunarak, asli görevi ülkenin
savunması olan Türk Silahlı Kuvvetlerini tarihsel görevinin dışında kullanma girişimlerinden bir
an önce vazgeçilmelidir. Askeri zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerinin temel
felsefesinin yurtta barış, dünyada barış olmasının ulusça yaşanan acı deneyimlerin sonucu olduğu akıldan bir an bile çıkarılmamalıdır.
İstanbul Barosu, milletçe çok ağır bedeller ödeyerek ulaştığımız Milli Bağımsızlık Zaferinin 90.
Yılında ülkesinin bağımsızlığı için canlarını veren şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla
anmaktadır.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’u 30 Ağustos Meydan Muharebesinde işgal güçlerinin asli unsurlarının imhasıyla zafere ulaştı. İngiltere başta olmak üzere 1.
Paylaşım savaşının galipleri Anadolu’ya çıkardıkları Yunan Ordusunu kullanarak Sevr’i zorla kabul ettirmeyi amaçlamışlardı. 15 Mayıs 1919’da İzmir ile başlayan Yunan yayılmasının amacı Ege
ve Marmara bölgelerinden sonra Milli Mücadele’nin kalbi Ankara’yı ele geçirerek Türk milletini
utanç verici bir teslimiyete zorlamaktı.
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1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
Nazi Almanya’ sının 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırısı ile başlayan II. Paylaşım Savaşı 1945
yılında sona erdiğinde arkasında 50 milyonu aşkın ölü, evini barkını, işini kaybetmiş yüz
milyonlarca insan, altyapısı tamamen çökmüş ülkeler bırakmıştı. Kara Avrupa’sının sınırlarını
kısa sürede aşarak Asya, Afrika kıtalarına, Atlantik ve Pasifik okyanuslarına yayılan II. Dünya
Savaşının temel nedeni emperyalizmin doğasından kaynaklanan yayılmacı saldırganlığıdır.
II. Paylaşım Savaşı’nın başlangıç tarihi olan 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak anılmaktadır.
1914 – 1918 ve 1939 – 1945 olmak üzere iki kez dünya ölçeğinde yıkım getiren savaşlardan
ders alınmasıyla barışın egemen olması gerekirken ne acıdır ki bunun tersi yaşanmaktadır.
Başta ABD olmak üzere AB’yi oluşturan kimi emperyalist devletler insanlığa yeni yıkımlar, yeni
acılar yaşatmak pahasına savaş kışkırtıcılığı yapmaktadırlar. Emperyalizmin doymak bilmez
sömürü hırsı yeni savaşların kapısını aralamaktadır. Yakın geçmişte Libya’da, Sudan’da
kışkırtılan iç savaşların ardından gelen dış müdahalelerin arkasında emperyalistlerin enerji
kaynaklarına el koyması yatmaktadır.
Türkiye’nin komşuları olan Irak’ta yakın geçmişte yaşanan ve halen sürmekte olan iç savaşla
birlikte etnik ve mezhepsel temelde ayrışması aynı nedenledir. Irak halkının elinden zorla
alınan petrol kuyularının emperyalizm hesabına bekçiliği görevinin hukuken Irak yurttaşı
olan kimi bölgesel aşiretlere verilmesinden alınacak dersler olduğu kuşkusuzdur.
Türkiye’nin en uzun sınır komşusu olan Suriye’de yaşanan iç savaşta “Yurtta Barış Dünyada
Barış “ ilkesine göre davranması gerekirken kışkırtıcı ve destekleyici tersi bir tutum
takınması son derece yanlıştır. Bu tutum Türkiye’nin komşuları başta olmak üzere dünya
nezdinde saygınlık ve güven kaybına yol açacak, ülkemizi yalnızlaştıracaktır.
Ülkemizde uzun yıllardır süregelen, huzur ve barış ortamını yok ederek ciddi can ve mal
kaybına yol açan bölücü terör saldırılarının arkasında aynı emperyal güçlerin varlığı apaçık
görülmektedir.
İstanbul Barosu gerek ülkemizde, gerek dünyada barışın hâkim kılınması için üzerine
düşenleri geçmişte olduğu gibi aynı sorumluluk ve duyarlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna
saygıyla duyurur.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Söz konusu yazı şöyle:
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ortak programı
olan ve Birliğinizin de gözlemci olarak Yürütme Kurulu
üyesi olduğu Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standarttan Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak
Projesi kapsamında Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru Sisteminin desteklenmesi amacıyla bir dizi
faaliyet yürütülmektedir. Bilindiği üzere 23 Eylül 2012
tarihinden itibaren başlayacak bireysel başvuru uygulaması ile Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından yeni bir iç hukuk yolu olacaktır.

