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06.12.2006

Sevgili Atatürk, 

Sizin savunduğunuz ilke ve değerlere, kurduğunuz Cumhuriyetin değerlerine ve 
kazanımlarına bağlı olduğumuzu arz etmek üzere; Ankara Barosu Başkan ve Yönetim 
Kurulu, Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ile birlikte 
huzurunuzdayız.

Işığınız bizleri aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Saygılarımızla.

Av. Vedat Ahsen COŞAR 
Ankara Barosu Başkanı
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SİVAS MADIMAK OTELİ’NDE 02 TEMMUZ 1993 TARİHİNDE VEFAT
EDENLERİN ANISINA 05 TEMMUZ 2007 GÜNÜ DÜZENLENEN
“KURTULANLARIN TANIKLIĞINDA MADIMAK YANGINI/CANLI
TARİH ÇALIŞMASI” İSİMLİ TOPLANTIDA BARO BAŞKANI’NIN
YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI       82

BARO BAŞKANI’NIN ANKARA METROPOLİTAN ROTARY KULÜBÜNÜN
DAVETİ ÜZERİNE 20 EYLÜL 2007 TARİHİNDE YAPTIĞI “1982
ANAYASASI’NIN ELEŞTİRİSİ VE YENİ ANAYASA’DA NELERİN YER
ALMASI VE ALMAMASI GEREKTİĞİ” KONULU KONUŞMASI   84

27-28 EYLÜL 2007 GÜNÜ PARİS BAROSU İLE ORTAKLAŞA DÜZENLENEN
TİCARET HUKUKU KONGRESİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI
AÇIŞ KONUŞMASI        97

BARO BAŞKANI’NIN KARADENİZ ÜLKELERİ BAROLARI BİRLİĞİ’NİN
10 EKİM 2007 TARİHİNDE SOFYA’DA YAPILAN 12.GENEL
KURULUNDA İNGİLİZCE OLARAK YAPTIĞI KONUŞMA    
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BARO BAŞKANI’NIN KARADENİZ ÜLKELERİ BAROLARI BİRLİĞİ’NİN
10 EKİM 2007 TARİHİNDE SOFYA’DA YAPILAN 12.GENEL
KURULUNDA İNGİLİZCE OLARAK YAPTIĞI
KONUŞMANIN TÜRKÇE TERCÜMESİ      
104

BARO BAŞKANI’NIN 18-21 EKİM 2007 TARİHLERİ ARASINDA SANAT
EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ, ÇOCUK
MÜZELERİ KURMA DERNEĞİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE BAROMUZUN DA KATKI
YAPTIĞI “EĞİTİM VE MÜZE SEMİMERİ” NİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI AÇILIŞ
KONUŞMASI         
107
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ANMA GÜNÜ”NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI  
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16 KASIM 2007 GÜNÜ DÜZENLENEN “ATİLA SAV’A SAYGI
 ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   
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15 KASIM 2007 GÜNÜ “AV.BEHİÇ AŞÇI” İLE DÜZENLENEN SÖYLEŞİ
ÖNCESİ BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI KONUŞMA     
116

ANKARA BAROSU’NUN, INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER,
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GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ VE AVRUPA
KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN “ÇOCUK HAKLARINA
DAİR SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINI İZLEME VE RAPORLANMASI
KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ” KONULU PROJENİN
TANITILMASI İÇİN 23 KASIM 2007 TARİHİNDE DÜZENLENEN
SEMİNERDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI   118

BAROMUZ KADIN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN 26 KASIM 2007 GÜNÜ
DÜZENLENEN “NEDENLERİ VE SONUÇLARIYLA KADINA KARŞI ŞİDDET”
İSİMLİ PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   121

BAROMUZ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TARAFINDAN 15.12.2007 TARİHİNDE
TRABZON’DA DÜZENLENEN “UYAP SEMİNERİ”NDE BARO BAŞKANI’NIN
YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI       124

HUKUK KURULTAYI 2008 BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI    127

BARO BAŞKANI’NIN 31 OCAK 2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN
“AVRUPA PATENT HUKUKU VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMALI
OLARAK PATENT YARGILAMASI” KONULU SEMPOZYUMUN
AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA       134

BARO BAŞKANI’NIN 05 ŞUBAT 2008 GÜNÜ “MESLEK ETİĞİ, BAŞARILI BİR
AVUKAT OLMAK İÇİN ÖNEMLİ MİDİR?” KONULU PANELDE YAPTIĞI
AÇIŞ KONUŞMASI        137

09 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA
BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI KONUŞMA      146

BARO BAŞKANI’NIN 12 ŞUBAT 2008 GÜNÜ “SALI SÖYLEŞİLERİ”
ETKİNLİĞİNDE “İKTİDAR VE HUKUK” ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMA  156

BARO BAŞKANI’NIN ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİ İLE 21 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN SOHBET
TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA      162

BARO BAŞKANI’NIN 04 MART 2008 TARİHİNDE BİLKENT HUKUK KULÜBÜ
TARAFINDAN DÜZENLENEN “AVUKATLIK MESLEĞİ” KONULU
KONFERANSTA YAPTIĞI KONUŞMA      168

BARO BAŞKANI’NIN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” NEDENİYLE ANKARA
BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
SEMPOZYUMUN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA    176

BARO BAŞKANI’NIN 08-09 MART 2008 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN YENİ
AVRUPA’DA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞARI MI? HAYAL KIRIKLIĞI
MI? KONULU ULUSLARARASI KONFERANSTA YAPTIĞI KONUŞMA   178
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TÜRKÇE’YE ÇEVRİLEN KÜBA CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN
TANITIMIYLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN 13 MART 2008 TARİHLİ
PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI    181

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KOOPERATİFÇİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ İLE ANKARA BAROSU’NUN 26 MART 2008 TARİHİNDE
ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ “KAT MÜLKİYETİ YASASI’NDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER VE TOPLU YAPI YÖNETİMİ”
KONULU PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI  184

09 NİSAN 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN
“ERZAN ERZURUMLUOĞLU’NA SAYGI”
ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   186

16 NİSAN 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN
“YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN’E SAYGI”
ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   188

BARO BAŞKANI’NIN ANKARA’DAKİ BİR KISIM YABANCI MİSYON
TEMSİLCİLERİNİN DAVETİ ÜZERİNE 17 NİSAN 2008 TARİHİNDE
MÜLTECİLER HUKUKU ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMA    191

BARO BAŞKANI’NIN ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
ETKİNLİKLERİ”NİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA    194

BARO BAŞKANI’NIN 08.05.2008 TARİHİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI
ORGAN NAKLİ ANKARA BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ İLE
ORTAKLAŞA DÜZENLENEN PANELDE YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI  196

16 MAYIS 2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN “HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-CMK 231” KONULU
SEMPOZYUMDA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   200

ANKARA BAROSU STAJ KURULU’NUN 16-17-18 MAYIS 2008 TARİHLERİNDE
DÜZENLEDİĞİ “STAJYERLER KURULTAYI’NDA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ
KONUŞMASI         203

BARO BAŞKANI’NIN MÜZELER HAFTASI NEDENİYLE DÜZENLENEN
“HİTİT VE SÜMER UYGARLIĞI-KOLEKSİYONDAN MÜZE’YEMİTOLİJİDE
HUKUK” KONULARININ İŞLENECEĞİ 23 MAYIS 2008
TARİHLİ PANELDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI     210

BARO BAŞKANI’NIN 28 MAYIS 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN “MAHİR
CAN ILICAK’A SAYGI” ETKİNLİĞİ’NDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   214
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN 18-20 HAZİRAN 2008
TARİHLERİNDE DÜZENLENEN “ADALET BAKANLIĞI YARGI
REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ GÖLGESİNDE YARGI REFORMU”
KONULU SEMPOZYUMUN “TÜRK YARGI SİSTEMİNDE REEL REFORM
STRATEJİSİ” BAŞLIKLI OTURUMUNDA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI
KONUŞMA         216
11 HAZİRAN 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN “İSMAİL YEŞİLYURT’A SAYGI”
ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI   230

09 TEMMUZ 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN “BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR
PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE
EL KOYMA” KONULU PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ
KONUŞMASI         232

ANKARA BAROSU’NUN 84.KURULUŞ YILI NEDENİYLE 14 TEMMUZ
2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE BARO BAŞKANI’NIN
YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI       235

ANKARA BAROSU İLE TÜRK HUKUK KURUMU’NUN 24 TEMMUZ 2008
TARİHİNDE BİRLİKTE DÜZENLEDİKLERİ “LOZAN’DAN GÜNÜMÜZE”
KONULU PANELDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI     240

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Resmi Yazılar    
245

DÖDÜNCÜ BÖLÜM
Basın Bildirileri        
285

BEŞİNCİ BÖLÜM
Basında Baro         
363

ALTINCI BÖLÜM
Etkinlikler         
389

YEDİNCİ BÖLÜM
Kurullar Çalışma Raporu       
415

Adli Yardım Kurulu Çalışma Raporu       416
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Amerikan Baroları İle İletişim ve İşbirliği Kurulu Çalışma Raporu    419
Ankara Barosu Engelliler Kurulu Çalışma Raporu     421
Uluslararası Avukatlar Birliği Kurulu Çalışma Raporu     423
Arap Barolar Birliği ile İşbirliği ve İletişim Kurulu Çalışma Raporu    426
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Çalışma Raporu     427
Avrupa Barolar Federasyonu Kurulu Çalışma Raporu     429
Avukat Hakları ve Toplumla İlişkiler Merkezi Çalışma Raporu    432
BCBA Kurulu Çalışma Raporu       435
Bilgi İşlem Merkezi Çalışma Raporu       438
CMK Merkezi Çalışma Raporu       467
Çocuk Hakları Kurulu Çalışma Raporu      472
Disiplin Kurulu Çalışma Raporu       480
Etik Kurulu Çalışma Raporu        483
Fmr Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Çalışma Raporu    487
Genç Avukatlar Kurulu Çalışma Raporu      490
Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurulu Çalışma Raporu    492
İngilizce Dergi Kurulu Çalışma Raporu      495
İnsan Hakları Hukuku Araştırma, Uygulama ve Danışma
Merkezi Çalışma Raporu        500
Kadın Hakları Kurulu Çalışma Raporu      508
Kalite Kurulu Faaliyet Raporu       517
Kamu Avukatları Kurulu Çalışma Raporu      519
Kent ve Çevre Kurulu Çalışma Raporu      522
Meslek İçi Eğitim Kurulu Çalışma Raporu      540
Sağlık Hukuku Kurulu Çalışma Raporu      541
Sinema Kulübü Çalışma Raporu       552
Sosyal İlişkiler ve Spor Kurulu Çalışma Raporu      557
Staj Eğitim Merkezi ve Staj Kurulu Çalışma Raporu     559
Tüketici Hakları Kurulu Çalışma Raporu      563
Vergi ve İdare Kurulu Çalışa Raporu       565
Yaratıcı Drama Topluluğu Çalışma Raporu      566
Yasa İzleme Kurulu Çalışma Raporu       568
Bilgi ve Belge Merkezi Çalışma Raporu      571
Dil Eğitim Merkezi Çalışma Raporu       578

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bilanço, Gelir-Gider Tablosu       415

01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU     581
01.09.2006 - 31.08.2007 GELİR TABLOSU      586
01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMASI   587
CMK 01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU    591
CMK 01.09.2006 - 31.05.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU    591
CMK 01.09.2006 - 31.08.2007 GELİR TABLOSU     592
ADLİ YARDIM 01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU   592
ADLİ YARDIM 01.09.2006 - 31.05.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU   593
ADLİ YARDIM 01.09.2006 - 31.08.2007 GELİR TABLOSU    593
01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU     594
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01.09.2007 - 31.08.2008 GELİR TABLOSU      599
01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMASI   600
CMK 01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU    605
ADLİ YARDIM 01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU   605
ADLİ YARDIM 01.09.2007 - 31.05.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU   606
ADLİ YARDIM 01.09.2007 - 31.08.2008 GELİR TABLOSU    607
BÜTÇE UYGULAMA İLKELERİ       608
(01.09.2008 - 31.08.2009) - (01.09.2009- 31.08.2010 ) YILLARI
TAHMİNİ BÜTÇELERİ        609
ANKARA BAROSU İKTİSADİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU    615

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetleme Kurulu Raporu       621

ONUNCU BÖLÜM
Disiplin Kurulu Raporu       627

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu Soruşturma ve KovuşturmaDosyaları Durum Raporu 631

ONİKİNCİ BÖLÜM
Hukuk Müşavirliği Faaliyet Raporu      635

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ABAYS Faaliyet Raporu ve Bütçesi      641

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslekte 30 Yıl Dolduran Meslektaşlarımız     653

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Yitirdiklerimiz         659

ONALTINCI BÖLÜM
Ankara Barosu Yayınları       663
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ANKARA BAROSU BAŞKANLARI

Av. Salih Sırrı  
Av. İbrahim Rauf Ayaşlı 1924 - 1932
Av. Mustafa Kemal Olgun 1932 - 1934
Av. Cemal Hazım Görkmen 1934 - 1935
Av. İbrahim Rauf Ayaşlı 1935 - 1939
Av. Hayrullah Özbudun 1939 - 1945
Av. Emin Halim Ergun 1945 - 1946
Av. Saim Dora 1946 - 1956
Av. Asım Ruacan 1956 - 1958
Av. Saffet Nezihi Bölükbaşı 1958 - 1960
Av. Muhittin Kılıç 1960 - 1961
Av. Mehmet Nomer 1961 - 1964
Av. Saffet Nezihi Bölükbaşı 1964 - 1966
Av. Oktay Çubukgil 1966 - 1968
Av. Rahmi Magat 1968 - 1970
Av. Atila Sav 1970 - 1971
Av. Kemal Sarıibrahimoğlu 1971 - 1972
Av. Yekta Güngör Özden 1972 - 1974
Av. Nejat Oğuz 1974 - 1976
Av. Teoman Evren 1976 - 1978
Av. Sabahattin Ardıçoğlu 1978 - 1980
Av. Muammer Aksoy 1980 - 1984
Av. Önder Sav 1984 - 1985
Av. Mahir Can Ilıcak 1985 - 1988
Av. Erzan Erzurumluoğlu 1988 - 1990
Av. Özdemir Özok 1990 - 1992
Av. Erdal Merdol 1992 - 1994
Av. Tuncay Alemdaroğlu 1994 - 1996
Av. Ünsal Toker 1996 - 1998
Av. Hakkı Suha Okay 1998 - 2000
Av. Sadık Erdoğan 2000 - 2002
Av. Semih Güner 2002 - 2004
Av. Vedat Ahsen Coşar 2004 - 2008
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2006 – 2008 DÖNEMİ ANKARA BAROSU ORGANLARI
 YÖNETİM KURULU
Başkan Av.V.Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı Av.Hasan ÜREL
Genel Sekreter Av.Oya PEKGÖZ (15.10.2006-25.10.2007)

Genel Sekreter Av.Hava ORHON (26.10.2007-26.10.2008)
Sayman Av.İhsan YEŞİLYURT
Üye Av.Mahmut KARATEKİN
Üye Av.Serhad ZENGİNPEDÜK
Üye Av.Hüseyin ÇOLAK
Üye Av.Mehmet ERŞAHİN (26.10.2007-26.10.2008)
Üye Av.Murat ŞAHISTAN
Üye Av.Emre İNCULA (15.10.2006-02.09.2008)
Üye Av.Feyza ERGÜN (02.09.2008–26.10.2008)
Üye Av.Mustafa BÜYÜKAVCIOĞLU

DİSİPLİN KURULU
Başkan Av.Cevat BALTA
Üye Av.Berat SANCAR
Üye Av.Vehip GÜNEŞOL
Üye Av.Mehmet Emin YEŞİL
Üye Av.Selahattin EMRE
DENETLEME KURULU
Av.Gülser ERKOÇ
Av.Uğur Erhan DİNÇER
Av.Şevki Gürel YÜCEER
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
Av.Hüseyin EKMEKÇİOĞLU Av.Muhsin EREN
Av.Erol DURUKAN Av.Zafer YAVUZ
Av.Tuncay ALEMDAROĞLU Av.Ünal DİNÇ
Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU Av.Erkin KAYA
Av.Ömer ÇİFTÇİ Av.Sami KAHRAMAN
Av.Reşat YALIN Av.Şevket Şahap İNCE
Av.Soner KOCABEY Av.İsmail BALCI
Av.Tülay ÇELİKYÜREK Av.Talay ŞENOL
Av.Yaşar ÇATAK Av.Mustafa Müfit ÇINGIR
Av.M. Bülent AKÇAMETE Av.Aydın ERDOĞAN
Av.Ali SARIGÜL Av.Fazıl GÜLEKEN

Av.Sevil KENGERLİ KÜRŞAD Av.Kemal AKKURT
Av.Daham KELEŞ Av.İsmail ATAK
Av.Recai Rahim GÖRGÜLÜ Av.Fahrettin KAYHAN
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ  : 30.07.2008
KARAR NUMARASI : 97/3

Avukatlık Yasası gereğince Ankara Barosu 60. Olağan Genel Kurulunun 11-12 Ekim 2008 tarihlerinde 
Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara adresinde bulunan ABEM (Ankara Barosu Eğitim Merkezi) 
Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25-26 Ekim 2008 
tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda ekteki gündemle toplanmasına 
oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter
Av. Vedat Ahsen COŞAR Av.Hasan ÜREL Av.Hava ORHON

Sayman Üye Üye
Av.İhsan Yeşilyurt Av.Feyza ERGÜN Av.Mahmut  KARATEKİN

Üye Üye Üye
Av.Serhad ZENGİNPEDÜK Av.Hüseyin ÇOLAK Av.Mehmet ERŞAHİN

Üye Üye
Av.Murat ŞAHISTAN Av. Mustafa BÜYÜKAVCIOĞLU

  
zeretli) (Mazeretli) (Mazeretli)
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
   

         10.09.2008

Sayın Meslektaşım,

Baromuzun 60.Olağan Genel Kurulu 11-12 Ekim 2008 Cumartesi ve Pazar günleri Ankara 
Barosu Eğitim Merkezi (Ihlamur Sokak No:1 Yenişehir/Ankara), çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplanı 25-26 Ekim 2008 Cumartesi ve Pazar günleri Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır. (Toplantı ve seçimler 09:00 – 17:00 
saatleri arasındadır. İlk gün görüşmeler, ikinci gün ise, seçimler yapılacaktır.)
Toplantı gündemi aşağıdadır. Avukatlık Yasası’nın 86.maddesi gereğince toplantıya ve 
seçimlere katılmak zorunlu olup, katılmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca para cezası 
verilmektedir. *(*) 

Saygılarımla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

(*) Avukatlık Yasası madde 86; “toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere ve oy 
kullanmayanlara ilçe secim kurulu Başkanı tarafından, o Baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin 
üçte biri miktarında (83.30.-YTL) para cezası verilir”.
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Sayın Meslektaşım, 

Baromuzun 60. Olağan Genel Kurulu 11-12 Ekim 2008 Cumartesi ve Pazar günleri Ankara 
Barosu Eğitim Merkezi (Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara), çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplantı 25-26 Ekim 2008 Cumartesi ve Pazar günleri Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır. (Toplantı ve seçimler 09.00 – 17.00 
saatleri arasındadır. İlk gün görüşmeler, ikinci gün ise, seçimler yapılacaktır.)