Bu çerçevede bireysel başvuru uygulamasının yaralamalarından avukatların yeni uygulama İle ilgili farkındalık düzeyi ve beklentilerini belirlemek amacıyla bir
elektronik anket çalışması planlanmıştır Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda hedef gruplar için bilgilendirme çalışmaları (seminerler, yayınlar
vb) planlanacaktır. Bu nedenle en doğru sonuçları elde
edebilmek için aşağıda bağlantı adresi verilen anketin
Birliğiniz ve yerel barolar aracılığıyla Türkiye genelinde
tüm avukatlara duyurulmasına ihtiyaç vardır.

Anketin elektronik adresi:
http://212.98.216.238/Survey/intweb.
dll?project=3120&imode=2

AMİSTAD
İstanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonunca düzenlenen açıklamalı, tartışmalı, hukuk konulu
“Sinema Günleri”nin bu haftaki filmi: 'Amistad”.
Filmi Amerikalı yönetmen Steven Spielberg yönetti.
Film, 15 Eylül 2012 Cumartesi günü saat 19.00’da
Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda gösterildi.
Filmi, Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
Öğretim Üyesi Av. Dr. İlker Erdem Mutlu ve Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sinema tarihi Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Ala Gülçur yorumladı.

BİLİRKİŞİ, VASİ VE KAYYUM OLARAK ATANACAK
AVUKATLAR LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, avukatlık hukuku ile ilgili mahkemelerden gelen bilirkişi,
vasi ve kayyum olarak atanacak avukatlar için
oluşturulan listenin güncellenmesini kararlaştırdı.
Yönetim Kurulu’nun 21 Mayıs 2009 tarih ve
30/191 sayılı kararına göre, bu konularda görev
almak isteyen en az 10 yıl kıdeme sahip ve di-

siplin cezası almamış avukatların Baro’ya başvurmaları istenmiş ve bir liste oluşturulmuştu.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, 06 Eylül 2012
tarih ve 35/254 sayılı kararı ile listenin güncellenmesini kararlaştırdı. Avukatlardan gelecek
yeni başvurular da alındıktan sonra hazırlanacak
liste üzerinden sırayla mahkemelerden gelen bilirkişi, vasi ve kayyum atamalarına başlanacak.
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Türkiye Barolar Birliğinden gönderilen 04.09.2012 tarih
ve 2012/51 sayılı duyuru ekli yazıda Avrupa Konseyince
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru için anket düzenlendiği bildirildi.

Baro Eylül 2012

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİN
ANKET DÜZENLENDİ
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İSTANBUL BAROSU İLE STUTTGART BAROSU
ARASINDA YAPILACAK
DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA
cakları ve tecrübe edinecekleri bürolar Stuttgart
Barosu tarafından organize edilecektir. Katılımcıların çalışacağı bürolarda kendilerine bilgisayar
tahsis edilecektir ve hukuki konularda buralardaki
avukatlara danışma imkânı olacaktır. Uygun olan
durumlarda, katılımcıların, gönderildikleri bürolardaki avukatlar ile adliyeye giderek bu tecrübeyi
de edinmeleri sağlanacaktır. Konaklama konusunda her iki Baro da uygun ücretli konaklama yerlerini katılımcılara tavsiye edecektir, ancak katılımcılar istedikleri yerde konaklama imkânına sahiptir.
Yol, konaklama ve yaşam giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

İstanbul Barosu ve Stuttgart Barosu arasında stajyer avukatları ve avukatları kapsayan bir
değişim programı yapılmasına dair anlaşma 2009 yılında imzalanmış; Alman Barolar
Birliği’nin de önemle takip ettiği ilk değişim programı 2010 Ekim güz döneminde, ikincisi ise 2011
Ekim güz döneminde başarıyla tamamlanmıştır.
Değişim Programı’nın organizasyonu İstanbul Barosu Alman Baroları Çalışma Grubu tarafından yapılmaktadır.
Barolararası Değişim Programı, İstanbul Barosu
Başkanı Sayın Av. Doç Dr. Ümit Kocasakal ile Stuttgart Barosu Başkanı Sayın Av. Frank Diem’in öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. Programın amacı,
Türk ve Alman avukatlar arasında bir irtibat oluşturulmasını sağlayarak, İstanbul Barosu’na kayıtlı
avukatların ve Adliye Stajını tamamlamış stajyerlerin iki hafta boyunca Almanya’da Stuttgart Barosu ile yapılan işbirliği neticesinde misafir hukukçu
olarak çalışmasını sağlamaktır.

Değişim Programı için belli bir yaş sınırı yoktur;
ancak hedef genç meslektaşlardır. Değişim Programı’na katılmak isteyenlerin, ayrıntılı Türkçe ve
Almanca özgeçmişleri ile Almanca bildiklerini gösterir belgelerini (TestDAF, ÜDS, KPDS; diploma vb.)
28 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul
Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim Doğan’a (hselinp@
yahoo.com) ve information@istanbulbarosu.org.tr
adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Mülakat tarihi 3 Ekim Çarşamba günü olarak
belirlenmiştir. u

İstanbul Barosu bünyesinde Stuttgart’a gönderilecek katılımcıların, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olmaları veya Adliye stajını tamamlamış, İstanbul Barosu bünyesindeki stajyer avukat olmaları
gerekmektedir. Katılımcıların Stuttgart’ta çalışau

MACARİSTAN BAROSU BÜLTENİNDE'DE
BALYOZ DAVASI VE İSTANBUL BAROSU
Macaristan Barosu’nun Aylık Bülteni Ügyvédek Lapja, 2012 Temmuz/Ağustos sayısında, Balyoz
davası kapsamında İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyeleri hakkındaki suç duyurularını konu alan bir makaleye yer
verdi.
Makalenin Macarca orijinali, İngilizce ve Türkçe tercümeleri ile makalede bahsi geçen ve Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Başkanı
Driss Chater tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’e gönderilen mektubun İngilizce orijinali ve
Türkçe tercümesine internet sitemizdeki linklerden ulaşılabilir.
Makalenin Türkçe çevirisi şöyle:
Geniş Çaplı Uluslararası İtiraz:
Türkiye’de Savunma Hakkının Kısıtlanması
2003 yılında Türkiye’de askeri darbe girişiminde
bulunan sanıklara karşı açılan ve özel yetkili ceza
mahkemelerinde görülen Balyoz ceza davası ile
ilgili endişe verici gelişmeler oldu. Dava sanıklarının çoğunluğunu, iddialara göre 2003yılında şiddet

kullanmak sureti ile hükümeti devirmek amacıyla
gizli bir ittifak içine giren askerler oluşturuyor.
İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal gönderdiği bir mektupla, politik yönleri ağır basan Balyoz davasında sanık müdafilerine gösterilen saldırgan davranışlara bazı uluslararası hukuk
örgütlerinin dikkatini çekti. Başkan, Özel Yetkili
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanık müdafilerini
duruşma salonundan çıkararak ve müdafilerin duruşmalara girme ve görevlerini yerine getirmelerini kısıtlamak sureti ile (örneğin savunmaları için
verilen süreyi 15 dakika ile sınırlayarak) savunma
görevlerini yerine getirmelerini engellediğini belirtti. Sonuçta, bazı sanık müdafileri bu duruma
itirazen bu koşullar altında görevlerini gereken
şekilde yerine getiremeyeceklerini beyan ederek
duruşmalara girmeme kararı aldılar.
Anlaşma sağlamak amacı ile İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu,
Mahkeme’nin savunma makamının haklarını göz
önünde bulundurması ve adil yargılama hakkının
güvence altına alınması için söz konusu mahkeme
nezdinde girişimlerde bulundu.