Toplantı gündemi aşağıdadır. Avukatlık Yasası’nın 86.maddesi gereğince toplantıya ve 
seçimlere katılmak zorunlu olup, katılmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca para cezası 
verilmektedir.(*)

Saygılarımla.
 

Avukat V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı

GÜNDEM

11/ Ekim/ 2008 -25/ Ekim/ 2008 Cumartesi

1- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi (Bir Başkan, Bir Başkan vekili, iki yazman 
üye)
2- İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
3- Baro Başkanının açış konuşması.
4- Baro Yönetim Kurulu Faaliyet, hesap raporları ile bilânço ve denetleme kurulu raporların 
okunması ve görüşülmesi.
5- Baro Yönetim Kurulunun aklanmaya sunulması.
6- Ankara Barosunun 2008–2009 ve 2009–2010 yılları bütçe tasarılarının 
okunması,  görüşülmesi ve onaya sunulması.
7- Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin c 
bendinin değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8- Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı’nın (ABAYS) Faaliyet, hesap raporları ile 
bilanço ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
9- Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı’nın aklanmaya sunulması.
10- Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı’nın 2008–2009 ve 2009–2010--- yılları 
bütçe tasarılarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
11- Dilek ve Öneriler.

12/ Ekim /2008 -26/ Ekim /2008 Pazar

1- Baro Başkanı Seçimi.
2- 10 asıl 10 yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçimi.
3- 5 asıl 3 yedek Disiplin Kurulu Üyesi seçimi.
4- 30 asıl 30 yedek Türkiye Barolar Birliği Delegesi seçimi.
5- 3 asıl 3 yedek Denetleme Kurulu Üyesi Seçimi
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BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
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Baromuzun Değerli Üyeleri, 
Sevgili Meslektaşlarımız, 

“İşini yarına veya ertesi güne erteleme; işini erteleyen ambarını dolduramaz, zamanını 
amaçsızca harcar. Özen gösterdikçe güzelleşir yaptığın iş; işini erteleyen kendi sonunu 
hazırlar.” 

Bu sözler Antik Yunan şiirinin ilk ustalarından olan Hesiodos’a ait.  “Works and Days/
İşler ve Günler” isimli kitabında Hesiodos çiftçilere böyle öğüt veriyor. 

Bu öğüt, aynı zamanda antik çağın iş etiğinin de yalın bir ifadesi.  Bu iş etiğinin 
en belirgin özellikleri; kişinin zamanını öz disiplin çerçevesinde kullanmasına 
dayanması, rutine ve zaman programına  boyun eğmekten daha çok, içselleştirilmiş 
gönüllü disipline önem vermesidir. 

Takım çalışmasına odaklanan, başkalarına karşı duyarlı davranmayı emreden, 
karşısındakini dinlemek ve işbirliği yapmak gibi elastik becerileri talep eden, takımın 
değişen koşullara uyum sağlamasını öngören günümüzün iş etiği, Hesiodos’un 
öğüdüne karşı daha hala duyarlı olduğu kadar antik çağın iş etiğine de muhtaç 
durumdadır. 

İki yıl önce bizleri tercih ederek görevli ve yetkili kılan sizlere, geride bıraktığımız 
iki yılın, bu iki yıl içersinde yaptıklarımızın ve harcadıklarımızın hesabını vermek, 
sizleri bilgilendirmek için hazırlanan faaliyet raporumuza böyle bir giriş yapmamızın 
nedeni, görev süremiz içinde hem Hesiodos’un öğüdüne ve hem de antik çağın iş etiği 
ile günümüzün iş etiğine uygun bir tutum içinde olduğumuzu ifade etmek içindir.           

Değerli Meslektaşlarımız, 

Hesap verme konumunda olan kişiler olarak geride kalan iki yılın bir değerlendirmesini 
ve özeleştirisini yaptığımızda demek gerekir ki; Baromuzun işlerini yarına ve yarından 
sonraki güne bırakmadık. İşimize, sizlere verdiğimiz hizmete özen gösterdikçe 
yaptığımız iş ve hizmet güzelleşti. Baromuza hizmet için tahsis ettiğimiz zamanımızı 
kendi öz disiplinimiz çerçevesinde kullandık.  Rutine ayak uydurmadık, zamana 
hükmettik, içselleştirdiğimiz gönüllü disipline önem verdik. 

Görev süremiz içinde yönetim olarak takım çalışmasına odaklandık. Tüm 
meslektaşlarımıza eşit ve duyarlı davrandık. Çatışmacı değil, uzlaştırıcı olduk. 
Karşımızdakini dinledik. İletişime açık, işbirliği yapmak konusunda istekli, teşvik 
ve talep edici olduk.  Takımın değişen koşullara uyum sağlaması hususunda esnek 

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
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davrandık. 

Bütün bunların sonunda artan verimimiz, ürettiğimiz katma değer ile birlikte başarı 
kendiliğinden geldi. 

Yeniliği ve değişimi temsil eden kadromuzla iki yıl önce göreve talip olduğumuzda, 
önümüze hedef olarak koyduğumuz tasarımlar, bunları gerçekleştirme konusunda 
sizlere verdiğimiz sözler vardı.

Bunlardan gerçekleştirilmesi doğrudan yönetimimizin inisiyatifinde olmayan, Yüce 
Meclisin ve Cumhuriyet Hükümetinin tasarrufunda bulunan hususları, yetkili ve 
görevli kişi ve kuruluşlara ulaştırmanın yanı sıra toplantı, panel, radyo ve televizyon 
programları gibi etkinlikler ve yapılan basın açıklamalarıyla kamuoyunun gündemine 
taşıdık.    

Vaat ettiklerimizden, gerçekleştirilmesi doğrudan yönetimimizin elinde olanların ise 
tamamını ve hatta daha fazlasını gerçekleştirdik. Yönetim olarak sizlere, mesleğimize, 
baromuza, ülkemize önemli hizmetler sunduk. 

Aşağıda tek tek sunulan ve içerikleri özetlenen bütün bu hizmetlerin sonunda ve 
bugün itibariyle Ankara Barosu, Türkiye’deki barolar içinde hem önder olan ve hem 
de örnek alınan bir barodur.   

Geride kalan iki yıllık görev süremiz içinde yönetim olarak, ulusal düzeyde avukatlık 
kültürünün ilerlemesini sağlamaya önem verdiğimiz kadar, dünya avukatları ve 
barolarıyla iletişim kurmak, ortaklaşa düzenlenen etkinlikler yoluyla baromuz üyesi 
avukatların mesleki standartlarının yükselmesine de katkı yapmaya çalıştık. 

Bu yöndeki çalışma ve çabalarımız sonunda Ankara Barosu: Karadeniz Ülkeleri 
Baroları Birliği (BCBA), Arap Barolar Birliği (ALU) gibi bölgesel meslek kuruluşları 
arasında saygın bir yeri ve ağırlığı olan bir baro olmasının yanı sıra; Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) gibi uluslararası mesleki 
kuruluşların ve yine birlikte etkinlik yaptığı Paris Barosu, Amerikan Barolar Birliği, 
bilgi transferinde bulunduğu Madrid Barosu, teknik destek sağladığı Lefkoşa Barosu 
nezdinde de itibarı olan bir barodur.           

Görev süremiz içinde yönetim olarak yürüttüğümüz faaliyetler aşağıda siz değerli 
meslektaşlarımızın bilgi ve takdirlerine sunulmuştur. Buna göre;  