Öte yandan, hükümet yanlısı bir internet sitesi ise duruşmalara girmeyen avukatları, bu eylemleri ile yargılamayı ve karar verilmesini geciktirmek ile suçluyor. Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Başkanı ve Avrupa Barolar
ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) Başkanı, konu ile ilgili
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e dönerek söz konusu durum konusunda bir inceleme başlatılmasını ve gelişmelerden haberdar edilmeyi talep
ettiler. CCBE Başkanı Marcella PrunbauerGlaser, 7 Eylül
1990 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeleri’nin 16. ve 23. maddelerine dikkat çekti. Buna göre;
“Madde 16: Hükümetler avukatların a) hiç bir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini; b)
yurt içinde ve yurt dışında serbestçe seyahat etmelerini
ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini; c) kabul görmüş
mesleki ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına
uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka tür yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlar.
Madde 23: Avukatlar, diğer vatandaşlar gibi ifade,
inanç, örgütlenme ve toplanma özgürlüğüne sahiptir.
Avukatlar özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan
haklarının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara katılma ve yasal faaliyetleri
veya yasal bir örgüte mensup olmaları nedeniyle mesleki kısıtlamalara maruz kalmaksızın, yerel, ulusal veya
uluslararası örgütler kurma veya bunlara mensup olma
ve bunların toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Avukatlar bu hakları kullanırlarken, her zaman hukuka ve
hukuk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve mesleki ahlak kurallarına uygun davranırlar.”
UIA Başkanı Driss Chater ise mektubunda, UIA tarafından kabul edilen Turin İlkeleri’ne dikkat çekti. Buna
göre; “Avukatların rolünün hem toplum hem de yasama,
yürütme ve yargı organları tarafından kabul görmesi avukatlar için bir haktır; zira adaletin tecelli ettirilmesinde
ve toplumun hayatının düzenlenmesinde avukatın rolü

Yukarıda sözü edilen girişimlerin yanı sıra, hem Avrupa
Barolar Federasyonu (FBE), hem de Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) itirazlarını yüksek sesle dile getirdiler ve
aldıkları bir karar ile adil yargılama ve savunma haklarının kısıtlanmasını reddettiler, Türk mahkemelerinin ve
yetkili makamlarının demokratik bir toplumda savunma
makamının haklarının önemli rolünü kabul etmelerine
ilişkin umutlarını ifade ettiler.
2003 yılındaki darbe girişiminde bulunmak üzere gizli
ittifak oluşturulduğu iddiası üzerine açılan Balyoz davasında karar yakında belli olacak. Umuyoruz ki, sanık müdafilerine ve İstanbul Barosu yöneticilerine karşı açılan
soruşturmalar bir sonuca ulaşır ve eğer görevi suistimal
söz konusu ise bu, yukarıda atıfta bulunulan ilkeler ışığında yargılanır. u

CMK EĞİTMENLERİNE
PLAKET VERİLDİ

CMK Uygulama Servisi tarafından gerçekleştirilen
2012 yılı Meslek içi Eğitim Seminerlerinin sona ermesi üzerine, seminerlere katkı veren eğiticilere,
8 Eylül 2012 Cumartesi akşamı Kanlıca’daki sosyal tesisimiz Barobahçe’de düzenlenen toplantıda
plaketleri verildi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından organize edilen geceye, Başkan Yardımcısı Av. Mehmet
Durakoğlu, Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Füsun Dikmenli, Av. Özlem Aksungar, Av. Turgay Demirci, Av. İsmail Altay,
Av. Hasan Kılıç ve Meslek içi Eğitim Seminerine katılan akademisyenler ve avukatlar katıldılar.
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Avukatların duruşmalara girmeyi reddetmeleri üzerine Mahkeme, Baro’dan yeni avukatlar atamasını talep
etmişti. Ancak, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
uyarınca, bu, sanığın kendi seçtiği müdafii istifa etmedikçe veya azledilmedikçe mümkün değil. Bu nedenle,
Baro’nun görüşü, Mahkeme’nin yeni avukat ataması
talebinin kanuna aykırı olduğu yönündedir. Baro’nun
Mahkeme’nin talebini yerine getirmemesi üzerine ise
Mahkeme ikinci bir suç duyurusunda daha bulundu. Av.
Doç Dr. Ümit Kocasakal mektubuna, hâkimler üzerindeki büyük siyasi baskının ve savunma hakkının kısıtlanmasının, Türk vatandaşlarının hukuk güvenliğini tehlikeye sokabileceğine ilişkin endişelerini dile getirerek
son veriyor.

önemli bir araç olarak kabul edilmelidir.[...]. Dolayısıyla,
tüm yetkili makamlar ve devlet kuruluşları, avukatların
kendilerine emanet edilen menfaatleri savunabilmeleri için, müvekkillerine ve ihtiyaç duyacakları belgelere
ulaşmalarına her durumda olanak tanımalıdırlar”. “Avukatlar mesleklerini müdahale veya kısıtlamaya maruz
bırakılmadan tam bir mesleki dokunulmazlık içinde icra
etme hakkına sahiptirler. [...].Müvekkillerinin haklarının
korunmasını ve müvekkillerinin herhangi bir mahkeme
veya bir başka yetkili makam tarafından adilane şekilde
yargılanmalarını sağlamak için yetkileri dâhilindeki her
şeyi yapmak avukatların görevidir.”

Baro Eylül 2012

Yukarıda bahsi geçen girişimlere cevaben, Mahkeme,
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan
suç duyurusunda bulundu. Silivri Başsavcılığı, bu suç
duyurusuna dayanarak bir soruşturma başlattı. Savcılık,
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini “şüpheli” sıfatı ile
ifadeye çağırdı, gitmemeleri durumunda ise Savcılığa
polis zoru ile götürülecekleri, Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine ihtar olundu. Bunu takiben, duruşmalara
girmeyen sanık müdafileri hakkında da bir soruşturma
başlatıldı.
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Ruhsat 16.08.2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. NERMİN CEYLAN
Av. NURBANU DURAN
Av. İBRAHİM BURAK ESKİCİ
Av. OSMAN YALÇIN		
Av. ÜMİT YAŞAR KARLIDAĞ
Av. ECE BAŞARAN
Av. MUHTEREM AYGÜN
Av. CAN TİLGEN
Av. ALİ OZAN GÜRBÜZ
Av. TUĞBA SİNEM ÖZSAYGILI
Av. HASAN CENGİZHAN KARAŞIN
Av. NURULLAH AKGÜN
Av. SERAY NAZLI DÜNDAR
Av. SEBAHATTİN ÇAVUŞ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. BURAK YORĞANCI
Av. ŞAHİN BORA
Av. AYCAN SOLAK
Av. CEM OĞUZ
Av. GAMZE BAHTİYAR
Av. FERUDUN SERCAN KUZİK
Av. ÖZGÜR ÇELİK
Av. TUĞBA YILDIRIMKAYA
Av. OSMAN SEFA UZUNER
Av. FATİMA HÜDA BARDAKCI
Av. TOLGA ÇAKIR
Av. ÇİLEM YAKA
Av. DİLEK ÖZKUL
Av. GÖZDE KESER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. CENĞİZ ALPER ATEŞ
Av. ÖMER FARUK ÇELİK
Av. BUKET ÖZÜBERK
Av. YİĞİT İŞSEVER
Av. TANER AKGÜN
Av. ASLI ER		
Av. ALİ DENİZ ÖĞRETEN
Av. EKİM BİLEN SELİMOĞLU
Av. KADRİYE PINAR DURGUT
Av. PELİN SİMGE ÖZEK
Av. UMUT GÜRGAN
Av. YILMAZ KARAY
Av. MELİS BUHAN

•
•
•
•
•
•
•
•

Av. ELİF ÖZCAN
Av. ECE NALBANTOĞLU
Av. DİLEK KOÇAK
Av. AYGEN DANIŞ
Av. KENAN BEKTAŞ
Av. AYSEL YILMAZ
Av. ORKUN BURAK UĞURLU
Av.ŞEHMUS BİNİCİ

u

Ruhsat 29.08.2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. RECEP KAHRAMAN
Av. ECE TÜRKMEN
Av. NURAN DEMİRTAŞ
Av. ÖZLEM AKBULUT
Av. BEGÜM SÖNMEZ
Av. ŞEYDA BAĞÇUVANOĞLU
Av. SELİN MİZRAHİ
Av. NİHAL ÇALIŞKAN
Av. ALİ YILMAZ
Av. FERHAT SANTALU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. MURAT BAHADIR BAYRAK
Av. CANSU DEMİR
Av. AYSU ALİEFENDİOĞLU
Av. NUR ELA ERDİKBAŞ
Av. MEHMET REHA İLNEM
Av. ZEYNEP İPEK TEKER
Av. MEHMET DENİZ ÇELEBİ
Av. BERKCAN CANDEMİR
Av. CEREN YAKIŞIR
Av. SELİM ERDİL GÜVENER