Dünyanın çok hızlı biçimde değişip dönüşmesine bağlı olarak hukuk •	

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
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alanında da yeni disiplinler ortaya çıkmakta, var olan disiplinler nitelik 
ve içerik değiştirmektedir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm karşısında 
meslektaşlarımızın hukukun gelişen yeni disiplinleri konusunda bilgi sahibi 
olmalarının, kendilerini ve bilgilerini bu konuda yenileyip geliştirmelerinin 
bir gereksinme ve hatta zorunluluk olduğu açıktır. Bu hususları göz önünde 
bulunduran yönetimimiz meslektaşlarımızın meslek içi eğitimlerine özel bir 
önem vermiş, bu amaçla başta “Bilişim Hukuku”, “Enerji Hukuku”, “Kamu İhale 
Hukuku”, “Sağlık Hukuku”, “Sermaye Piyasası Hukuku” olmak üzere sertifikalı 
programlar düzenlemiştir. Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı bu meslek 
içi eğitim programlarının elimizde mevcut feed back/geri beslemelerinden 
son derece yararlı olduğu, genel bir memnuniyet yarattığı anlaşılmıştır.    
Raporumuz ekindeki “•	 Etkinlikler Listesi”nden de izlenebileceği üzere görev 
süremiz içinde: gündemdeki yasa değişiklikleri, yasa taslakları konularında 
bilgilendirme toplantıları yapılmış, meslek etiği, çevre hukuku, insan 
ticareti ve insan kaçakçılığı, kadına ve çocuğa karşı şiddet, yargıda sivil 
toplum bilincinin gelişmesi, ifade özgürlüğü bağlamında TCK.nun 301.
maddesi, koruyucu aile, aile mahkemelerinin usuli ve hukuki işleyişi, aile 
mahkemelerindeki uzmanların işlevi, patent ve faydalı model haklarının 
hukuki boyutu, hukuk öğrencisinin seçiminde avukatlık mesleği, yargıçlık 
ve akademisyenlik, avukatlık internet siteleri ve av.tr.uygulamaları, sigaranın 
gerçek yüzü, konut finansmanı sisteminin (mortgage) gerçek yüzü, idari 
yaptırımlar, kabahatler, Lozan, yargı bağımsızlığı gibi konularla ilgili olarak 
kimi zaman sadece baromuz tarafından, kimi zaman da Türkiye Barolar 
Birliği, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Hukuk Fakültesi, YARSAV ile ortaklaşa 
olarak panel, sempozyum, açık oturum, atölye çalışması yapılmıştır.        
Ankara Barosu Sağlık Kurulu ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi •	
tarafından birlikte düzenlenen “Birinci Sağlık Hukuku Kurultayı” yurt içinden 
ve yurt dışından pek çok uzmanın katılımıyla 1-2-3 Kasım 2008 tarihlerinde 
yapılmış, kurultaya sunulan tebliğler kitap olarak bastırılmıştır. 
16-17 Mayıs 2008 tarihleri arasında 29 baronun ve yanı sıra Lefkoşa Barosu •	
stajyerlerinin katıldığı “Birinci Stajyerler Kurultayı” düzenlenmiş, kurultayda 
öne çıkan rasyonel sorunlar çözümlenmek üzere gündeme alınmıştır. 
08-11 Ocak 2008 tarihinde yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla •	
“Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008”in beşincisi Ankara Shereton 
Exhibition Center’da yapılmıştır. Bu kurultay için özel internet sitesi tasarımı 
hazırlanmış, bu siteye 2000-2002-2004-2006 kurultaylarının görüntüleri ve 
kayıtları eklenmek suretiyle site meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. 
Ülkemizin ve ülkemiz hukukunun tanıtımına, ulusal hukuka olduğu kadar 
uluslararası hukukun gelişmesine de katkı yapan kurultayda “Adalet”, 
“Ekonomi ve Hukuk Arasındaki İlişkiler” ile son yıllarda yeni ve fakat etkili bir 
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disiplin olarak ortaya çıkan “Bilişim Hukuku” ana başlık olarak incelenmiştir. 
Çözümleri henüz tamamlanan kurultay kitapçığı önümüzdeki günlerde 
kitap ve CD olarak basılacak ve siz değerli meslektaşlarımızın bilgisine 
sunulacaktır.  
17-18 Kasım 2006 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ile birlikte ve Arap •	
Barolar Birliği’nin katkılarıyla “Lübnan’a Yapılan Saldırılar-Filistin Sorununun 
Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarına Olan Etkileri İle Dünya Barışına Olan 
Etkisi Yönünden Hukukçuların Konuya Bakış Açıları” konulu uluslararası 
sempozyum düzenlenmiş ve bu kurultayda sunulan tebliğler ile tartışmalar 
Türkiye Barolar Birliği tarafından kitap olarak bastırılmıştır.   
BARO RADYO ve BARO TV projeleri hayata geçirilmiştir. İnternet •	
üzerinden yayın yapmakta olan BARO RADYO’dan  ve BARO TV’den 
Baromuzun tüm etkinliklerini canlı olarak izlemek mümkün olduğu gibi, 
1995 yılından bugüne kadar  yapılan etkinlikleri izlemek de mümkün hale 
gelmiştir. 
2001 yılında ABAYS üyesi avukatlara hizmet vermek amacıyla Adliye binası •	
içinde oluşturulan ve devamında tüm avukatlara hizmet veren ABAYS 
tabipliği uygulaması, meslektaşlarımızın beklentilerini karşılamak, ülke 
genelinde değişim gösteren sağlık sisteminden meslektaşlarımızın daha 
fazla ve etkin olarak faydalanmasını sağlamak amacıyla 01.03.2008 tarihinde 
kaldırılmış ve yerine “ANKARA BAROSU TABİPLİĞİ” kurulmuştur. 
Ankara Adliye Binası içinde daha geniş bir mekana taşınan Baro Tabipliği, •	
çok daha geniş donanımla, daha etkin hizmet verecek yetkilerle donatılarak 
tüm avukatlara sağlık hizmeti ve sağlık isteminden maksimum faydalanmaya 
yönelik danışmanlık hizmeti vermek üzere yapılandırılmıştır. 
Bir tabip ve bir hemşire bulunduran tabipliğimizin yeni hali ile hizmetleri: •	
avukat, avukat yakınları ve büro çalışanlarına birinci basamak teşhis ve tedavi 
edici sağlık hizmeti vermek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak; tüm Baro 
üyelerine yönelik olarak, güncel ve gerekli bağışıklama-aşılama uygulamaları 
konusunda bilgilendirme çalışması yapmak; gerektiğinde toplu uygulamaya 
yönelik faaliyetlerde bulunmak; güncel hastalıklarla ilgili erken tanıya yönelik 
gerekli taramalar konusunda çalışmalar yapmak/gerçekleştirmektir. 
Tabiplik içinde; muayene dışında, günlük kan şekeri ölçümü, tansiyon takibi, •	
küçük cerrahi müdahaleler, EKG çekimi, kalp  monitörizasyonu, kulak 
temizleme, pansuman gibi birçok tıbbi girişim yanında solunum desteği 
dahil acil müdahalelerde bulunma hizmetleri verilmektedir.   
2008 yılında kazandırılan resmi kimliğe bağlı olarak Baromuz Tabipliği; •	
SSK emeklisi avukatlara, destek pirimi ödeyerek SSK sağlık hizmeti alanlara 
(yasanın tümüyle yürürlüğe girmesi ile tüm avukatlara olacak şekilde), 
tüm baro çalışanlarına doğrudan  eczaneden alınabilecek resmiyette reçete 
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yazabilme yetkisine sahiptir. Yine Baromuz Tabipliği; gerek görülmesi halinde 
resmi kabul edilir nitelikte 2 güne kadar istirahat raporu düzenleyebilmek, 
(Ankara Barosu Avukatları’nın resmi işyeri tabipliği) SSK sağlık hizmeti hak 
eden avukatların raporlu ve raporsuz sürekli kullandıkları ilaçların resmi 
reçeteye yazılıp doğrudan eczaneden alınmasını sağlamak, tüm Türkiye’de 
bir ilk olarak; TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından avukatlara 
yapılan sağlık ve Soysal yardımlardan  maksimum faydalanmayı sağlayacak  
bir danışma birimi olarak yatarak tedavi olan veya bazı hastalıklarda sürekli 
tedavi görmek durumunda olan avukatlara danışmanlık hizmeti vermek 
yetkisiyle donatılmış olup, bu sayede baromuz üyesi olan avukatların ciddi 
miktarda tedavi yardımı ve sosyal yardım yapan Fon uygulamalarından en 
yüksek oranda faydalanmaları sağlanmıştır. 
Hepimizin çok iyi bildiği üzere barolar, sadece avukatlık mesleğini •	
geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, 
saygınlığını korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamakla değil, aynı 
zamanda hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumakla 
görevli ve yükümlü olan kuruluşlardır. Bu işlevleri ve görevleri nedeniyle 
barolar, topluma karşı da sorumluluğu olan kuruluşlar olmakla, sosyal 
sorumluluk projelerine destek olmak zorundadırlar. Bunun bilincinde olan 
yönetimimiz görev süresi içersinde sosyal sorumluluk projelerine karşı hep 
duyarlı olmuş ve ilköğretim okullarında yükselen şiddetle mücadele etmek 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde “Okulda 
Şiddetin Önlenmesi Projesi”ne: kent bilinci ve kültürünün gelişmesine katkı 
yapmak, kültürel, tarihsel, toplumsal önemi olan mekanların korunmasını 
sağlamak amacıyla T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile ortaklaşa 
yürütülen “Kent Düşleri 1 Ulucanlar Cezaevi Değişimi/Dönüşümü Projesi”ne: 
T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tefkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli 
Serbestlik Daire Başkanlığı ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma 
Derneği(Öz-Ge-Der) ile birlikte yürütülen “Çocuklara Yönelik Denetimli 
Serbestlik Uygulamalarını Güçlendirme:Ankara İli Pilot Projesi”ne: Birleşmiş 
Milletler Geliştirme Programı kapsamında olan ve demokratik yerel yönetim 
anlayışının yaşama geçirilmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Geliştirme 
Programı kapsamında olan ve demokratik yerel yönetim anlayışının yaşama 
geçirilmesini hedefleyen ‘Türkiye’nin Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri ve İnsan 
Hakları İçin Hukuki Çerçeve’ isimli projeye destek verilmiştir. 
Az yukarıda sosyal sorumluluk projesi olarak sözü edilen Birleşmiş Milletler •	
Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı kapsamında olan ve demokratik 
yerel yönetim anlayışının yaşama geçirilmesini hedefleyen ‘Türkiye’nin Bin 
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Yıllık Kalkınma Hedefleri ve İnsan Hakları İçin Hukuki Çerçeve’ isimli projeye 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimi Temsilci Vekili Sayın Ulrika 
Ricardson ile Baro Başkanımızın yaptığı açış konuşmalarıyla start almış, 
proje kapsamında ilk toplantı 03 Eylül 2007/21 Eylül 2007 tarihleri arasında 
Ankara’da yapılmış ve ardından Kocaeli, Manisa, Antalya, Van, Diyarbakır ve 
Adana İllerinde bu illerin Baroları sürdürülmüştür. Projenin son aşamasında 
hem belediyeler ve hem de vatandaşlar için ayrı ayrı kılavuzlar hazırlanmış ve 
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  
Az yukarıda destek verilen sosyal sorumluluk projeleri bağlamında işaret •	
edilen ve T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve 
TMMOB Mimarlar Odası  Ankara Şubesi ile ortaklaşa yürütülen ‘Kent 
Düşleri 1 Ulucanlar Cezaevi Değişimi/ Dönüşümü’ projesi çerçevesinde lisans 
ve yüksek lisans düzeyinde proje yarışması düzenlenmiştir. 400’ün üzerinde 
projenin katıldığı bu yarışma sonunda Baromuzun önceki Başkanlarında Sayın 
Tuncay Alemdaroğlu ile birlikte Baromuz önceki Başkan Yardımcılarından 
Sayın Yaşar Çatak’ın, Baromuz avukatlarından Sayın Muhsin Eren’in, Sayın 
Fazıl Güleken’nin de yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmede 
beğeni kazanan 26 proje 28.04.2007 tarihinde Ankara Üniversite Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesinde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtılmış ve daha 
sonra 06.05.2007 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilen ödül 
töreninin ardından bir hafta süreyle  sergilenmiştir. Baromuz ile TMMOB 
Ankara Şubesinin birlikte yürüttüğü bu etkinlik aşamasında hazırlanan ve 
ödüle değer görülen eğitim/kültür merkezi, gençlik köyü, hukuk müzesi 
gibi mekanın dokusuna tamamen sadık kalınarak hazırlanan eserler Adalet 
Bakanlığı’nın da dikkatini çekmiş ve bu etkinlik sonrasında mülkiyeti Maliye 
Hazinesi ait olmakla birlikte Adalet Bakanlığı’na tahsisli olan Ulucanlar 
Cezaevi yerleşkesi üzerinde pek çok kişi ve kuruluşun alışveriş merkezi, 
hastane, toplu konut vs. gibi birimler inşa etmeye yönelik talepleri şimdilik 
etkisiz hale gelmiştir. Bu etkinlik çerçevesinde 1923 yılından bu yana pek 
çok ünlüyü barındıran Ulucanlar Cezaevi yerleşkesinde 18/30 Haziran 
2007 tarihleri arasında düzenlenen şenliklerde Ankara Barosu Ankaralılarla 
buluşmuş, pek çok sanatçı, politikacı, yazar, hukukçu, mimar ve gazetecinin de 
bulunduğu yaklaşık 15.000 kişi cezaevi yerleşkesi içindeki açık hava müzesini 
ziyaret etmiştir. Medyada geniş biçimde yer alan bu etkinlik aşamasında, 
Ulucanlar Cezaevi üzerine anısı olan, bu bağlamda anılan cezaevinde hapis 
yatan, çalışan pek çok kişiye ulaşılmış, bu kişilerin ve yakınlarının anılarını 
konu alan sözlü bir tarih çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikler 
kapsamında meslek ustamız Sayın Halit Çelenk tarihi bir an’a  canlı tanıklık 
ederek ünlü kavak ağacının altında hafızlarımızı tazelemiş, meslektaşımız 
Sayın Mehdi Bektaş ile yayıncı Sayın Süleyman Ege düşünce özgürlüğü üzerine 
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görüşlerini cezaevinin ünlü mekanlarında dinleyicilerle paylaşmışlardır. 
Baromuz üyesi Sayın Akif Kurtuluş’un şiirleri ve sohbetiyle güzellik ve renk 
kattığı etkinlikler sinema gösterileri ile devam etmiş, bu bağlamda, bir dönem 
Ulucanlar Cezaevinde yatan ve eserini bu mekanda yaşadıkları üzerine yazan 
Sayın Feride Çiçekoğlu’nun ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ filmi bir çok ünlü ile 
beraber Baromuzca sinema salonuna dönüştürülen koğuşlarda izlenmiştir. 
Yine yılın filmi ‘Beynelmilel’i, koğuşları dolduran yüzlerce sinemasever, filmin 
senaristi ve yönetmeni Sayın Sırrı Süreyya Önder ile birlikte izlemişlerdir. 
Az yukarıda sözü edilen sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘•	 Okulda 
Şiddetin Önlenmesi Projesi’nin yürütülmesi için 38 meslektaşımızla birlikte, 
okul yöneticilerine ve velilere yapılacak sunum için 70 sayfalık bir metin ile 
CD hazırlanmış ve bu proje ilk önce pilot okul olarak seçilen Çankaya Salih 
Alptekin İlköğretim Okulu’nda 29 Mart 2007 tarihinde uygulanmıştır. Bu 
bağlamda, projeye katılan tüm avukatlar hazırladıkları sunumu anlatmışlar 
ve öğretmenlerin sorularını yanıtlamışlardır. Proje kapsamında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Mamak ilçesinde belirlediği 40 ilköğretim okuluna hizmet 
verilmiştir. 
Yine yukarıda sözü edilen sosyal sorumluluk projelerinden Özgürlüğünden •	
Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği’nin (Öz-Ge-Der) proje yürütücüsü 
olduğu, Baromuzun partner, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın iştirakçi, Avrupa 
Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun finansör olarak katıldığı “Ön 
Seçim Sürecinde Sivil Toplumu Güçlendirme/Bileşke B1:İnsan Haklarını ve 
Demokrasiyi Pekiştirme ve Destekleme” adlı program altında “Çocuklara Yönelik 
Denetimli Serbestlik Uygulamalarını Güçlendirme; Ankara İli Pilot Proje”, 
çocuklara yönelik denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin sorunların 
çözülmesine katkıda bulunmak üzere Ankara ili sınırlarında bir boyutu ile 
araştırmalara, bir boyutu ile ara mekanizmanın gereksinim duyduğu çok 
kurumlu ve çok alanlı bir yapının kurulmasına yardımcı olacak bir model 
oluşturulmasına dayanmakta ve denetimli serbestlik mekanizmasına dahil 
olması gereken kurum ve kuruluşlar arasında etkili ve verimli bir işbirliği 
kurulmasını hedeflemektedir. 
Meslektaşlarımızın Sincan’daki cezaevine kolay, rahat ve güvenli biçimde •	
ulaşmalarının sağlanabilmesi için, her gün saat 13.00’de Adliye’deki 
otoparktan hareket eden servis aracı konulmuştur. 
Sincan’daki cezaevine gidecek meslektaşlarımızın güneşten ve yağmurdan •	
korunmalarını sağlamak amacıyla Ankara Adliyesi’ndeki otoparka kapalı 
durak yapılmıştır. 
Meslektaşlarımızın Sincan’daki cezaevinden görüş yapacakları koğuşlara •	
kolay, rahat ve güvenli biçimde gidebilmelerini sağlamak amacıyla Sincan’daki 
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cezaevinin içine servis aracı konulmuştur.
Meslektaşlarımızın ayak sağlıklarının korunması amacıyla hijyenik •	
koşullara uygun ve özel olarak yaptırılan, bir kez kullanıldıktan sonra atılan 
havlu ve terlikler, Sincan’daki cezaevinde meslektaşlarımızın kullanımına 
sunulmuştur.  
Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu önüne avukat öncelikli, özel yazılımlı •	
‘SIRAMATİK’ ile aynı yerdeki sıra bekleme koridoruna özel oturma birimleri 
yaptırılmıştır. Avukat öncelikli ‘SIRAMATİK’ aygıtının çalışabilmesi için, 
sistemin avukatı tanıyacak özelliğe sahip olması gerekir. Sistemin avukatı 
tanıyabileceği tek araç, aynı zamanda bir akıllı kart olan BAROKART 
olmakla, bunun dışında avukatın kendisini sisteme tanıtacak başkaca bir araç 
ve yöntem bulunmamakla, sistem zorunlu olarak BAROKART’a uyumlu 
olarak yaptırılmıştır.  
Meslektaşlarımızın yoğun biçimde kullandıkları Müracaat/Suçüstü •	
Savcılığı’nın önüne özel oturma birimleri yaptırılmıştır.
İcra satışlarının şeffaflaştırılması amacıyla Mezat Salonu’na kamera sistemi •	
yaptırılmış ve bu suretle tüm icra satışlarının hem kayda alınması ve hem de 
ihtiyaç duyulduğunda naklen yayınlanması sağlanmıştır.
İlçe Adliye Binalarındaki Baro Odalarına LCD Monitörlü yeni bilgisayarlar •	
ve modern yazıcılar yerleştirilmiştir.
Pilot adliye olarak seçilen Çubuk Adliyesine “Duruşma Takip Sistemi” •	
kurulmuştur.   Bu sistem sayesinde meslektaşlarımız duruşma salonları 
önünde beklemeksizin Avukat Odalarından duruşma sıralarının gelip 
gelmediğini takip ve kontrol edebilme imkanını elde etmişlerdir.
Meslektaşlarımızın hem daha rahat ve hem de mesleğin saygınlığına •	
yakışır biçimde çalışmalarının sağlanabilmesi için tüm icra dairelerine özel 
olarak projelendirilen ve yaptırılan ‘Avukat Çalışma Masası ve Sandalyeleri’ 
yerleştirilmiştir.      
Avukatlık mesleği ile hukukun diğer alanlarında faaliyet gösterenlerin •	
uygulamaya yönelik eğitimlerinin geliştirilmesi, avukatların meslek içi 
eğitimlerinin sürdürülmesi, hukuk alanındaki yenilik ve gelişmelerin 
araştırılması, avukatların yabancı dil ve tercüme becerilerinin artırılması, 
avukatlık mesleği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapması yönünde çalışmalarda 
bulunmak üzere “Ankara Barosu Avukatlık Akademisi”  kurulmuş, yeniden 
yapılandırılan Dil Merkezi, Tercüme Ofisi ve sertifika programları Baromuzun 
da işbirliği ile akademi çatısı altında örgütlendirilmiştir. Dernek statüsünde 
olan akademinin hedefi Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü, Türkiye Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) örneği bir kuruma dönüştürülmesidir. 
Ankara Adliye Binasının 5.katında bulunan ve Baromuza tahsis edilen •	
koridora ve yine ilçe Adliye Binalarında bulunan tüm Avukat Odaları’na 
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‘Ecza/İlaç Dolabı’ yaptırılmış ve bütün bu dolapların içine acil durumlarda 
kullanılabilecek ilaç ve sıhhi malzemeler konulmuştur.  
Ankara Barosu Dergisi’nin ilk yayınlandığı 1944 yılından 2006 yılı sonuna •	
kadar olan tüm sayıları ile yine Ankara Barosu tarafından yayınlanan Bilişim 
ve Hukuk, Hukuk Gündemi ve FMR Dergilerinin yayınlanmaya başladıkları 
tarihten 2006 yılı sonuna kadar olan tüm sayıları elektronik ortama aktarılmış, 
bu amaçla özel olarak hazırlanan DVD’ler tüm meslektaşlarımıza ücretsiz 
olarak dağıtılmıştır.   
Baromuz tarafından yayınlanmakta olan Ankara Barosu Dergisi’nin, Hukuk •	
Gündemi Dergisi’nin, Bilişim ve Hukuk Dergisi’nin, FMR Dergisi’nin 
ve Hukuk Müzesi’nin ayrı ayrı web siteleri  tasarlanmış ve yayınlanmaya 
başlanmıştır.
Ankara Barosu’nun günümüze kadar olan tüm yayınları dijital ortama •	
aktarılmış ve bütün bu yayınlar internette yayınlanmaya başlanılmıştır. 
Yine bu yayınların tamamı tek bir DVD içerisinde toplanmış ve özel olarak 
tasarlanan bu DVD’ler tüm meslektaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
Baromuz tarafından siz değerli meslektaşlarımızın kullanmaları için özel •	
olarak bastırılan ‘2007 ve 2008 Yılları Duruşma Defteri’ tüm meslektaşlarımıza 
ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
Ankara Adliyesi’nde 48 ayrı noktada, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde ve •	
Ankara Barosu Gölbaşı Sosyal Tesisleri’nde BAROKART uyumlu kablosuz 
internet ağı kurulmuş ve bu suretle anılan yerlerde BAROKART numarası ve 
şifresi ile internete bağlanabilmek olanağı sağlanmıştır.
Ankara Adliyesi içinde internet kullanımı için 10MBit metro ethermet •	
bağlantısı ile ilgili gerekli başvurular ve teknik donanımlar  yapılmış ve bu 
suretle Ankara Adliyesi içindeki tüm internet işlemlerinin metronet kalitesi 
ile hizmet vermesi gerçekleştirilmiştir. 
Ankara’daki tüm ilçelerdeki Adliye Binaları ile Baro Odalarına ve •	
temsilciliklerine teknik hizmet desteği verilmeye başlanılmış, bu bağlamda 
oluşturulan bir teknik ekip aracılığı ile bu yerlerde kurulu olan plazma, kiosk, 
bilgisayar, LCD monitör, internet bağlantısı gibi hizmetlerin sorunsuz olarak 
verilmesi, çıkan arızaların giderilmesi, gerekli bakımların yapılması, kağıt, 
toner gibi gereksinimlerin karşılanması sağlanmıştır. 
Ankara Barosu’nun 1995 yılından günümüze kadar yaptığı tüm etkinlikler, ses •	
ve görüntü kasetlerine kaydedilmiş ve buradan da dijital ortama aktarılmıştır. 
Bu suretle anılan bilgilerin dijital ortamda depolanması, korunması ve siz 
meslektaşlarımızın bunlara kolayca ulaşması sağlanmıştır. 
Gerek Ankara Barosu’nun etkinliklerini görüntülemek, gerekse BARO •	
TV’de kullanılmak amacıyla profesyonel bir kamera alınmış ve böylece 
tüm görüntülerin kaliteli biçimde çekilmesi ile dijital ortamda depolanması 
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olanağı sağlanmıştır. 
Çağımızın iletişim harikası olan SMS mesaj teknolojisinin etkili biçimde •	
kullanılmasına başlanmış ve böylece meslektaşlarımızın vefatı ile Baromuzun 
tüm etkinliklerinin 4 dakika içerisinde yaklaşık 6700 avukat meslektaşımıza, 
1000’e yakın stajyer kardeşimize ulaştırılması sağlanmıştır. 
Baromuz üyesi avukatlara haftalık olarak e-posta gönderme potansiyeline •	
sahip biçimde kurulan e-posta sistemiyle 20 dakikalık bir süre içerisinde 
baro levhasında e-posta adresleri bulunan tüm meslektaşlarımıza internet 
üzerinden ulaşılabilmek  mümkün hale gelmiştir. 
Türkiye’nin her yerinden Ankara Barosu’na ve Ankara Barosu’nun tüm •	
birimlerine kolayca ulaşılmasını sağlayan ve Ankara Barosu adına tescil 
ettirilen 444 BARO (444 2276) 7/24 ALO BARO SERVİSİ hizmete 
açılmıştır.
ALO ABAYS servisi teknik alt yapısı tamamlanmış olup mevcut sistemle •	
entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu sistem sayesinde ABAYS 
üyeleri telefon veya internet aracılığıyla operatör desteği olmaksızın prim 
borcu bulunup bulunmadığını, kendilerine yapılacak ödemelerin ne 
durumda olduğunu, bugüne kadar almış oldukları ödemelerin dökümünü 
vs. bilgileri 7/24 esasına göre edinebileceklerdir.
Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çok önem verdiğimiz iletişim •	
ve bilişim teknolojilerinin uygulanması ve kullanılması amacıyla pek çok 
yazılım ve otomasyon geliştirilmiştir. Bu yazılımların daha etkin ve doğru 
biçimde kullanılabilmesini sağlamak ve Baromuzun bütün birimleri arasında 
entegrasyonu tam olarak oluşturabilmek amacı ile ‘E-BARO’ projesine 
geçiş sağlanmıştır. Bu projenin amacı üyelerimizin ve stajyerlerimizin 
özlük bilgilerine daha kolay, daha hızlı ve daha etkin biçimde erişebilmek, 
üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve hızını artırmaktır. 
Sistemin daha kullanışlı ve şeffaf bir otomasyon olmasının sağlanabilmesi 
için E-BARO yazılımı Web tabanlı, yani internet üzerinden kullanılabilecek 
biçimde yazılmıştır.
Aşağıda ana başlıkları belirtilen E-BARO uygulamalarından sadece biri •	
olan ‘Doküman Yönetim Sistemi’ bu projenin ne denli kapsamlı olduğunun 
göstergesidir. Bilindiği üzere gelişmiş kurumlarda ‘Paperless Office/Kağıtsız 
Ofis’ kavramı büyük önem arz etmektedir. Kağıtsız Ofis sisteminin en 
temel unsuru ‘Doküman Yönetim Sistemi’dir. Doküman Yönetim Sistemi  
aracılığıyla öncelikle Ankara Barosu Kaleminin iş yükünün hafifletilmesi 
amaçlanmaktadır. Kayıt belgesi verilmesi, gelen evrak-giden evrak yönetimi 
ve denetimi sistemin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu sistem aracılığıyla 
doküman hazırlama maliyetinin azalması, veri tekrarlarının önlenmesi, 
dokümanlara erişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması sağlanacaktır. Bu 
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sistem şeffaf yönetim anlayışını ilke edinen ve bunu kurumsallaştırmaya 
çalışan yönetimimiz için gerçekten önemlidir. Zira bu sistem aracılığıyla 
Baro Kalemi’nin Evrak Kayıt bölümünden geçirilen her evrakın, gerek evrak 
sahipleri, gerekse yönetim ve baro çalışanları tarafından elektronik ortamda 
izlenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Diğer bir deyişle, bu sistem sayesinde 
başvuru sahipleri, kendilerine verilen sistem numarası aracılığıyla internet 
üzerinden başvurularının durumunu ve sonucunu sorgulayabilme olanağını 
elde etmektedirler. Sistem şu anda teknik anlamda çalışır durumda olup, 
Baro Kalemi içerisinde sürdürülen test çalışmaları son aşamasındadır.
E-BARO aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerin tamamının •	
teknik testleri tamamlanmış, bu bağlamda 03.09.2007 tarihi itibariyle Ankara 
Barosuna kayıtlı tüm avukatlar sisteme kaydedilmiştir. Baro tarafından 
hali hazırda verilen hizmetin güvenilir şekilde devam etmesi ve kesintiye 
uğramaması için E-BARO sistemi şu anda mevcut sistemle birlikte eş 
zamanlı olarak ayrı bir sistem şeklinde çalıştırılmaktadır. Uygulamanın tam 
anlamıyla oturtulmasıyla birlikte, mevcut sistem tamamen terk edilecek ve 
Ankara Barosu tarafından sadece kendi özgün yazılım sistemi olan E-BARO 
kullanılacaktır. Aşağıdaki uygulamaların bazıları şu anda kullanılmakta olup 
2009 yılı Ocak ayı itibariyle Ankara Barosundaki tüm işlemlerin yürütülmesi 
E-BARO aracılığıyla sağlanacaktır.