(6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra)
Hukukumuzda Süreler
Bilirkişi
Raporuna
İtiraz

Asliye Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

Asliye Ticaret

İki Hafta

Sulh

İki Hafta

İş
Tüketici

Temyiz1
Tebliğ

Temyize
Cevap

Bir Hafta

15 Gün

10 Gün

15 Gün

İki Hafta

Bir Hafta

15 Gün

10 Gün

15 Gün

İki Hafta

Bir Hafta

8 Gün

10 Gün

15 Gün

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

8 Gün

8 Gün

10 Gün

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

---

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Aile

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

---

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Fikri - Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

---

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

İcra - Hukuk

İki Hafta

İki Hafta

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

7 Gün

İdare

30 Gün

İki Hafta

7 Gün

30 Gün

30 Gün

15 Gün

30 Gün

7 Gün

Vergi

30

İki Hafta

7 Gün

30 Gün

30 Gün

15 Gün

30 Gün

7 Gün

Mahkeme

Tefhim

Karar
Karar
Düzeltme Düzeltmeye
Cevap

2

Temyiz Dilekçesinin
Reddi Kararının
Temyizi

15 Gün

7 Gün

15 Gün

7 Gün

15 Gün3

7 Gün
7 Gün

(1) Bölge Adliye Mahkemeleri’nin Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un
temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. ( 6100 sayılı Kanuna 6217 Sayılı Kanun’la
eklenen Geçici 3’üncü Madde fıkra 1 )
(2-3) Karar Düzeltme Yolu açık olanlar için  ( HUMK 440/III-2 )

REESKONT ve AVANS FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
YÜRÜRLÜK TARİHİ

İSKONTO FAİZ ORANI

AVANS FAİZ ORANI

1 Ocak 1990
20 Eylül 1990
23 Kasım 1990
15 Şubat 1991
27 Ocak 1994
21 Nisan 1994
12 Temmuz 1994
27 Temmuz 1994
1 Ekim 1994
10 Haziran 1995
1 Ağustos 1995
2 Ağustos 1997
30 Aralık 1999
17 Mayıs 2002
14 Haziran 2003
8 Ekim 2003
15 Haziran 2004
13 Ocak 2005
25 Mayıs 2005
20 Aralık 2005
20 Aralık 2006
28 Aralık 2007
9 Nisan 2009
12 Haziran 2009
22 Aralık 2009
30 Aralık 2010
29 Aralık 2011
19 Haziran 2012

40
43
45
48
56
79
70
63
55
52
50
67
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25
19
18
15
14
17
16

45
48,25
50,75
54,50
65
98
85
75
64
60
57
80
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27
20
19
16
15
17,75
16,50
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Cevap+Cevaba
Cevap+İkinci
Cevap

İht. Tedbir
/Yürütmenin
Durdurulması
Kararına İtiraz

Baro Eylül 2012
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Ocak

9.68

6.08

12.81

1.14

8.89

11.11

Şubat

10.08

5.94

12.63

1.20

9.23

10.96

Mart

10.63

5.95

11.99

1.63

9.36

10.79

Nisan

11.01

6.39

10.65

2.52

9.17

10.72

Mayıs

10.95

7.20

8.96

3.50

9.21

10.57

Haziran

10.09

8.39

7.34

4.30

9.42

10.24

Temmuz

9.03

9.76

5.47

5.33

9.59

9.88

Ağustos

8.29

10.68

4.19

6.18

9.76

9.33

Eylül

7.77

11.29

3.22

6.89

10.03

Ekim

7.23

12.03

2.20

7.71

10.26

Kasım

6.75

12.56

1.37

8.27

10.72

Aralık

6.31

12.72

1.23

8.52

11.09

Ocak

0.42

0.23

0.58 2.36 0.38

0.80 0.29 1.85 0.41 0.56

Ocak

0.42

0.23 0.58

2.36 0.38 0.80

0.29

1.85 0.41

0.56

Şubat

2.56

1.17

1.66 1.72 -0.09

1.29 -0.34 1.45 0.73 0.56

Şubat

3.00

1.40 2.25

4.13 0.29 2.11 -0.06

3.32 1.14

1.13

0.96 1.10 0.58 0.42 0.41

1.05

3.93 1.57

1.55

Mart

3.17

0.29

1.94 1.22 0.36

Mart

6.26

1.70 4.24

5.40 0.65 3.09

Nisan

4.50

0.65

2.35 0.61 0.08

1.68 0.02 0.60 0.87 1.52

Nisan

11.04

2.35 6.69

6.04 0.73 4.82

1.07

4.55 2.45

3.09

Mayıs

2.12 -0.05 -1.15 0.15 0.53

1.49 0.64 -0.36 2.42 -0.21

Mayıs

13.39

2.30 5.47

6.20 1.27 6.38

1.71

4.17 4.93

2.87

Haziran

0.32

0.94 -0.50 0.01 -1.49 -0.36 0.11 -0.56 -1.43 -0.90

Haziran 13.76

3.27 4.93

6.21 -0.24 6.00

1.83

3.59 3.43

1.95

0.58 0.25 -0.48 -0.41 -0.23

Temmuz 15.18

2.54 4.77

6.18 -0.56 6.61

2.08

3.09 3.00

1.71

Ağustos 12.49

2.97 5.98

8.05 -0.30 6.35

1.78

3.50 3.75

2.28

Temmuz 1.25 -0.71 -0.16 -0.03 -0.31
Ağustos -2.34

0.42

1.15 1.76 0.26 -0.24 -0.30 0.40 0.73 0.56

Eylül

-0.90

0.62

0.51 1.55

0.45 0.39 1.23 0.75

Eylül

11.48

3.60 6.52

9.72

6.83

2.18

4.77 4.53

Ekim

0.57

0.28

1.21 1.60

2.60 2.41 1.83 3.27

Ekim

12.11

3.90 7.80 11.48

9.60

4.64

6.69 7.95

Kasım

12.08

5.24 7.47 12.20

10.52

5.96

6.72 9,82

Aralık

8.11

5.93 8.87 13.33

10.06

6.53

6.40 10.45

Kasım

-0.03

1.29 -0.31 0,65

0.83 1.27 0.03 1,73

Aralık

-3.54

0.66

1.31 1.00

-0.41 0.53 -0.30 0.58

Ocak

6.44

7.90

6.30 10.80 11.13 8.17 9.50

8.19 4.90 10.61

Ocak

6.08 12.81 1.14 8.89 11.11 8.61 10.54 6.16 8.28 6.95

Şubat

8.15

6.43

6.82 10.87 9.15

9.10 7.73 10.13 4.16 10.43

Şubat

5.94 12.63 1.20 9.23 10.96 8.53 10.41 6.38 7.76 7.48

Mart

10.50

3.46

8.58 10.08 8.22

9.15 7.89

9.56 3.99 10.43

Mart

5.95 11.99 1.63 9.36 10.79 8.40 10.29 6.53 7.29 8.02

Nisan

14.56 -0.35 10.42 8.21 7.65

9.66 6.13 10.19 4.26 11.14

Nisan

6.39 10.65 2.52 9.17 10.72 8.33 9.98 6.87 6.79 8.59

Mayıs

16.53 -2.46

9.21 9.63 8.06 10.74 5.24

9.10 7.17 8.28

Mayıs

7.20

8.96 3.50 9.21 10.57 8.47 9.49 7.20 6.64 8.68

Haziran 17.03 -1.86

7.64 10.19 6.44 10.61 5.73

8.37 6.24 8.87

Haziran

8.39

7.34 4.30 9.42 10.24 8.64 9.08 7.41 6.47 8.89

Temmuz 18.41 -3.75

8.24 10.34 6.13 12.06 5.39

7.58 6.31 9.07

Temmuz

9.76

5.47 5.33 9.59 9.88

9.07 8.52 7.59 6.37 9.11

Ağustos 14.67 -1.04

9.03 11.00 4.56 11.77 5.33

8.33 6.65 8.88

Ağustos 10.68

4.19 6.18 9.76 9.33

9.43 7.99 7.83 6.24 9.29

Eylül

12.49