BÖLÜM Açıklama

e-baro

Avukat Avukat Bilgilerinin detaylı biçimde kaydı ve raporlaması.

Stajyer Avukat Stajyer Avukat Bilgilerini detaylı biçimde kaydı ve raporlanması.

Yönetim Yönetim Kurulu Toplantısı Gündem Konuları ve Kararlarının kayıt ve raporlanması. Web Sitesi üzerinden 
yayınlanması.

Disiplin Disiplin soruşmalarının takibi.

Birimler Baro birimlerinin Kurul/Komisyon/Merkez/Kulüp ve İlçe temsilciliklerinin işlemleri, web sitesi bilgileri, 
talepleri.

CMK Merkezi CMK Merkezi bünyesinde görevli avukatların görevlendirmeleri ve karakollardan gelen taleplerin kayıt ve 
raporlanması.

Adli Yardım Merkezi Adli Yardım Merkezi bünyesinde görevli avukatların gelen taleplere 

Uzlaştırma Uzlaştırma Görevlendirmeleri Kayıt ve raporlanması

Demirbaş Baro Demirbaşlarının kayıt ve raporlanması

Faaliyetler Baro Faaliyetlerinin kayıtları, raporlanması

Barokart.com.tr Barokart.com.tr üzerinden yapılan başvurular, belge talepleri, bilgi güncellemeleri

İletişim

SMS Üyelere Toplu Sms Gönderimi

E-Posta Üyelere Toplu E-Posta Gönderimi

Personel

İzin Talebi Personel İzin Talepleri ve Onayları

Personel Durumu Personel Çalışma Durumu
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Çalışma Takvimi Yıllık Çalışma Takvimleri ve personel izin planları

Doküman Yönetim

Gelen Evrak Gelen/Giden evrak kayıt raporlama, sevk, evrak süreci ve internet üzerinden evrak takibi

Giden Evrak

Rapor

Web Sitesi

Sayfa Yönetimleri Ankarabarosu.org.tr sayfalarının yönetimleri, ilanlar, duyurular, haberler, mali bülten, basın bildirileri 
kayıtları ve site yönetimi

Muhasebe

Muhasebe Planı Baro Muhasebe kayıtlarının tutulması ve Tek düzen Muhasebe sisteminde raporlamalar.

Muhasebe Fişi

Rapor

barokart.com.tr 

İktisadi İşletme

Cari Hesap İktisadi işletme bünyesinde çalışan işletmelerin cari hesap, kasa, stok, fatura bilgilerinin kayıtları ve 
raporları. Internet üzerinden şeffaf hesap sistemiFatura

Stok

Muhasebe

e-avukat

e-takip Avukatlar için İcra Takip Programı için matbuu formların oluşturulması, icra takiplerinin xml formatında 
kayıt edilebilmesinin sağlanması.

e-mevzuat Avukatlar için Mevzuat Sistemi

e-içtihat Avukatlar için İçtihat Paylaşım Sistemi

Kütüphane

Envanter Baro Kütüphanesi bünyesinde bulunan kitapların, dergilerin ve bütün yayınların kayıt ve raporlanması.

Kitap Ödünç Verme Üyelerimize ve Stajyerlerimize verilen ödünç kitapların kayıt ve raporlanması

Açıklanan çerçevede uygulanmasına geçilen E-BARO ile birlikte E-AVUKAT •	
isimlerinin Baromuz adına tescili ile ilgili işlemlere başlanmış ve yanı sıra 
E-BARO, BARO COM.Tr.  E-BAROGEN.Tr. E-BARO WEB Tr. alan adları 
alınmıştır.
Ankara Adliye Binası içinde bulunan ve daha önce Yönetim Kurulu toplantı •	
odası olarak kullanılan oda ikiye bölünmüş ve bir oda Sayman Odası, bir oda 
da Yönetim Kurulu üye odası haline getirilmiş, bu odaya 3 adet notebook 
bilgisayar ile 1 adet yazıcı yerleştirilmiştir. 
Ankara Adliye Binası içinde bulunan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel •	
Sekreter odaları yeniden düzenlenmiştir. 
Ihlamur Sokak. No:1 Sıhhiye adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim •	
Merkezi (ABEM) binasının doğalgaza dönüşümü gerçekleştirilmiş ve 
böylece daha önce son derece pahalı ve masraflı olan elektrikli ısınmaya 
kısmen ve kafeterya mutfağında kullanılması son derece tehlikeli olan sanayi 
tipi tüp kullanılmasına son verilmiştir. 
Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim •	
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Merkezi (ABEM) binasına su deposu yaptırılmıştır.   
Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim •	
Merkezi (ABEM) ara katındaki terasın üstü, Belediye İmar mevzuatına uygun 
biçimde kapatılmak suretiyle yaklaşık 100 kişi kapasiteli bu mekanın ısıtmalı 
ve soğutmalı olarak yazın ve kışın kafeterya/restoran olarak kullanılması 
sağlanmıştır.   
Ihlamur Sokak No:1 Sıhhiye adresindeki binada bulunan konferans •	
Salonu’nun eskiyen yer döşemeleri Garanti Bankası Necatibey Şubesi’nden 
alınan bağışla yenilenmiştir.  
Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim •	
Merkezi (ABEM) bulunun Konferans Salonu ve Hukuk Müzesi’ndeki 
değerli cihazların ve hukuk materyallerinin korunması amacıyla bina dışına 
ve içine gece görüş yeteneği ile 20 günlük hafıza kaydına sahip kamera sistemi 
kurulmuştur.
Türkiye’de bir ilk olan ve halen örneği olmayan, dünyada ise Türkiye •	
dışında sadece Fransa ve Polonya’da bulunan “Ankara Barosu Hukuk 
Müzesi”, müze içindeki sinema odası ve tuvaletler kaldırılmak suretiyle 
genişletilmiştir, müzenin tanıtımı amacıyla hazırlanan özel tasarımlı VCD’ler 
meslektaşlarımızın ilgisine, bilgisine ve beğenisine sunulmuştur.
Yasalara aykırı biçimde, bu bağlamda irtifak hakkı tesis edilmeksizin Ihlamur •	
Sokak No: 1 Sıhhiye adresine yerleştirilen trafonun kaldırılması ve bu yer 
için geriye doğru beş yıllık ecrimisilin tahsili amacıyla açılan dava sonunda 
mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, davalı tarafça temyiz edilen 
hüküm Yargıtay 1.HD.tarafından onanmıştır. 
Ankara Adliye Binası içerisinde 9 ayrı noktada kurulu olan güvenlik kamerası •	
sistemleri kayıt odasında bulunan sistemin çok eski teknoloji ile üretilmiş 
olması ve meslektaşlarımızın kapı girişlerinde yaşadıkları sorunların 
kameradan izlenmesi sırasında yaşanan olumsuzluklar ve sıkıntılar nedeniyle, 
adliye kamera sistemi kayıt cihazı değiştirilerek, buradaki güvenlik kameraları 
kayıt sistemi en son teknolojiye sahip ve çalışır duruma getirilmiştir. 
2004-2006 dönemi yönetimi tarafından Necatibey 51 nodaki binanın •	
sekizinci katında kurulan “Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi/Ankara 
Barosu Kütüphanesi”nin kitap sayısı güncelleştirilen kitaplarla birlikte 
5000’nin üzerine çıkarılmış, kütüphanede yer alan kitapların internet 
üzerinden sorgulamasının yapılabilmesi için özel program yaptırılmıştır. Bu 
suretle meslektaşlarımızın kütüphanemizdeki kitapları kolayca sorgulamaları 
sağlanmış, kütüphaneye yerleştirilen fotokopi makinesiyle dileyen 
meslektaşlarımızın gereksinim duydukları kitaptan suret çıkarabilmeleri 
mümkün hale kılınmıştır. Kütüphane bilgileri, bilgi hizmetleri, etkileşimli 
Web sayfaları, uzaktaki bilgi kaynaklarına erişimli Web siteli otomasyon 
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programına sahip olan, Web tabanlı, görsel ve işitsel materyaller ile 
desteklenen, gerekli diğer teknik araç ve gereçlerle donatılan bu merkez 
açıldığı meslektaşlarımıza ve ilgi duyan hukukçulara hizmet vermektedir.
Ankara Adliye Binası içindeki Ağır Ceza Mahkemelerinin olduğu bölüme •	
plazma duyuru panosu ile kiosk yerleştirilmiş, bu bölümdeki Avukat Odası 
yeni baştan tefriş edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne •	
plazma duyuru panoları ile kiosk yerleştirilmiş ve bu suretle her iki hukuk 
fakültesi öğrencileri ile öğretim üyelerinin Ankara Barosu’nun faaliyetlerini 
izleyebilmeleri sağlanmıştır. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve •	
Araştırma Merkezi ile Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları Birliği/
International Association of IT Lawyers (IAITL) tarafından İstanbul’da 
düzenlenen ve AB Genişlemeden Sorumlu Türkiye üyesi, AİHM ve değişik 
Avrupa ülkelerinde görev yapan üst düzey yargıçların katıldığı ‘Uluslararası 
Hukuk ve Ticaret’ konulu konferans için, editörlüğünü Sylvia Mercado 
Kierkegaard’ın yaptığı ve içinde uluslararası hukuk ve ticaretle ilgili İngilizce 
yazılmış 49 özgün makalenin yer aldığı ‘International Law and Trade/Bridging 
the East-West Divide’ isimli kitap, Baromuz tarafından 1000 adet olarak 
bastırılarak dağıtılmış, Baromuz tarafından açılan standda  Baromuzun 
yayınları sergilenerek talep edene verilmiş ve bu suretle hem ülkemizin ve 
hem de Baromuzun uluslararası camiaya tanıtımına katkı yapılmıştır. 
Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları Birliği/International •	
Association of IT Lawyers (IAITL) ile Tsinghua Üniversitesi İnternet 
Davranışlarını Araştırma Enstitüsü/Tsinghua University Internet Behavior 
Research Institute, Çin İletişim Üniversitesi/Communication University of 
China, Çin Ulusal Kültür Ticaret Araştırma Üssü/National Cultural Trade 
Research Base of China tarafından 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Pekin’de 
düzenlenecek ‘Bilişim Teknolojisinde, Hukuk, Güvenlik ve Mahremiyet Sorunları 
Üzerine İkinci Uluslararası Konferans/The Second International Conference on 
Legal, Security and Privacy Issues’ konulu etkinlikle ilgili olarak İngilizce ve 
Çince hazırlanan ve Kıta Avrupasındaki tüm ülkeler ile ABD, Kanada, Çin 
gibi ülkelerde dağıtılacak olan önsözü Baro Başkanımız tarafından yazılmış 
“Cyberlaw, Security and Privacy/Siber Hukuk, Güvenlik ve Mahremiyet” isimli 
kitabın basım giderleri Baromuzca karşılanmış ve bu suretle hem ülkemizin 
ve Baromuzun tanıtımına katkıda bulunulmuş ve hem de uluslararası 
bilişim teknolojisi hukukçuları ile ülkemiz ve Baromuz arasındaki bağlar 
kuvvetlendirilmiştir.
Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları Birliği tarafından düzenlen •	
konferansa ilişkin Baro Başkanımızın önsözünü içeren “Business and Law-
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Theory and Practice” adlı İngilizce kitap 1000 adet olarak Baromuz tarafından 
bastırılmış ve dağıtılmıştır.
Görev süremiz içinde baromuz üyesi Sayın •	 Berna Özpınar tarafından yazılan 
“Tıbbı Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları”, Sayın Alptekin Taşçı 
tarafından yazılan “Tanık Koruma”, baromuz üyesi Sayın Gürkan Coşkun 
tarafından yazılan “Mortgage”, baromuz üyesi değerli akademisyen Eylem Ümit 
tarafından yazılan “Mekandan İmkana” isimli kitapların yanı sıra “Engelliler 
Hukuku El Kitabı”, “Avukatlar İçin Vergi Rehberi”, “Kadın Hakları El Kitabı”, 
“Avukat ve Avukatlık Mesleği Konulu Sanat Eserleri Yarışma Katalogu” isimli 
kitaplar basılmış ve sayın meslektaşlarımızın yararlanmalarına sunulmuştur.
Ülkemizde bir ilk olan ve Baromuzun değerli üyesi Sayın •	 Argun Bozkurt’un 
öncülüğünde Avukatlık Mesleği ve Hukuk konulu “Resim-Heykel ve Özgün 
Baskı Eser Yarışması” düzenlenmiş olup yarışma ile ilgili olarak oluşturulan juri 
tarafından 18 eser ödüle layık görülmüş, ödül alan bu eserler sergilenmiştir. 
Yayın Kurulu Başkanı meslektaşımız Sayın •	 Bülent Turhan Gündüz’ün 
liderliğinde oluşturulan yeni bir kadro ve ruhla Ankara Barosu Dergisi, 
gerek içerik, gerekse biçim olarak yenilenmiş olup derginin bugüne kadar 
çıkan sayıları meslektaşlarımızın ve ilgi duyan diğer okuyucuların beğenisini 
kazanmıştır.  
Türkiye’nin ilk ve tek Bilişim Hukuku dergisi olan ‘•	 Bilişim ve Hukuk’ dergisi 
yayınlanmaya başladığı tarihten bugüne kadar olan süre içerisinde 8 özgün 
sayı çıkartmış olup bütün bu sayılar gerek bilişimciler, gerekse hukukçular 
tarafından beğeniyle takip edilmektedir. 
Günde yaklaşık 3000 ziyaretin yapıldığı Baromuzun WEB sayfasının tasarımı •	
ve içeriği tamamen değiştirilmiş, bu bağlamda süresi biten hosting-mail 
hizmetleri yenilenmiş, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Hakem Kurulu 
kararları, basın bildirileri, mali bülten, baro levhası, panel bant çözümleri, 
nöbetçi mahkemeler bölümleri güncellenmiş, Baro belgeselinin ve basında 
Baromuzla ilgili televizyon haberlerinin internet üzerinden izlenmesi 
sağlanmıştır. 
Avukat katiplerinin kayıt ve disiplin altına alınmalarının sağlanabilmesi için •	
‘Avukat Katipleri Kütüğü’ oluşturulmuş, kütükte kayıtlı katiplerin listeleri tüm 
icra daireleri ile mahkeme kalemlerine bildirilmiş ve denetimin sağlanabilmesi 
amacıyla kütükte kayıtlı katiplere yaka kartı verilmeye başlanılmıştır. 
Geçen yönetim döneminde kayyımlık, konkordato komiserliği, tereke •	
mümessilliği, vasilik, uzlaştırıcılık gibi görevlere, avukatların atanmalarının 
sağlanması için oluşturulan kütükler aynen korunmuş, güncellemeleri 
yapılmak suretiyle bu kütüklere isimlerini yazdıran meslektaşımızın vasilik, 
kayyımlık, konkordato komiserliği, tereke mümessilliği, uzlaştırıcılık gibi 
görevleri üstlenmeleri sağlanmıştır. 
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Ülkemizde Baro bünyesi içinde bir ilk olan Ankara Barosu Etik Kurulu •	
kurulmuştur. Kurulun temeli Türkiye Felsefe Kurumu ve Ankara Barosu 
işbirliği ile yapılan “Hukuk ve Etik” seminerleri ile atılmıştır. Türkiye 
Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın İoanna Kuçuradi ve Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Sayın Gülriz Uygur bu kurulun danışman üyeleridir. 
Kurulumuz Türkiye’de ilk olma niteliği taşıdığı için, geçtiğimiz adli yıl 
boyunca danışman üyemiz olan değerli akademisyenlerin tavsiyeleriyle 
ve dış ülkelerdeki Baro Etik Kurullarının çalışma yapılarını inceleyerek, 
inşa sürecini tamamlama çalışması içinde olmuştur. Çalışma yöntemi 
ve ilkeleri Baromuza hakim olan çalışma anlayışına uygun olarak, Kurul 
toplantılarında ve seminer çalışmalarında sıklıkla ve etraflıca tartışılarak 
şekillendirilmiştir. Etik Kurulu’nun görevlerini iki başlık altında incelemek 
gerekmektedir. İlk olarak Baromuz tarafından yapılan görevlendirmeler 
hakkında görüş bildirmek ve ikincisi Etik ve bağlantılı olduğu konular 
hakkında eğitim çalışmaları sürdürmek. Baromuz tarafından gerçekleştirilen 
görevlendirmeler sonucunda; Ankara Barosu’na ulaşan şikayetlerden genel 
bir sorun haline geldiği anlaşılan konular, disiplin soruşturmasına konu 
olacak ağırlıkta olmayan ve/veya Avukatlık mesleğine ilişkin mevzuatla 
yasaklanmadığı için disiplin kovuşturmasına tabi olmayan, ancak Avukatlık 
mesleği ile bağdaşıp, bağdaşmadığı hakkında kuşkular bulunan, yahut 
mevzuatta yasaklandığı halde, bu yasağın hukuka uygun olmadığı konusunda 
görüşler bulunan konulara ilişkin olarak Ankara Barosu Yönetim Kuruluna 
görüş bildirilmektedir. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir ve bir yaptırım 
gücü bulunmamaktadır. Dünyadaki uygulamasına uygun olarak Etik Kurul 
kararları, Disiplin Kurulu kararlarının alternatifi olmadığı gibi Etik Kurulun 
kararlarının dikkate alınıp alınmayacağı veya hangi ölçülerde alınacağı 
tümüyle Baro Yönetiminin inisiyatifindedir. Gene dünyadaki uygulamaya 
uygun olarak, Etik Kurulun kararlarının Disiplin Kurulu kararlarına öncü 
etmesi veya Disiplin Kurulunun bir kararına, Etik Kurulun kararı dayanak 
gösterilerek karşı çıkılması mümkün değildir. Zira Etik Kurul, tümüyle soyut 
bir düzlemde (kişilerden ve onların gerçekleştirdiği eylemin somut olayda 
gösterdiği niteliklerden bağımsız olarak) ilke kararları almaktadır. Ayrıca 
Etik Kurul, Disiplin Kurulunun yasal yetki ve sorumluluklarını taşımadan, 
mevzuata değil, evrensel ilkelere dayanarak görüş oluşturmaktadır. Bu 
nedenle Etik Kurul kararları, meslektaşların davranışlarında (Avukat-Avukat 
ilişkisinde, Avukat-müvekkil ilişkisinde ve Baro-Avukat ilişkisinde) geçerli 
olması beklenen ilkeler bakımından tavsiye niteliğindedir.
Ankara•	  Adliyesi’nde görevli İcra Müdür ve Yardımcıları ile 20 Mart 2007 
tarihinde karşılıklı bir bilgilendirme toplantısı yapılmış, bu toplantıda tespit 
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edilen sorunların giderilebilmesi için gerekli girişimlere başlanılmış ve geride 
kalan süre içinde tespit edilen sorunların bir kısmı çözümlenmiştir.
T.C.Adalet Bakanlığı tarafından Ocak/2008 tarihinde Baromuza Türkiye’de •	
İletişim ve Bilişim Teknolojisini en iyi kullanan baro ödülü verilmiştir. 
Türkiye Bilişim Derneği tarafından baromuz web/internet sayfası •	
Türkiye Baroları içinde en iyi web/internet sayfası olarak seçilmiş ve 
ödüllendirilmiştir.    
Merkezi İngiltere’de bulunan Foreign Language School/FLS International •	
ve yine Language and Leisure/LAL Gurubu ile Baromuz arasında yapılan 
kurumsal anlaşma çerçevesinde; meslektaşlarımıza, stajyerlerimize ve hukuk 
fakültesi öğrencilerimize Amerika’da Florida’da, İngiltere’de Torbay’da  ve 
Malta’da uygun ve özel fiyatlarla İngilizce öğrenebilme olanağı sağlanmıştır. 
Ülkemizdeki tüm Barolar ve Avukatlar için tek ve temel başvuru kaynağı •	
olan ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte hazırlanan 
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) El Kitabı, AVUKAT PORTALI - E-TAKİP - 
E-İMZA bölümleri eklenmek suretiyle güncellenmiş ve bu haliyle 8. baskısı 
çıkartılarak meslektaşlarımıza dağıtılmıştır. 
UYAP ile ilgili tüm uygulamaların ve bilgilerin yer aldığı CD-Rom’un en son •	
versiyonu hazırlanarak meslektaşlarımızın  kullanımına sunulmuştur.
Kurduğumuz teknolojinin ve alt yapının mükemmelliği, Bilgi İşlem •	
Merkezimizin yetkinliği nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından Baromuz 
aracılığı dağıtılmasına olanak sağlanan UYAP sertifikalarının dağıtımına 
devam edilmiş ve geride kalan süre içinde Baromuz üyesi 2000’den fazla 
meslektaşımıza UYAP sertifikası dağıtılmıştır.
Türkiye’deki tüm Barolar içinde UYAP konusunda yetkin tek Baro olmamız •	
nedeniyle ve Barolar arası kardeşlik ile dayanışmanın gereği olarak diğer 
Barolara UYAP eğitimi verilmeye devam edilmiş ve görev süremiz içinde 
Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Tokat, Çorum, Hatay/İskenderun, Gaziantep, 
Şanlıurfa/Adıyaman, Aksaray, Diyarbakır, Çanakkale,  Barolarına UYAP 
Eğitimi verilmiştir. 
Avukatlık İnternet Siteleri ve av.tr uygulamaları ve yine Adalet Bakanlığı ile •	
birlikte 2 ayrı UYAP vizyon semineri düzenlenmiştir. 
Piyasadaki rayiç değeri yaklaşık 230 YTL olan elektronik imzaların 65 •	
YTL bedelle meslektaşlarımıza verilmesi konusunda Türk Trust şirketi ile 
anlaşma yapılmış ve bu tutar üzerinden E-İMZA dağıtımına 1 Haziran 2007 
tarihinden itibaren başlanılmıştır. 
Baro yönetiminde kullanılan bütün yazılımların Elektronik İmza destekli •	
çalışması için gerekli projeler hazırlanmış, yazılımların tasarımları 
tamamlanmış olup, üyelerimize web sitesi aracılığı ile sağlanan hizmetlerde 
elektronik imza kullanımına başlanılmıştır.
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Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim •	
Merkezi (ABEM) binası içine stajyer avukatların kullanımı için bilgisayar 
odası kurulmuştur.
Ankara Adliye Binası içinde meslektaşlarımızın kullanmaları için 3 Bilgisayar •	
Odası açılmış, bu mekanlara konulan bilgisayarlara akıllı kart okuyucu 
cihazlar ve USB uzatıcı takviyeleri yapılmış,  PC ve virüs koruma ve Kazancı 
İçtihat programları eklenmiştir. 
MICROSOFT şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda ve indirimli olarak •	
Ankara Barosu’na ait tüm bilgisayarlarda kullanılan windows ve office 
programlarının lisans ücretleri MICROSOFT şirketine ödenmek suretiyle, 
bu bilgisayarların tamamı lisanslı duruma getirilmiştir. 
Baromuz üyesi avukatların kullandıkları bilgisayarların hukuka uygun bir •	
biçimde lisanslı kullanılmasının sağlanabilmesi için MICROSOFT şirketi 
ile toplantılar yapılmış ve belli ölçülerde anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, 
meslektaşlarımızın piyasa şartlarına göre daha uygun koşullarda windows ve 
office yazılımlarını temin edebilmeleri imkanı sağlanmıştır. 
CMK yazılımı, CMK Kurulu’nun yönergesi çerçevesinde değiştirilerek •	
kullanıma ve amaca uygun hala getirilmiş, oluşturulan yeni sistemle tüm 
CMK görevlendirmelerinin internetten izlenmesi ve denetlenmesi mümkün 
hale gelmiş ve bu hizmetin yürütülmesi şeffaflaştırılmıştır.   .
Adli Yardım Kurulu bünyesindeki avukat görevlendirme sıralamasının daha •	
adil bir şekilde yapılabilmesi için yeni yazılım yaptırılmış ve bu yazılım 
sayesinde Adli Yardım Kurulu personelinin hem görev yükü azaltılmış ve 
hem de otomasyon bilgilerinin tam ve düzenli olarak tutulması sağlanmıştır. 
Eski manyetik kartlara oranla yüksek seviyede güvenlik, hız ve pratiklik •	
sağlayan ve akıllı kart teknolojisi ile üretilen BAROKART halen 
Ankara Barosu dışında bir başka Baro tarafından kullanılmamaktadır. 
BAROKART’ın kullanılmasından ve kullanımının yaygınlaştırılmasından 
amaç, ücret karşılığında sunulan kimi hizmetlerin bedelinin kartla 
ödenmesi suretiyle ödeme ve tahsilatların hızlandırılması, şeffaflaştırılması, 
denetlenmesidir. Yukarıda açıklanan yararları dışında, bu sistem aracılığı 
ile kaydı elle tutulamayacak kadar küçük, fakat işlem sayısı olarak çok 
büyük tutarda olan harcamaların kaydının elektronik ortamda tutulması ve   
BAROKART kullanan avukatlara istedikleri periyotlarla gönderilecek 
otomatik hesap ekstresi elektronik bilgileri ile harcamalarını denetleme 
olanağı sağlanmasıdır. BAROKART yazılımı, banka sistemleri kadar güvenli 
ve hızlı çalışması gereken bir sistem olduğundan, yazılım konusunda en ince 
ayrıntılar düşünülmüş, başlangıç aşamasındaki zorluklar giderek aşılmış ve 
günümüzde internet bankacılığı yapabilen büyük bankaların sistemlerine 
benzer bir sistemle otomasyon çalışır hale getirilmiştir. Güncelleme ve 
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yenileme çalışmaları ile birlikte sistem sorunsuz olarak işlemektedir.
Giderek artan ve halen 5193 olan BAROKART kullanıcı sayısı ve •	
BAROKART işlemleri nedeni ile kapasite artırımına gidilmiş, bu amaçla 
Bilgi İşlem Merkezimizde BAROKART veritabanı sunucuları kurulmuştur. 
BAROKART’ın parasal işlemlerin yapıldığı bir sistem olması, sistem 
güvenliği yönünden kendisine ait bir veri taşıma kablolamasına ihtiyacı 
bulunması nedeniyle  BAROKART pos cihazları kablolama alt yapısı yeniden 
yapılmış, Adliye Binası’nın değişik yerlerinde bulunan Avukat Odaları’na 
güvenli hatlar çekilmiş, tüm hatlar zemin kattaki Ankara Barosu Bilgi İşlem 
Merkezine bağlanmış ve sunucular ile bağlantısı yapılmıştır.
Ankara Adliye Binası içerisinde meslektaşlarımıza tahsis edilmiş olan ve •	
BAROKART’la çalışan bay ve bayan tuvaletlerinin sürekli kırılan kapısı 
söktürülerek yerine kırılmayan çelik kapı yaptırılmıştır.  
Meslektaşlarımıza Ankara Adliye Binası’na giriş kolaylığı sağlamak amacıyla •	
özel olarak yaptırılan BAROKART uyumlu giriş turnikeleri aşağıdaki 
girişlere konuşlandırılmıştır: Ankara Adliyesi Suçüstü Girişi 1 Adet 
Ankara Adliyesi Ziraat Bankası Girişi 1 Adet 
Ankara Adliyesi Vakıfbank Girişi 1 Adet 
Ankara Adliyesi Otopark Girişi 1 Adet
Aşağıda yazılı birimlere BAROKART Terminalleri kurulmuştur: •	
1 Avukat Odası - 1 (3.Kat) 
2 Fotokopi Odası - 1 (Zemin Kat - Vestiyer) 
3 Fotokopi Odası - 2 (Zemin Kat) 
4 Fotokopi Odası - 3 (Zemin Kat) 
5 Fotokopi Odası - 4 (Zemin Kat) 
6 Fotokopi Odası - 5 (2.Kat) 
7 Fotokopi Odası - 6 (2.Kat) 
8 Fotokopi Odası - 7 (4.Kat) 
9 Gölbaşı Sosyal Tesisleri 
10 Eğitim Merkezi Kafeterya 
11 Bilgi İşlem Merkezi 
12 Muhasebe -1 
13 Muhasebe -2 
14 Sistem Yöneticisi 
15 Fotokopi Odası - 8 (4.Kat) 
16 Fotokopi Odası - 9 (4.Kat) 
17 Fotokopi Odası - 10 (4.Kat) 
18 Fotokopi Odası - 11 (A&>53088;Ceza) 
19 Muhasebe ? 3 
20 Bilgi İşlem Merkezi 
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21 Fotokopi Odası - 12 (DGM) 
22 Baro Kalemi - 1 
23 Baro Kalemi - 2 
24 www.barokart.com.tr