0.47

8.91 12.15

11.13 5.27

9.24 6.15

Eylül

11.29

3.22 6.89 10.03

9.76 7.52 8.16 6.00

Ekim

13.29

0.19

9.92 12.58

11.99 5.08

8.62 7.66

Ekim

12.03

2.20 7.71 10.26

10.12 6.95 8.45 5.93

Kasım

12.25

1.51

8.17 13,67

10.76 5.53

7.29 9,48

Kasım

12.56

1.37 8.27 10.72

10.31 6.53 8.59 6.13

Aralık

8.11

5.93

8.87 13.33

10.06 6.53

6.40 10.45

Aralık

12.72

1.23 8.52 11.09

10.44 6.25 8.57 6.47
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MALİYET (Tebligat)

1

+
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AVANS HESAP TABLOSU
TARAF SAYISI

TANIK SAYISI BELİRTİLMEMİŞSE 3 TANIK GİDERİ ALINIR
TANIK SAYISI
MALİYET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

42

63

84

105

126

147

168

189

210

(Tebligat+tanık ücreti)
KEŞİF İSTENİYORSA MAHKEMEYE GÖRE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DE İLAVE EDİLİR
KEŞİF
MALİYET

205

(Keşif harcı + ulaşım)
+
İCRA

ASLİYE

BİLİRKİŞİ

HUKUK

HUKUK

HUKUK

MALİYET

150

150

250

AİLE

İŞ

KADASTRO

TÜKETİCİ

200

200

200

150

FİKRİ VE SINAİ TİCARET DENİZCİLİK
HAKLAR

İHTİSAS

300

300
+

DİĞER

TÜM HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN AYNI MİKTAR
50

MALİYET

50
TOPLAM

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (BİR DAVACI, BİR DAVALI, 4 TANIK, KEŞİF ÖRNEK HESAPLAMA)
AVANS HESAP TABLOSU
TARAF SAYISI
MALİYET (Tebligat)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

60
+

TANIK SAYISI BELİRTİLMEMİŞSE 3 TANIK GİDERİ ALINIR
TANIK SAYISI
MALİYET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

42

63

84

105

126

147

168

189

210

(Tebligat+tanık ücreti)

84
+

KEŞİF İSTENİYORSA MAHKEMEYE GÖRE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DE İLAVE EDİLİR
KEŞİF
MALİYET

205

(Keşif harcı+ulaşım)

205
SULH

İCRA

ASLİYE

BİLİRKİŞİ

HUKUK

HUKUK

HUKUK

MALİYET

150

150

250

+

AİLE

İŞ

KADASTRO

TÜKETİCİ

200

200

200

150

FİKRİ VE SINAİ TİCARET DENİZCİLİK
HAKLAR

İHTİSAS

300

300

250
+

DİĞER

TÜM HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN AYNI MİKTAR
50

MALİYET

50
TOPLAM

649

ÇEKİŞMESİZ YARGI (VERASET) TANIK YOK, KEŞİF YOK
AVANS HESAP TABLOSU
TARAF SAYISI
MALİYET (Tebligat)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

30
+

TANIK SAYISI BELİRTİLMEMİŞSE 3 TANIK GİDERİ ALINIR
TANIK SAYISI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42

63

84

105

126

147

168

189

210

MALİYET
(Tebligat+tanık ücreti)

21

+

KEŞİF İSTENİYORSA MAHKEMEYE GÖRE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DE İLAVE EDİLİR
KEŞİF
MALİYET
(Keşif harcı+ulaşım)

205
SULH

İCRA

ASLİYE

BİLİRKİŞİ

HUKUK

HUKUK

HUKUK

MALİYET

150

150

250

+

AİLE

İŞ

KADASTRO

TÜKETİCİ

200

200

200

150

FİKRİ VE SINAİ TİCARET DENİZCİLİK
HAKLAR

İHTİSAS

300

300
+

DİĞER
MALİYET

TÜM HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN AYNI MİKTAR
50

50
TOPLAM

80

GİDER AVANSI HESAP TABLOSU
Dava açılırken alınacak gider avansının hesaplanmasına yardımcı olacak tablo ve uygulama örnekleri Adalet Bakanlığı’nca yayınlanmıştır.
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