     25 Ankara İdare Mahkemesi
KİOSK ve PLAZMA DUYURU PANOLARININ bağlantı yapıları •	
değiştirilerek bağlantıları bağımsız hale getirilmiş ve bu suretle internete bağlı 
olması nedeniyle yavaş işleyen sistemin ve Barodaki internet kullanımının 
hızı artırılmış, KİOSK’lara  bağlı hatlardan Baroya korsan erişim ve Baro 
bilgilerine ulaşma olanağı kalmamış, sistemin güvenlik açığı kapatılmıştır.
KİOSK’lar ile PLAZMA’ların  ayrı ayrı elektrik sistemlerine bağlı •	
olması, sabahları açılıp akşamları kapatılmaları açısından büyük zorluk 
çıkartmaktaydı. Yine kapatılmayan ve o nedenle 24 saat çalışan sistem 
hem enerji kaybına ve hem de plazmaların ömürlerinin kısalmasına, aşırı 
ısınmadan dolayı bozulmasına neden oluyordu. Her iki sistemin açılma 
ve kapanma işlemlerinin yapılması doğrudan Baromuz Kaleminin emrine 
alınmak suretiyle bütün bu riskler ortadan kaldırılmıştır. 
KIOSK bilgilendirme sistemleri için ücretsiz olarak yaptırılan yazılım ve •	
güncelleme işlemleri sonunda sistemden; Baro Levhasında kayıtlı avukat 
iletişim bilgilerinin, Nöbetçi Mahkemelerin, Adliye Planının, Baromuz 
Web Sayfası bilgilerinin, Yargıtay, Danıştay kararlarının, Resmi Gazete’nin, 
Barokart bilgilerinin, Barokart hesap ekstrelerinin, Baro aidat borçlarının 
izlenebilmesi ve öğrenilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 
Adliye Sarayı’nın Ceza Mahkemelerinin olduğu bölümde, Emlak Bank •	
ve Vakıf Bank girişlerinin olduğu cephede yer alan üç vestiyer yeniden 
tasarlanmak suretiyle hem genişletilmiş ve gereksinimlere cevap verecek 
duruma getirilmiştir. 
KİOSK ve PLAZMA Duyuru Panolarının sayısı artırılmıştır. Bugünkü tarih •	
itibarı ile konuşlandırılmış olan KİOSK ve PLAZMA Duyuru Panolarının 
dökümü aşağıda sunulmuştur: 

      Ankara Adliye Sarayı İçerisinde 15      Adet 
      Beypazarı Adliyesi 1 Adet    
      Gölbaşı  Adliyesi 1 Adet 
      Çubuk Adliyesi 1 Adet 
      Polatlı Adliyesi 1 Adet 
      Sincan Adliyesi 1 Adet 
      Kazan Adliyesi 1 Adet 
      Elmadağ Adliyesi 1 Adet 
      Kızılcahamam Adliyesi 1 Adet 
      Şereflikoçhisar Adliyesi 1 Adet 
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      FSEK 1 Adet 
      Bölge İdare Mahkemesi 1 Adet

Avukat Hakları Merkezi; emniyette, mahkemede, savcılıkta, mahkeme ve •	
savcılık kalemlerinde, icra müdürlüklerinde, devlet dairelerinde, mesleğin icra 
edildiği başkaca yerlerde ve durumlarda sorun yaşayan meslektaşlarımızın 
24 saat yardımına ve hizmetine koşacak biçimde yapılandırılmıştır.  
Meslektaşlarımızın av.tr web sitesi sahibi olmaları ve işlemlerini kolaylıkla •	
yapabilmeleri için av.tr kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya aracılığı 
ile meslektaşlarımıza hizmet sunulmasının yanı sıra Baromuza ek gelir elde 
etme olanağı sağlanmıştır. 
Ankara Barosu etkinliklerini görüntülemek için kullanılan fotoğraf makinesi •	
ABEM’e verilmiş, yerine taşıma çantalı, flaşörlü ve mercekli profesyonel 
dijital fotoğraf makinesi alınmış ve bu suretle tüm çekimlerin kalitesi olması 
ile dijital ortamda depolanması sağlanmıştır. 
Adliye Binası içinde olan ve Baronun kullanımında bulunan tüm birimlerin •	
elektrik nakil kabloları değiştirilip doğrudan trafoya bağlanmış ve bu suretle 
elektrik kesintilerine neden olmanın ve elektrikle çalışan tüm aygıtların zarar 
görmelerinin önüne geçilmiştir. 
Ülkemizin ve Baromuzun yurtdışında tanınmasının ve yine Baromuzu •	
uluslararası alanda rekabet edebilmesinin sağlanması amacıyla yılda iki 
kez Haziran ve Ocak ve Haziran aylarında “ANKARA BAR REVIEW” adlı 
İngilizce Hukuk Dergisi çıkartılmasına karar verilmiş ve bu amaçla çok iyi 
düzeyde İngilizce bilen meslektaşlarımızdan oluşan genç ve dinamik bir ekip 
kurulmuştur. Görev süremiz içinde derginin Ocak/2008 ve Haziran/2008 
sayıları çıkartılmış ve tüm dünya barolarına gönderilmiştir. 
Baromuzun tanıtımı ile ilgili olarak Bilgi İşlem Merkezi’miz tarafından •	
yaptırılan tanıtım filmi özel bir tasarımla meslektaşlarımızın beğenisine 
sunulmuştur. İngilizce versiyonu da olan bu tanıtım filmi, yurt içindeki ve 
dışındaki toplantılarda gösterilmektedir. 
Baromuzun faaliyetlerinin görsel alana taşınması amacıyla yine Baromuz Bilgi •	
İşlem Merkezi tarafından daha önce hazırlanan, montaj ve kurgu işlemleri 
dijital ortamda gerçekleştirilen 15 dakikalık tanıtım filminin güncellemesi 
yapılmıştır.
Baromuzun kurucu üyesi olduğu, Baro Başkanımızın 2004-2006 yılları •	
arasında başkanlığını, 2006’dan bu yana da genel sekreterliğini yaptığı 
Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği’nin internet sitesi (netbcba.org) Ankara 
Barosu Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılmış olup sitenin güncelleme 
çalışmaları devam etmektedir.
Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından hazırlanan Baromuzun ve birimlerinin kısa •	
görsel tanıtımları Ankara Adliye Binası içindeki plazmalarda yayınlanmaya 
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başlanmıştır.
Bilgi İşleme Merkezimiz yönetiminde hazırlanan Kısa Film Yarışması, •	
Bilişim Hukuku Sertifika Programı e-baro uygulamaları vb. gibi Baromuzun 
etkinlikleri ile ilgili afişsel tasarımların Baromuz panolarında yayınlanması 
sağlanmıştır.  
2004/2006 Yönetimi döneminde yaptırılan Ankara Adliye Binası içerisindeki •	
anons sistemi ile klasik müzik yayını donanımlarının kabloları yenilenmiş ve 
ses kalitesi ile gücü artırılmıştır. 
Daha önce yapılanlarla birlikte Ankara Adliye Binası ile ilçe Adliye Binaları •	
içinde, duruşma tutanaklarını takip işlevli monitörsüz duruşma salonu 
kalmamıştır.  
Necatibey 51 numarada bulunan binada Baromuza ait olan katların •	
tamamının badana ve boyası, böcek ve haşere ile mücadele için ilaçlama 
yaptırılmış, perdeleri temizlettirilmiş, bu binada bulunan Dil Eğitim Merkezi 
bünyesindeki yabancı dil eğitim sınıflarının tamamına projeksiyon cihazı ve 
perdeleri yerleştirilmiştir.
Küba Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği ile birlikte “•	 Küba Anayasası” konulu 
panel düzenlenmiş, panelde Nazım Hikmet’in “Havana Röportajı” isimli 
belgeseli gösterilmiştir.  
Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi Birinci Oyun Turnuvası 26.04.2007 •	
tarihinde 18.00-22.00 saatleri arasında Mithatpaşa Cad.No:38/B 
Kızılay-ANKARA   adresindeki  UZAYNET Cafe’de yapılmıştır. 20 
kişinin katıldığı turnuvayı kazanan meslektaşımız Sayın  Ömer Soylu ile  
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Sayın Cumhur Özkeser 
kupayla ödüllendirilmiştir.  
Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte Bursa ve Yalova’da Bilişim Hukuku •	
üzerine ortak etkinlik düzenlenmiştir. Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte 
yürütülen diğer faaliyetlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 

     Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
     Çalışma Grubu Toplantıları  (Ankara 2006-2007)  
     Kasım 2006 ODTÜ Konuk Cafe 
     20 Kasım 2006 TBD ABEM, 
     04 Aralık 2006 TBD ABEM, 
     25 Aralık 2006 TBD ABEM, 
     22 Ocak 2007 TBD ABEM,
     17 Şubat 2007 TBD Gölbaşı

15-21 Mayıs 2007 tarihleri arasında Fransa’da Nice kentinde yapılan •	
EuroLawyers-2007 Futbol Turnuvasına katılan Baromuz futbol takımına 
parasal katkı yapılmış ve bu suretle hem ülkemizin ve hem de Baromuzun 
uluslararası alanda tanıtımı sağlanmıştır. 
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6-7-8 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul Barosu tarafından düzenlenen •	
İstanbul Barosu Birinci Avukatlararası Spor Oyunlarına Baromuzun futbol, 
basketbol, satranç ve tavla branşlarında katılımı sağlanmıştır.
İzmir Barosu tarafından 24 Ağustos - 31 Ağustos 2007 tarihleri arasında •	
Kuşadası’nda düzenlenen spor etkinliklerine katılan Baromuzun voleybol, 
basketbol takımları ile Ankira ve Ankara Barosu futbol takımlarına parasal 
katkı yapılmış ve bu suretle hem Baromuzun diğer Barolar ile dayanışması 
ve hem de Baromuzun tanıtımı sağlanmıştır. Bu turnuvada Ankira Futbol 
takımımız dördüncü, Basketbol takımımız ise birinci olmuştur. 
Ankara Barosu Futbol Takımı 30 Mayıs-8 Haziran 2008 tarihleri arasında •	
İspanya-Alicante’de yapılan 14. Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonasına 
katılarak hem ülkemizi ve hem de Baromuzu temsil etmiştir. Bu şampiyonada 
Baromuz takımı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle, 11 gol atıp, 2 gol yerken, 
Dünya 13.sü olmuştur.
Baromuz Sinema Topluluğu’nun organizasyonu çerçevesinde •	 Doç.Dr.Sayın 
Mutlu Binak tarafından senaryo yazımı konusunda meslektaşlarımıza ücretsiz 
olarak ders verilmesi sağlanmıştır. 
Ankara Üniversitesi 1981 yılı girişliler adına Hukuk Fakültesi öğrencilerine •	
burs olarak verilmek amacıyla 2.190,00-YTL bağış alınmış, bağış yapanlara 
teşekkür yazısı yazılmış ve ayrıca plaket verilmiştir. 
Ankara Barosu’nda bir ilk gerçekleştirilmiş, bu bağlamda 11 Nisan 2007 •	
tarihinde Gazi Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde “Kamu Avukatları Kokteyli” 
düzenlenmiştir.
Ankara Barosu Sinema Topluluğu Başkanı meslektaşımız Sayın •	 Ayşegül 
Şenarslan’ın öncülüğünde düzenlenen ve zaman içinde kurumsallaşacak 
olan “Ankara Barosu Birinci Ulusal Kısa Film Yarışması” sonuçlanmış ve Sayın 
Savaş Baykal’ın “Küçük Eller Büyük Oyunlar” isimli filmi birincilik ödülünü 
kazanmıştır. 
Baromuz Sinema Topluluğu tarafından “•	 Ankara Barosu İkinci Kısa Film 
Yarışması” düzenlenmiş olup yarışma sonucu yakında açıklanacaktır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte Ankara Üniversitesi Hukuk •	
Fakültesi öğrencileri arasında “2007 Münazara Yarışması” düzenlenmiştir.
ELSA (Avrupa Genç Hukukçular Derneği) ile birlikte AB Seminerleri •	
Sertifika Programı düzenlenmiştir.
Kamu çalışanları içinde en mağdur kesim olan kamu avukatlarının, başta •	
akçalı sorunları olmak üzere, diğer sorunlarının çözümü konusunda, başta 
Adalet Bakanı ve ilgili Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı olmak üzere 
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile Bütçe 
ve Plan Komisyonu Başkanı ve hukukçu milletvekilleri nezdinde pek çok 
girişimde bulunulmuştur. 
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Ankara Barosunun kendisine ve avukatlık mesleğine hizmet edenlere olan •	
kurumsal vefasının gereği olarak meslek ustaları ve önceki Baro Başkanları için 
– vefat edenler için anma, sağ olanlar için saygı – günleri düzenlenmesine karar 
verilmiş, bu karar gereğince, Baromuzun önceki Başkanlarından Sayın Rahmi 
Magat, Sayın Atila Sav, Sayın Mahir Can Ilıcak, Sayın Erzan Erzurumluoğlu, 
meslek ustalarımızdan Sayın Halit Çelenk adına saygı, rahmetli Teoman Evren 
ve Niyazi Ağırnaslı üstatlarımız adına anma günü düzenlenmiştir.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’miz tarafından düzenlenen eğitim •	
çalışmalarına katılan ve sertifika alan meslektaşlarımız oluşturulan ‘Uzlaştırıcı 
Avukat Sicili’ne kayıt edilmiş, iş dağıtımın kütüğe kayıtlı meslektaşlarımız 
arasından yaptırılan yazılım aracılığı ile adil ve eşit biçimde yapılması 
sağlanmıştır. 
09 Şubat 2007 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Hukuk İşleri Genel •	
Müdürlükleri ile birlikte meslektaşlarımızın meslek kuralları konusunda 
bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla “Avukatın Disiplin Hukuku” 
konulu eğitim çalışması düzenlenmiş, Baromuz avukatlarından Sayın 
Bahattin Yavuz’un yönettiği çalışmaya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Fatma Feyza Şahin, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Sayın Seyfullah Çakmak ile Adalet Bakanlığı 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Nazım Kara konuşmacı 
olarak katılmışlardır.    
Ankara Adliyesi’nde görevli İcra Müdür ve Yardımcıları ile 20 Mart 2007 •	
tarihinde karşılıklı bir bilgilendirme toplantısı yapılmış, bu toplantıda tespit 
edilen sorunların giderilebilmesi için gerekli girişimlere başlanılmış ve geride 
kalan süre içinde tespit edilen sorunların bir kısmı çözümlenmiştir.     
Görev süremiz içinde anılan merkez tarafından CMK bünyesi içinde görev •	
yapmak isteyen meslektaşlarımızın eğitilmelerine devam edilmiştir. 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’miz tarafından düzenlenen eğitim •	
çalışmalarına katılan ve sertifika alan meslektaşlarımız oluşturulan ‘Uzlaştırıcı 
Avukat Sicili’ne kayıt edilmiş, iş dağıtımın kütüğe kayıtlı meslektaşlarımız 
arasından yaptırılan yazılım aracılığı ile adil ve eşit biçimde yapılması 
sağlanmıştır. 
Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresinde bulunan Ankara Barosu Eğitim •	
Merkezi (ABEM) binası içine stajyer avukatların kullanımı için bilgisayar 
odası kurulmuştur.
Barodaki demokratik işleyişin ve katılımın geliştirilmesi amacı ile ve hiçbir •	
ayrım gözetilmeksizin yapılan açık çağrılarla baromuz kurullarında yeni 
meslektaşlarımızın görev almaları sağlanmış, gerek kurul, gerekse diğer 
baro faaliyetlerine katılma konusunda hiçbir ayrımda bulunulmamış, 
bu suretle hem barodaki dikey ilişki ve yapılar yatay ve demokratik bir 
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işleyişe kavuşturulmuş ve hem de baro faaliyetlerine katılmayan pek çok 
meslektaşımızın baromuz çalışmalarına aktif olarak katılmaları sağlanmıştır. 
Baromuz Genç Avukatlar Kurulu ile Staj Kurulu’nun tarafından 19 Mayıs •	
2007 ve 19 Mayıs 2008 tarihlerinde genç avukat ve stajyerlerin katılımı ile 
Anıtkabir ziyareti yapılmış ve akşamında Gölbaşı Sosyal Tesislerinde kokteyl 
düzenlenmiştir. 
Hem Baro panolarında ve hem de Baromuzun internet sayfasında ABAYS ile •	
ilgili haftalık mali bülten yayınlanmaya başlamıştır.       
Önceki yönetim döneminde başlatılan Baromuzun tüm gelir ve giderlerinin, •	
yönetim kurulunun tüm kararlarının, kesinleşen disiplin kurulu kararlarının, 
gerek WEB sayfasına, gerekse panolara konulmak suretiyle, meslektaşlarımızın 
bilgisine ve denetimine açılan şeffaf uygulamaya aynen sürdürülmüştür. 
Paris Barosu ile Birlikte 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde “•	 Ticaret Hukuku 
Kongresi” konulu ortak etkinlik gerçekleştirilmiştir. Paris Barosu Başkanı Sayın 
Yves Repiquet’in de açış konuşması ile katıldığı bu ortak etkinlikte konuşmacı 
olarak yer alan Paris Barosu ve Ankara Barosu üyesi meslektaşlarımız ile 
yine bu etkinliğin ortaklarında olan OHADA Örgütü üyesi Senegal, Burkina 
Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Barolarının üyeleri tarafından Genel 
Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Rekabet 
Hukuku, Avukatlık Kariyeri ve Meslek İçi Eğitim, Görece Küçük Avukatlık 
Bürolarının Birden Fazla Ülkede Faaliyet Gösteren Büyük Bürolarla 
Rekabetinin Geliştirilmesi, OHADA Hukuki Düzenlemeleri ile Ortak 
Düzenlemelerin Uyumlaştırılması, OHADA Ülkeleri Yargı Kararlarının 
Uyumlaştırılması ve Tahkim konuları ile ilgili tebliğler sunulmuştur.
Baromuz Genç Avukatlar Kurulu ile Staj Kurulu’nun tarafından 19 Mayıs •	
2007 Cumartesi Günü saat 11.00’de genç avukat ve stajyerlerin katılımı ile 
Anıtkabir ziyareti yapılmış ve akşamında Gölbaşı Sosyal Tesislerinde kokteyl 
düzenlenmiştir. 
Baromuzun da üyesi olduğu Uluslararası Avukatlar Birliği/Union •	
International Advocates (UIA) örgütünün 18-19 Mayıs 2007 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlediği Türkiye Ulusal Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 
bu toplantı nedeniyle düzenlenen “Uzlaşma ve Tahkim Medeni ve Ticari 
Konularda Alternatif İhtilaf Çözüm Yolları ve Avukatların Rolü” konulu 
seminere, Baromuz üyesi ve aynı zamanda UIA Kurulu Başkanı olan Sayın 
Saadet Özfırat ile birlikte Sayın Yonca Yücel’in, Sayın Burcu Onuk’un, Sayın 
Duygu Öğreten’in, Stj.Av.Sayın Gülşah Gökçe’nin katılmaları sağlanmıştır. 
Uluslararası Avukatlar Birliği/Union International Advocates (UIA) •	
örgütünün 28-29 Eylül 2007 tarihinde Bükreş’te yapılan “Taşeronluktan 
Markalaşmaya Geçiş” konulu uluslararası toplantıya tüm giderleri Baromuz 
tarafından karşılanmak suretiyle başvuruda bulunan İngilizce bilen avukatlar 
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arasında çekilen kura sonucu belirlenen Sayın Zeynep Yeşim Kaya ve Sayın 
Pınar Ünlü gönderilmiştir. 
Necatibey Caddesi No: 51’deki Baromuz binasının daha verimli ve rasyonel •	
kullanılması amacıyla, Ankara Adliye Binası içindeki ABAYS, Adli Yardım 
birimleri bu binaya taşınmış, Adliye Binası içinde bu birimlerden boşalan 
odalar Bilgi İşlem Merkezi, Avukat Odası, Bilgisayar ve Fotokopi Odası 
olarak kullanılmaya başlanılmıştır.        
Gerek Necatibey Caddesi No:51’deki Baromuz binasının daha verimli ve •	
tam kapasiteli olarak kullanılmasının, gerekse ABAYS hizmetlerinin daha 
düzenli olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla Adliye Binası içindeki 
ABAYS odası Necatibey Caddesi No:51’deki binaya taşınmıştır. 
ABAYS’tan boşalan odaya daha önce ceza vestiyeri yanındaki odada hizmet •	
veren Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi yerleştirilmiş ve bu suretle giderek 
artan BAROKART-UYAP sertifika vb. hizmetlerin daha düzenli biçimde 
yürütülmesi sağlanmış, ceza vestiyerinin yanındaki oda ise ‘Teknik Servis 
Odası’ olarak kullanılmaya başlanmıştır.
ABAYS üyelerine sağlık yardımı ödemelerinin tamamı internet üzerinden •	
banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmeye başlanmıştır. 
Hem Baro panolarında ve hem de Baromuzun internet sayfasında ABAYS ile •	
ilgili haftalık mali bülten yayınlanmaya başlamıştır.
ABAYS üye aidat tahsilatlarının internet üzerinden hızlı bir şekilde ve ücret •	
ödenmeksizin banka aracılığıyla gerçekleştirilmesi amacıyla POSPLAS 
çalışması yapılmış ve sistem Eylül 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe 
konulmuştur.
ABAYS uygulaması, Türkiye Barolar Birliği uygulaması ile uyumlaştırılmış, •	
bu bağlamda Türkiye Barolar Birliği Sağlık Yönetmeliği gereğince ABAYS 
üyelerinin ameliyat ödemelerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından 
karşılanması ve bu konudaki yükün ABAYS üzerinden kaldırılması 
sağlanmıştır.
Mesleğimizin ve baromuzun geleceği olan Ankara’daki Hukuk Fakülteleri •	
öğrencileriyle Baromuz arasında iletişim kurulması amacıyla geçen yönetim 
döneminde oluşturulan Hukuk Fakültesi Öğrencileri İletişim ve İşbirliği 
Kurulu aracılığıyla hukuk fakültesi öğrencileriyle yakın temas kurulmuş, bu 
bağlamda fakülte öğrencilerinin Sincan’daki Cezaevi’ni gezmeleri ve yine 
Çankaya Hukuk Fakültesi’nde, Ankara Hukuk Fakültesi’nde, Bilkent Hukuk 
Fakültesi’nde düzenlenen “Kariyer Günler ve Avukatlık Mesleği” konulu 
etkinliklere Baro Başkanımızın katılımı sağlanmıştır,       
Engelli meslektaşlarımıza geçen yönetim döneminde Ankara Adliye Sarayı •	
otoparkında yer tahsis etmek,  asansörlerde sesli uyarı sistemi ve Braille 
Alfabesine uygun buton yaptırmak, Ankara Adliye Sarayı içindeki yargıç ve 
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savcı odalarıyla, duruşma salonları ve mahkeme kalemleri kapılarının yanına 
Braille Alfabesine uygun tanıtıcı plaketler yerleştirmek suretiyle sağlanan 
destek ve kolaylıklar hem korunmuş ve hem de geliştirilmiş, bu bağlamda 
oluşturulan Avukat Bilgisayar Odaları’na görme engelli meslektaşlarımıza 
hizmet verecek özel programlı internet bağlantısından, Kazancı Yayınları 
içtihat programlarından yararlanma olanağı sağlanmıştır.  
Türkiye’de bir ilk olarak Dijital Baro Albümü yaptırılmış ve tüm •	
meslektaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Çocuğu olan meslektaşlarımızın yararlanabilmeleri için Ankara’nın nitelikli •	
Çocuk Kreşleri ile özel fiyatlar üzerinden kurumsal anlaşmalar yapılmıştır.
TED Ankara Kolejine ait Söğütözü’ndeki olimpik yüzme havuzlu, saunalı, •	
fitness centerli spor merkezinden Baromuz üyesi avukatların indirimli olarak 
yararlanmasına olanak sağlayan anlaşma bağıtlanmıştır. 
Düzce, Ağrı, Diyarbakır, Malatya, Lefkoşa gibi çok fazla ekonomik gücü •	
olmayan barolara Kiosk, Plazma Duyuru Panosu, LCD Monitör  vb. konularda 
destek sağlanmak suretiyle  barolar arası dayanışmaya önem verilmiştir.  
Meslektaşlarına düşük faizli, geri ödemesi uzun vadeli kredi alma olanakları •	
sağlanmıştır.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve T.C.Adalet Bakanlığı İş Yurtları ile •	
bağıtlanan protokol çerçevesinde Ankara Adliye Sarayı’nın orta bahçesine 
meslektaşlarımızın yararlanabilmeleri için önümüzdeki günlerde tefrişi 
tamamlanarak hizmete girecek olan Kış Bahçesi ve bahçe düzenlemesi 
yaptırılmıştır.   

Değerli Meslektaşlarımız, 

Sosyolog Ulrich Beck, “Risk Society/Risk Toplumu” isimli kitabında: “İleri modernitede, 
zenginliğin toplumsal üretimiyle risklerin toplumsal üretimi sistematik biçimde el ele 
gider” diyor. Bu tespitin gündelik dildeki açılımı “işi, sürekli olarak saksısı değiştirilen 
bir çiçeğe, işçiyi de bununla uğraşan bahçıvana benzetmektir.” 

Yönetim olarak üstlendiğimiz işi sürekli olarak saksısı değiştirilen bir çiçek, kendimizi 
de bununla uğraşan bahçıvan olarak kabul ettiğimiz için yukarıda özetini sunduğumuz 
hizmetlerin dışında yapılması gereken iki önemli iş/hizmet vardı. 

Bunlardan birincisi, mülkiyeti Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı’na ait olan ve 
Ankara Barosu tüzel kişiliği tarafından kiracı olarak kullanılıp işletilen Gölbaşı’ndaki 
Sosyal Tesisin yıkılıp yeniden inşa edilmesi; ikincisi ise, yine mülkiyeti Ankara 
Barosu Yardımlaşma Sandığı’na ait olan Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresindeki 
Baro Han’ın yenilenmesi.
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Ankara Barosu’nun geçmiş yönetimlerinin de hedefi olan, ancak mal sahipleri 
tarafından satılmadığı için mülkiyeti edinilemeyen Gölbaşındaki Sosyal Tesisin 
sağındaki ve solundaki her iki komşu parselin mülkiyetini edinmek bizim 
yönetimimize kısmet oldu. 

Baromuzun internet sayfası ile panolarında yapılan 04 Ekim 2007, 30 Ekim 2007 
ve 07 Ocak 2008 tarihli açıklamalar aracılığıyla sizlerle de paylaşdığımız üzere, sözü 
edilen bu komşu parsellerden 1004 m2 alanlı 587 ada, 4 parsel nolu hisseli taşınmazın 
tamamı 769.000.-YTL.sına 04 Ekim 2007 ve 30 Ekim 2007 tarihlerinde; 1095 
m2.alanlı 587 ada, 2 nolu parsel ise 07 Ocak 2008 tarihinde 850.000.-YTL.sına satın 
alındıktan ve 28 Şubat 2008 tarihinde tevhit işlemi yapıldıktan sonra Gölbaşı’ndaki 
taşınmazımızın toplam alanı 3235 m2’ye ulaştı. 

Bu aşamada, yaklaşık elli yıla ulaşan yaşıyla oldukça yıpranmış olan, gerek yaşı, gerekse 
Ankara Barosu ailesinin sayısının artmış olması nedeniyle gereksinimi karşılamayan, 
her sene bir tarafı arıza çıkartan ve o nedenle fazlasıyla masraflı olmaya başlayan, 
son birkaç yıl içinde Ankara çevresinde oluşan depremlerle birkaç kolonu ve duvarı 
çatlayan mevcut binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılması zorunlu oldu. 

Hazırlatılan ve sizlerin de onayına ve bilgisine sunulan projelerin Gölbaşı Belediyesi 
tarafından onaylanmasının, 21 Temmuz 2008 tarihinde inşaat ruhsatının alınmasının, 
yapılacak inşaatın keşfinin çıkartılmasının ve ihaleye çıkılmasının ardından inşaatın 
yapımına fiilen 21 Temmuz 2008 tarihinde başlanıldı. 

Yapılan açık davete icabet eden meslektaşlarımızın katılımıyla 31 Temmuz 2008 
günü temel atma töreni yapılan inşaatın bugün, yani 07 Ekim 2008 tarihi itibariyle 
kaba inşaatı tamamlanmış durumdadır. Sözleşmesine göre 07 Kasım 2008 tarihinde 
tamamlanması öngörülen bina keşif artışları nedeniyle en geç Kasım/2008 ayının 
sonuna kadar bitirilecek ve siz değerli meslektaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

150 kişilik şömineli restoranı, 50 kişilik asma kat kafesi, barı, mutfağı, idare odası, 
çocuk odası vb. gibi birimleri olan tesisin alt katında 200 kişilik bir konferans salonu 
ve fuayesi yer alıyor.  Bahçesinde barı, dinlenme alanları, açık şömineli mekanları, 
çocuk bahçesi, otoparkı, özel bitki donanımı bulunan ve kır düğünü yapmaya da 
elverişli olan tesis tamamlandığında, Gölbaşı’nın en seçkin yeri olacak ve Ankara 
Barosu ile üyelerinin gereksinimine uzun yıllar hizmet edecektir. 

Kimi zaman Baro Han, kimi zaman Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) olarak 
isimlendirilen Ihlamur Sokak No: 1 Sıhhiye adresindeki binanın alt katındaki 
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konferans salonuyla giriş katında derslik olarak kullanılan mekan ve yine asma 
katındaki kafeterya ile bu katta bulunan staj sekreterliği Sayın Sadık Erdoğan’ın 
başkanlığını yaptığı 2000-2002 döneminde yapılan son derece yerinde bir tercihle 
Baromuza, meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize hizmet verecek duruma getirilmiş, 
Sayın Semih Güner’in başkanlığını yaptığı 2002-2004 yönetimi de bu mekanları 
koruyup geliştirmiş ve amacına uygun hizmet verecek konuma getirmiştir. 

Bizden önceki yönetimlerden devir aldığımız bu güzel miras 2004-2006 ve 2006-
2008 yönetimleri olarak tarafımızdan da korunmuş, asma kata yapılan teras kafe 
ve yine bodrum kata yapılan Hukuk Müzesi ile mevcut mekanlar geliştirilip 
zenginleştirilmiştir. 

Baro Han’da kiracı olan T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nin kirası altında olan 
katları tahliye etmesi sonrasında, bu yerler Ankara Barosu tarafından kiralanmış 
ve böylece binanın tamamına kiracı olarak tasarruf etme yetkisi Ankara Barosu’na 
intikal etmiştir. 

Binanın gerek kırkı aşan yaşıyla fazlaca yıpranmış bulunması, gerekse çok uzun 
yıllardan bu yana binada herhangi bir tadilatın/onarımın yapılmamış olması 
nedeniyle binada esaslı bir tadilat/onarım süreci başlatılmıştır. 

Başlanılan bu süreçte ve bu aşamaya kadar binanın 8 katındaki ara bölmeler yıkılmış, 
çatı izolasyonu/yalıtımı yapılmış, elektrik, su, mekanik tesisatı, pencere doğramaları, 
asansörü tamamen yenilenmiş, dış cephe boya ve tadilat işleri tamamlanmıştır. 

Kasım/2008 ayı sonunda tamamlanması öngörülen binanın han girişi ile kafeterya/
staj sekreterliği girişi tek giriş haline getirilecek, bu bölüme poliklinik açılacak, binanın 
giriş katı, önünde geniş bir fuayesi olan “Sanat Galerisi” olarak düzenlenecek, birinci ve 
ikinci katlarda 6 adet derslik bulunacak, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar kurullara 
tahsis edilecek, altıncı kata halen Necatibey 51 numarada bulunan “Bilgi ve Belge 
Merkezi/Kütüphane” yerleştirilecek, yedinci kat yönetim katı olarak düzenlenecek, 
sekizinci kat, içinde bilardosu, internet kafesi, oyun ve okuma bölümü, barı, TV/maç 
yayın düzeni olan avukat hobi katı olacak, sekizinci kat merdivenle çatı katına/roofa 
bağlanacak, çatı katının/roofun üzeri camla kaplanacaktır. Barı, lokantası, kafeteryası 
bulunan bu mekan, kış aylarında kış bahçesi, yaz ve bahar aylarında yan cepheleri 
açık keyifli bir teras olarak kullanılacaktır. 

Bütün bunları neden mi yaptık? Sizler her şeyin en güzeline layık olduğunuz için 
yaptık, yapılması gerektiği için yaptık, Andre Gide’nin özlü ifadesiyle “Yapılması gerekeni 
geciktirmek düne ayak uydurmak” olduğu için, yani düne ayak uydurmamak için yaptık. 
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Değerli Meslektaşlarımız,

2006-2008 dönemi faaliyetlerinin tamamı yukarıda anlatılanlardan ibaret değil, daha 
fazlası var. Türk şiirinin usta ismi Hilmi Yavuz’un: 

“ve biz, öyle ki, bu yolculuğu
bir rüya ile geçtik
çok uzun anlatmak gerekti
ve biz, sadece imayla geçtik”

dediği gibi “çok uzun anlatmak gerekti, ve biz, sadece imayla geçtik.”

Bu yorucu ama keyifli hizmet süremiz içerisinde bize destek olan siz değerli 
meslektaşlarımıza, gönüllü, emekli, karşılıksız, üretici hizmetleriyle bizi başarılı 
kılan kurullarımızın değerli başkan ve üyeleriyle Baromuzun özverili, dürüst, onurlu 
çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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İKİNCİ BÖLÜM

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde
Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANININ ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ TARAFINDAN 09 ARALIK 2006 
GÜNÜ DÜZENLENEN ‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE 301. MADDE’ KONULU PANELDE 

YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

09.12.2006

Değerli Gazeteci Arkadaşlarım,
Sevgili Konuklar,
Çağdaş Gazeteciler Derneğinin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, 

Konuşma yapmak üzere beni davet ettikleri ve dolayısıyla beni ve benim şahsımda Ankara Barosunu 
onurlandırdıkları için Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Sayın Yöneticilerine teşekkür ediyor, sizleri 
Ankara Barosu adına, kendi adıma saygı ile selamlıyorum. 

Bir bilge ‘Güneşin altında söylenmemiş söz yoktur’ diyor. Bizim büyük şairimiz Nazım Hikmet, ‘Biliyorum 
benden önce söylenmiş bütün bunlar/Benden sonra da söylenecek/Benden önce duyulmuş bu keder/Benden 
sonra da duyulacak’ diye yazıyor bir şiirinde. 

Sözlerime böyle başlamamın nedeni diğer pek çok konuda olduğu gibi, ifade özgürlüğü üzerine 
bugüne kadar söz alan bilgelerin söylenmesi gereken, yazılması gereken hemen her şeyi söylemiş ve 
yazmış olmaları. Onun için ‘ifade özgürlüğü’ konusunda benim burada söyleyeceklerim, daha önce 
söylenmiş olanların bir çeşitlemesi ve belki de bir tekrarı olacak. Bunu özellikle bilmenizi isterim.

İfade özgürlüğü ile ilgili bir konuşmaya, sanırım en iyi Karl Popper’le başlanabilir. Ben de öyle 
yapacağım. Kısmen ondan ödünç alarak, kısmen de ondan etkilenmiş olarak sözlerime Karl Popper’le 
başlayacağım. 
 
Değerli Konuklar, 

İnsanlar şaşılacak ölçüde telkine gereksinim duyuyorlar. Söyleyeceklerimi lütfen telkin olarak kabul 
etmeyiniz. Söyleyeceklerimin hiç birisine inanmayınız. Sizler, her şeyi biliyor olabilirsiniz, ama ben 
hiçbir şey bilmiyorum. Ben ve benim gibi düşünenler, sadece tahmin ediyoruz. En sağlam bilgimiz, 
üç bin yıllık bir süreç içinde insanlık olarak yarattığımız büyük doğa bilimsel bilgimizdir. O da, sadece 
tahminlerden ve varsayımlardan ibarettir. 

Kesin bilgi isteyen ve onsuz olamayacağına inanan insanlar, tehlikeli ölçüde telkine gereksinim duyan 
insanlardır. Bu konumdaki insanlar, bağımsız, özgür ve özerk olmadıkları gibi, kesinlik, güvenlik, 
otorite, lider olmaksızın yaşamaya cesareti olmayan insanlardır. Çocukluk çağında kalmış olan 
insanlardır. Ama kesin bilgi, mutlak doğru, mutlak gerçek diye bir şey yoktur. Bilim doğruluk arayışıdır, 
kesinlik arayışı değildir. Doğruluk, gerçeklik ise, mutlak doğruluk, mutlak gerçeklik değildir. Doğruya 
yaklaşabiliriz, ama mutlak doğruya, mutlak gerçeğe, kesinliğe asla ulaşamayız.        

Bilim kuşkularla, sorularla ve sorunlarla başlar. Kuşkuları, soruları, sorunları akılla, deneyle, yaratıcı 
kuramlarla çözmeye çalışır. Çoğu kuram esasen yanlıştır veya doğruluğu denetlenemez. Değerli 
olduğu düşünülen denetlenebilir kuramlarda hata aranır. Hataları bulmaya ve gidermeye çalışırız. 
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Hatalardan ders alarak, dersler çıkararak ilerleriz. Amiple, Einstein arasındaki fark da budur: amip 
hata yapmaktan hiç hoşlanmaz, Einstein ise, hata yapmaktan korkmaz, hata yapmak hakkından asla 
vazgeçmez, sürekli hatalarını arar, yoluna hata yaparak devam eder. 

Düşünen insanlar olarak hepimizin görevi, doğru olanı bulmaktır. Doğru olan, mutlak ve nesneldir, 
ama elimizde ya da cebimizde değildir. Sürekli olarak aradığımız, çoğu zaman zor bulduğumuz bir 
şeydir. Doğru olana yaklaşımımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışırız. Doğru olan, eğer mutlak ve 
nesnel olmasaydı, yanılmazdık. Dahası, yanılgılarımız da, doğrularımız da aynı olurdu. 

Fikirlere, çatışan fikirlere gereksinmemiz vardır. Bu fikirleri nasıl eleştirip, iyileştirip, eleştirel olarak 
sınayabileceğimize dair fikirlere gereksinmemiz vardır. Onun için ve çürütülene kadar kuşkulu 
fikirleri dahi hoş görmeliyiz. Çünkü en iyi fikirler bile kuşkuludur. Kuşkusuz olan bir şey varsa, o da, 
hiçbirimizin, karşısında hazır olda durmak zorunda olduğumuz bir fikir olmaması, hakikat tekeline 
hiçbirimizin sahip olmamasıdır. 

Askerlerden daha asker oldukları için kırmızı çizgileri olanlar ile onların müritlerine, hakikat tekeline 
sahip olduklarını sananlara, askerlerimizden daha çok asker olan sivillerimize ve hepimize, bir asker, 
önceki Genel Kurmay Başkanı Sayın Hilmi Özkök Paşa bakın neler söylüyor : “Sizlere tavsiyem, 
hiçbir zaman herhangi bir konuda ileri sürülen bir fikre karşı önyargıyla hareket etmeyiniz. Çok aykırı 
fikirlerle karşılaşabilirsiniz, ama bu fikirlere vatan haini bir düşünce gibi çok iddialı bir önyargıyla 
yaklaşırsanız, fikirlerden istifade marjını daha başlangıçta sıfırlamış olursunuz. Asimetri yaratacak 
fikirlerden ürkmeyiniz. Bazen onlara bakar yanlış, bazen de çok doğru olduğumuzu anlayabiliriz. Uygarlık 
karşı fikirlerin çarpışmasıyla gelişmiştir. Hakikat kıvılcımı fikirlerin çatışmasından doğar. Yenilikler 
hep karşı fikirler sayesinde ortaya çıkmıştır. Öncelikle, insanların düşünce yapısı değişimleri algılayacak 
şekilde hazırlanmalıdır. Daha sonra zaten eylemler kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Eylem merkezli karar 
süreçlerinin yerini, düşünce merkezli yaklaşımlar almalıdır.”

Değerli Konuklar,
 
Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik bir toplumda yaşamsal değerdedir. Zira 
düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, hem yeni ve farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına 
olanak sağlar ve hem de bireylere farklı düşünceler arasında seçim yapma, kendi düşüncelerinin doğru 
veya yanlış olduğunu sınama olanağını verir. 

Herkesin kabul etmek ve hazır olda durmak zorunda olduğu ortak bir ideoloji olmadığı, aksine 
insanların farklı olma, farklı yaşama, farklı düşünme hakkı bulunduğu, her türlü görüş ve düşüncenin 
ifadesinin doğal olarak serbest bulunduğu noktasından yola çıkan ve bireyi hem ulusal hukuk ve hem 
de uluslararası hukuk öznesi olarak kabul eden ve Anayasamızın 90.maddesinde yapılan son değişiklikle 
birlikte iç hukukumuzun parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesi, 
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10.maddesi ile uluslararası düzeyde ve yine Anayasamızın 25 ve 26.maddeleri ile de ulusal düzeyde 
koruma altında olan düşünce ve düşündüklerini ifade etme; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Handyside kararında işaret ettiği gibi, sadece ‘hoşa giden’ düşünceler için değil, aynı zamanda ve hatta 
daha çok ‘Devleti veya toplumun herhangi bir kesimini inciten, şoke eden ya da rahatsız eden’ görüşler için 
geçerlidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Fressoz & Roire v.Fransa/1999  ve  TBKP v. Türkiye/1998 sayılı 
kararlarında işaret ve ifade ettiği üzere; ‘ifade  özgürlüğü  demokratik toplumun temellerinden birisidir. 
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Sözleşmenin 10.maddesinin 2.fıkrasının ifade özgürlüğü için getirdiği güvence, sadece uygun bulunan, 
benimsenen,  rahatsızlık duyulmayan, yahut kayıtsız kalınan bilgi ve/veya fikirler  için  değil, aynı zamanda  
rahatsız  edici, sarsıcı ve/veya  altüst  edici  bilgi  ve fikirler  için  de  geçerlidir. Bunlar demokrasinin varlık 
şartı olan çoğulculuk, hoşgörü ve geniş fikirliliğin icaplarıdır.’
   
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içeriklerine değindiğimiz bu ve benzeri diğer kararlarının 
referansı olan Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin aynı konudaki kararlarına göre, ifade özgürlüğünün 
en temel işlevlerinden birisi ‘tartışmaya ve huzursuzluğa yol açması, insanları kızdırmasıdır.’ 

Amerikan Yüksek Mahkemesine göre; ‘Konuşma, hemen her zaman provakatif ve meydan okuyucudur. 
O önyargılara ve daha önce oluşmuş kanaatlere saldırabilir, düşünceyi kabul ettirebilmek için alışılmadık 
yöntemler kullanabilir ve önemli etkiler doğurabilir. Bu nedenle ve sınırsız olmamakla birlikte ifade 
özgürlüğü, sadece kamusal rahatsızlığın, kızgınlığın ve huzursuzluğun ötesinde ciddi ve somut bir zararın 
var olduğunun açık ve mevcut tehlikesi gösterilmedikçe sansür edilemez ve cezalandırılamaz.’

Yine 1996 yılında çıkarılan federal yasanın virtual/sanal çocuk pornografisini yasaklayan hükümlerini 
iptal eden kararında Amerikan Yüksek Mahkemesi, ‘sanal çocuk pornografisinin suç olmadığına, zira 
ortada hiçbir kurban bulunmadığına ve bu şekliyle Anayasa ile güvence altına alınmış ifade özgürlüğünü 
ihlal etmediğine’ işaret ediyor ve diyor ki ;  ‘... Devlet, düşünceyi kontrol etmeye veya caiz olmayan amaçla 
yasaları gerekçelendirmeye kalkıştığı zaman, Anayasanın Birinci Ek Maddesi ile getirilen özgürlükler 
tehlikeye düşmüş demektir. Düşünme hakkı, özgürlüğün başıdır. O nedenle, ifade özgürlüğünün devlete karşı 
korunması gerekir, çünkü düşünme ifadenin başlangıcıdır.’  

Değerli Konuklar, 

Eleştirmenlerce ‘bugün bizim için Galileo, Descartes, Newton, Mozart yada Picasso ne anlam taşıyorsa, 
gelecek yüzyıllar için de –O-  aynı  anlamı taşıyacaktır’ denilen  ve  halen  yaşayan   insanlar içinde 
eserlerinden en çok  alıntı  yapılan  kişi  olan (Art and Humanities Citation Index’ te 1980 ile 1992 
yılları arasında eserlerinden  yapılan alıntı sayısı 4000 olarak verilmektedir), Marx’ı  ve  Freud’u da 
içeren, bütün zamanların en çok alıntı yapılan kişileri listesinde sekizinci sırada yer alan, dilbilim, 
felsefe, politika, bilişsel bilimler ve psikolojinin de içinde bulunduğu çeşitli konularda yetmişi aşkın 
kitap ve bini  aşkın makale yayımlayan Amerikalı düşünür Noam Chomsky, ifade özgürlüğü ile 
ilgili olarak yazdığı bir makalesinde ‘susturucu gerekçeler yada insanları yalnızca birilerinin duymak 
istemedikleri şeyleri söyledikleri için susturmanın yanlış olduğuna’ işaret ediyor ve diyor ki; ‘Hiç kimsenin, 
hiçbir şeye izin verme yetkisi olmamalıdır ve -en önemlisi- ben serbest ifadeye izin verme nedeninin, yararlı ya 
da değerli şeylerin bastırılabileceği endişesi olduğunu öne sürmüyorum. Düşünce özgürlüğü hakkı, bundan 
çok daha temeldir ve insanın düşündüklerini -ne kadar çılgınca olursa olsun- serbestçe ifade etme hakkı, 
bu pragmatik yaklaşımın çok ötesindedir. Ben, devletin ya da herhangi bir başka örgütlü güç veya zorbalık 
sisteminin, insanların ne düşüneceklerine ve ne söyleyeceklerine karar verme hakkının bulunduğunu kabul 
etmiyorum. Beni susturma hakkının devlete verilmesine karşı öne süreceğim gerekçe, söylediklerimin değerli 
şeyler olabileceği değildir. Bu bana göre tiksindirici bir tutumdur. Ancak, çok önceleri özgürlükçü denen 
insanların standart tutumunun bu olduğunu biliyorum.’   

İfade özgürlüğünü fayda temelinde savunan büyük İngiliz düşünürü John Stuart Mill ise, henüz 
aşılamamış olan 1859 yılında yazdığı ‘Özgürlük Üstüne’ isimli abidevi eserinin merkezini oluşturan 
fikir ve ifade özgürlüğü konusunda ‘bir fikrin susturulmasının, fikri susturulan insandan daha çok insan 
cinsine, yaşayan nesle olduğu kadar gelecek nesillere karşı da haydutluk olduğuna’ işaret ediyor ve ekliyor; 
‘Şayet bir teki hariç bütün insanlar aynı fikirde olsalar ve yalnız bir kişi muhalif   fikirde olsa, nasıl  bir  
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şahsın, elinde  kuvvet  olsa, insanları susturmaya hakkı yoksa, insanların da bu tek kişiyi susturmaya daha 
fazla hakları yoktur.’    

Değerli Konuklar, 

Türk Ceza Yasası’nın 301.maddesi ile ilgili görüş ve düşüncelerimi açıklamadan önce, ifade özgürlüğü 
ile doğrudan ilişkisi olması nedeniyle ve izninizle, demokrasi üzerine hepinizin bildiği birkaç şey 
söylemek istiyorum. 

Modern siyasi demokrasi, yönetenlerin, yaptıklarından dolayı seçilmiş temsilcilerinin rekabet 
ve işbirliği yoluyla dolaylı olarak hareket eden vatandaşlar tarafından, kamusal alanda sorumlu 
tutuldukları bir yönetim biçimidir.

‘Demokrasi ve Eleştirileri’ adlı özgün kitabında, Amerikalı seçkin siyaset bilimci Prof. Robert A.Dahl 
modern siyasi demokrasinin varlığı için -asgari usul- adını verdiği bir liste sunmaktadır. Bu listeye göre 
demokrasinin varlığı için zorunlu olan asgari usuller; 

Seçilmiş görevliler. 1- Yönetimin izlenecek politika ile ilgili kararları üzerindeki kontrol yetkisi, 
anayasal olarak seçimle belirlenmiş görevlilere bırakılmalıdır
Özgür ve adil seçimler. 2- Seçilmiş görevliler, sık aralıklarla yapılan ve zor kullanmanın yaygın 
olarak görülmediği, adil bir biçimde yürütülen seçimlerle işbaşına gelmelidirler.
Kapsayıcı seçme hakkı. 3- Yönetecek olanların seçiminde her yetişkin oy hakkına sahip 
olmalıdır.
Mevkii için yarışma hakkı.4-  Seçimle belirlenecek olan tüm mevkiler için bütün yetişkinler 
seçilebilme hakkına sahip olmalıdır. 
İfade özgürlüğü.5-  Vatandaşlar, en geniş anlamıyla siyasal meseleler hakkında, ciddi bir 
ceza tehdidi altında olmaksızın, rejimin, sosyo-ekonomik düzenin ve yürürlükte bulunan 
ideolojinin eleştirisi de dahil olmak üzere, kendi düşüncelerini ifade edebilme hakkına sahip 
olmalıdır.  
Alternatif enformasyon.6-  Vatandaşlar, alternatif enformasyon kaynaklarına ulaşma 
imkanına sahip olmalıdır. Başkaca, alternatif haber kaynakları mevcut olmalı ve bunlar yasa 
ile korunmalıdır.
Örgütsel özerklik. 7- Yukarda sıralananlar da dahil olmak üzere, vatandaşlar, diğer haklarını 
kullanabilmek için, siyasi partiler ve menfaat grupları da dahil olmak üzere, görece özerk 
kuruluşları ve örgütleri kurma hakkına sahip olmalıdır.   

Bir çok teorisyen tarafından benimsenen bu yedi şarta, Phillippe C.Schimitter ile Terry Lyn Karl  Journal 
of Democracy, Vol.2. No : 3’te yazdıkları ‘Demokrasi Nedir, Ne Değildir’ isimli makalelerinde aşağıdaki 
şu iki koşulu daha eklemektedirler ;

Halk tarafından seçilmiş organlar, anayasal yetkilerini seçilmemiş organların ( fiili olsa bile) 1)  
ezici muhalefetine tabi olmadan kullanabilmelidirler. Eğer ordu mensupları, yerleşik memurlar, 
ya da devlet yöneticileri seçilmiş kişilerin özgürce hareket edebilme kapasitelerini sınırlarlarsa, 
yahut halkın temsilcileri tarafından alınan kararları veto ederlerse, demokrasi tehlikeye girer.
Devlet kendi kendini yönetebilmelidir. Devlet, diğer üstün siyasi sistemler tarafından getirilen 2)  
baskılardan bağımsız olarak hareket edebilmelidir.   

Türkiye  olarak  kendimiz için bir demokrasi tanımı yapamayacağımıza göre, uygar ülkelerin ve üye 
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olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği normlarının öngördüğü tanımlamalara ve kriterlere  uygun  bir  
demokratik yapı, bu bağlamda  seçilmişlerin  atanmışlara egemen olduğu, halk tarafından seçilmiş 
organların anayasal yetkilerini kullanmaya muktedir bulunduğu, atanmışların seçilmiş kişilerin 
özgürce hareket edebilme yeteneklerini sınırlamayacakları, yahut halkın temsilcileri tarafından alınan 
kararları veto edemeyecekleri bir düzeni oluşturmak zorunda ve durumundayız. 

Demokratik bir sistemde, her türlü eleştirinin yurttaşların temel haklarından olduğu, hiç bir kişi ve 
kurumun eleştiri dışı bulunmadığı ve esasen yerleşik kurumların ve uygulamaların eleştirilmediği, 
eleştirilemediği bir toplumda, demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığı açıktır. Bu bağlamda, 
demokratik hukuk devletinde kamusal yetki kullanan kişi ve kuruluşlar, yasanın ve kamuoyunun 
denetimine tabi ve sivil eleştirilere açık olmak durumundadırlar. 

Ceza mevzuatınızda yaptığınız düzenlemelerle, ‘devletin, hükümetin, kimi kurum ve kuruluşların manevi 
kişiliklerini tahkir ve tezyif etmeyi veya aşağılamayı’ suç olarak kabul ettiğiniz takdirde, bu kurum ve 
kuruluşların tasarruflarının denetlenmesinin ve eleştirilmesinin önünü de kapatmışınız demektir. 
Kaldı ki, ‘devletin, hükümetin, kimi kurum ve kuruluşların şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek veya aşağılamak’ 
suçu, günümüzde ciddi hukuki ve siyasi tartışmalara konu olan bir husustur. Bu bağlamda Amerikalı 
siyaset bilimci Harry Kalven; ‘Devletin şahsiyetini tahkir veya aşağılama suçunun pozitif hukukta mevcut 
olup olmadığı, ifade özgürlüğünün var olup olmadığının gerçek ölçüsüdür. Devletin şahsiyetini  tahkirin suç 
sayıldığı toplum, diğer nitelikleri her ne olursa olsun, özgür toplum değildir. Toplumun ve pozitif hukukun,  
bu suça verdiği  cevap  toplumu ve o ülke hukukunu tanımlar.’ derken, Harward’da  profesörlük  de 
yapmış olan Amerikalı seçkin siyaset bilimci John Rawls, ‘Siyasal Liberalizm’ isimli  kitabında, ABD’de  
‘devletin şahsiyetini tahkir’  ile  ilgili 1798  tarihli  yasanın, Amerikan  Anayasası’na  aykırı olduğu için 
1801’de çöpe atıldığını, ifade özgürlüğü etrafındaki tartışmanın yıkıcı suçlar üzerinde odaklandığını 
ileri sürerken şunları söylüyor; ‘Hükümetlerin,  muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını korumak için,  
devletin  şahsiyetini  tahkir suçunu kullanmalarının tarihi, temel özgürlüklerle mutabık bir sistem açısından 
bu müstesna özgürlüğün çok büyük öneminin kanıtıdır. Bu suç var oldukça, basın ve ifade özgürlüğü, 
kamuoyunu  bilgilendirme rolünü oynayamaz.’ 

Sayın Konuklar, 

Hukuk, toplum yaşamını hemen her alanda ve değişik bölümlerde düzenleyen, 
toplumsal ilişkilerde ve yönetim işlerinde hukuka uyulmasını kimi zaman emreden, 
kimi zamanda tavsiye eden, bu amaçla yöntemler ve araçlar geliştiren bir disiplindir.

Normatif ve sosyal bir bilim dalı olarak değişmezlik dogmasına dayandırılmaması, 
sosyolojik, ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişme ve değişimlerden yararlanması 
ve buna göre kendisini değiştirerek bireyin ve toplumun gereksinimlerini 
karşılaması gereken hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. 

Hukuk düzeni, bir yandan uygarca yaşamanın dayanağı, diğer yandan da, toplum içinde ve birlikte 
yaşamanın güvencesidir. Hukuk düzeninde ortaya çıkacak herhangi bir aksama, toplumun düzenini 
olumsuz yönde etkileyeceği gibi, bireyin güvenliğini ve özgürlüğünü de tehlikeye sokacaktır. Zira 
hukuk düzeni, toplumda barışı, güveni, eşitliği ve özgürlüğü sağlamanın ‘olmazsa, olmaz’ yegane 
aracıdır.   
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Türkiye’nin dün olduğu gibi, bugün de en önemli sorunu hukuk, daha doğrusu hukuksuzluktur. 
Özünde hukuk yoluyla toplumu dönüştürme projesi olan Tanzimat’tan bu yana, hukuku egemen 
kılmak yoluyla toplumsal değişimi ve dönüşümü sağlamaya çalışan Türkiye, yine özünde bir hukuk 
projesi olan Avrupa Birliği’ne katılabilmek amacı ile iç hukukunu Birlik Hukukuna uyumlu hale 
getirebilmenin ve bu yolla hukuku toplumda tek başına egemen kılmanın çabası içindedir. 

Bu çaba bağlamında 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilmek suretiyle yürürlüğe konulmuştur. 

Anılan yasanın gerekçesinde de ifade ve işaret edildiği üzere, ceza yasaları bireyin hak ve özgürlüklerine 
çok etkili biçimde müdahale eden yaptırımları içeren yasalardır. 

Açıkça ifade etmek gerekir ki, bir ülkedeki ceza yasasına egemen olan felsefe, o ülkedeki siyasi rejimin 
de niteliğini gösterir. Bu anlamda, tıpkı Konfücyüs’ün ‘bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak istiyorsanız 
şarkılarına bakın’ maksiminden hareketle, ‘bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak istiyorsanız, ceza 
yasalarına bakın’ demek her halde yanlış olmayacaktır. 

En büyük öğreticilerden birisi olan tarih bize göstermiştir ki, totaliter devletler, gerek kendi ideolojilerini 
benimsetmek, gerekse rejimlerini ayakta tutmak için ceza yasaları yoluyla ve öncelikle birey hak ve 
özgürlüklerini ya geniş biçimde sınırlandırmışlar ya da bütünüyle ortadan kaldırmışlardır. 

Onun için Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya’da yönetimi ele geçiren faşistler ile Almanya’da 
iktidara gelen Naziler, Ekim Devriminden sonra ve özellikle Stalin döneminde komünistler, hem 
kendi ülkelerinde ve hem de işgal ettikleri ülkelerde, başta ceza yasaları olmak üzere tüm mevzuatlarını 
otoriter/totaliter anlayışa göre değiştirmişlerdir. 

Demokratik hukuk devletleri ise, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak amacı ile 
Anayasalarında, siyasal iktidarın kullanılmasını birey hak ve özgürlükleri lehine sınırlandırmışlar, ceza 
hukuku ile ilgili temel ve evrensel ilkelere Anayasalarında yer vermişlerdir. 

Daha da ötesi, geride bıraktığımız yüzyılda demokrasinin başlıca muhalifi olan totalitarizmin, insanlığa 
yaşattığı derin ve unutulmaz acılardan hareket eden insanlık alemi, insanların adaletsiz ve haksız 
biçimde ceza ve önlemlere maruz kalmaması amacı ile başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, bir çok uluslararası sözleşme ve belgede, bireyi ceza 
yasalarının keyfi uygulamalarına karşı güvence altına alan hükümlere yer vermiştir. 

Bu görüş, açıklama ve değerlendirmeler bağlamında demek gerekir ki, Türk Ceza Yasasının 301.
maddesi ifade özgürlüğü yönünden ciddi bir tehlikedir. 301.maddedeki suçun işlendiği iddiasıyla 
açılmış kimi davalar, bu davalar ile kişilerin lekelenmeme hakkına yapılan müdahaleler benim varlığına 
işaret ettiğim tehlikenin kanıtlarıdır. O nedenle 301.maddenin kaldırılması veya en azından yeniden 
düzenlenmesi gerekir.      

Nitekim, Avrupa Komisyonu’nun 08 Kasım 2006 tarihli ilerleme raporunda, ‘şiddet içermeyen görüşleri 
sınırlamak için 5237 sayılı TCK.nun 301.maddesinin kullanıldığı ve bu maddenin Türkiye’de bir oto-
sansürcülük ortamı yaratacağı konusunda derin endişelerin oluştuğu’ belirtilmekte ve Terörle Mücadele 
Yasasının ifade özgürlüğü üzerindeki olası etkilerine de dikkat çekilmek suretiyle, Türk Ceza 
Yasasının şiddet içermeyen ifadeleri cezalandıran diğer maddeleri ile birlikte 301.maddenin Avrupa 
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standartlarına getirilmesi tavsiye edilmektedir. 

Sayın Konuklar, 

5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasasının 301.maddesi, 765 sayılı eski Türk Ceza Yasasının 159.maddesinin 
yerini almıştır. Eski yasadaki düzenleme ile yeni yasadaki düzenleme arasındaki en önemli fark 
önceki yasada yer alan ‘tahkir ve tezyif’ deyimlerinin yerini yeni yasada ‘aşağılama’ deyiminin almış 
olmasıdır. Eski yasanın 159.maddesinde var olan ve esasen genel ispat düzenlemeleri bağlamında 
işlerliği kalmayan ‘matufiyet’ kavramına ve yine dava açılmayı Adalet Bakanının iznine bağlı tutan 
düzenlemeye 301.maddede yer verilmemiştir. 

Eski yasanın 80 yıla yakın uygulaması sonucu yargı kararları ile içeriği dolu ve anlaşılabilir hale gelen 
‘tahkir’ sözcüğü ‘hakaret’ sözünden gelmekte olup ‘hor veya hakir görme, alçaltma’ anlamında kullanılan 
bir fiil, ‘tezyif’ deyimi ise ‘çürütme, eğlenme, maskaraya alma’ karşılığı kullanılan bir sözcüktür. 

Öğretide ‘tahkir ve tezyif’ tek başına ‘hakaret ve sövme’ fiillerinden daha ağır ve farklı anlam taşıdığı 
için, eski yasanın 159.maddesi ‘tahkir’ demekle yetinmemiş, ‘tezyif’ sözcüğünü de ekleyerek suçun 
oluşması için hakaretten daha ağır bir eylemin varlığını aramıştır. Buna göre, suçun oluşması için tek 
başına tahkir unsurunun gerçekleşmiş olması yeterli olmayıp, ayrıca tezyif unsurunun da gerçekleşmiş 
olması gerekir. O nedenle eski yasadaki uygulama bağlamında, yazılanlar veya söylenenler  
hakaret sınırını aşıp tezyif aşamasına gelmeden suç olarak kabul edilmemiştir. Bütün bu nedenlerle, yeni 
yasada ‘tahkir ve tezyif’ kavramları yerine kullanılan ve henüz daha yargı kararları ile içi doldurulmamış 
bulunan ‘aşağılama’ kavramı, ifade özgürlüğü yönünden bence daha tehlikeli bir kavramdır. Onun 
için eğer 301.madde ilke olarak korunacaksa, bu türden bir maddeye gereksinim varsa, eski yasadaki 
düzenlemeye geri dönmek bence daha iyidir.                

Bu aşamada ve yeri gelmiş iken bir hususa daha değinmek istiyorum. O da şu; Türkiye’nin 1926 yılında 
iktibas ettiği İtalyan Ceza Yasası’nda, eski TCK.nun 159. maddesi olmadığı gibi, benzeri bir başka 
düzenleme de mevcut değildir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya’da yönetimi ele geçiren faşistler 
ile Almanya’da iktidara gelen Naziler, hem kendi ülkelerinde ve hem de işgal ettikleri ülkelerde, başta 
ceza yasaları olmak üzere tüm mevzuatlarını otoriter/totaliter anlayışa göre değiştirdiler. Bu değişiklik 
sonucu, şimdiki 301.maddenin karşılığı olan eski TCK. nun 159. maddesinde yer alan düzenleme 
İtalyan Ceza Yasası’na girdi ve oradan da 1936 yılında 3038 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu 
eski Türk Ceza Yasası’na aktarıldı. 

Bu tarihsel gerçekten çıkan birinci sonuç, Türkiye olarak bizim geçmişimizde, geleneğimizde ve 
Atatürk yönetiminin ilk 14 yılında TCK.nun 159. maddesinin olmamasıdır. İkinci sonuç ise, TCK. 
nun 159. maddesinin yasalaştırılmasının Türkiye’nin hassasiyeti değil, faşist Mussolini İtalyası’nın 
hassasiyeti olmasıdır. 

Değerli Konuklar, 

Türk Ceza Yasasının ‘Topluma Karşı Suçlar’ başlıklı bölümünde ‘Kamu Barışına Karşı Suçlar’ adı altında 
düzenlenmiş suçlar var. Bu suçlardan bir tanesi ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama’ suçu. 
Genel olarak düzenlenmiş böyle bir suç mevcut iken, Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesi ile ‘Türklüğü’ 
özel bir koruma altına almak ‘Türklüğü aşağılamayı’ suç olarak kabul etmek gerekli mi ? Bence değil. 
Bence Türklüğün yasa ile korunmaya gereksinimi de yok.  Kaldı ki, 301.maddede yer verilen ‘Türklük’ 
kavramının bir tanımı yok. Kimler Türk, kimler Türk değil belli değil. Maddede yer verilen Türklük 
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ile kastedilen etnik anlamda Türklük mü belirsiz. Gerekçesine bakıyorsunuz oradaki yaklaşım etnik. 
Şöyle diyor ‘Türklük deyiminden maksat, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar Türklere has müşterek 
kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu varlık Türk Milleti kavramından geniştir ve Türkiye 
dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri olan toplumları da kapsar.’ Kanunun metniyle gerekçesi 
bir bütün. Bu durumda 301.maddedeki tanım etnik bir tanım. Anayasada Türkün, Türklüğün bir 
tanımı var ve bu tanım etnik bir tanım değil. 301.madde bu yönüyle sıkıntılı ve ülkemiz gerçeğine 
uygun değil. 301. maddede yer verilen Türklük bağlamında Azeri Türkünü, Kıbrıs Türkünü, Gagauz 
Türkünü veya başkaca bir yerdeki Türkü aşağılamak da 301.maddede düzenlenen suçu işlemek için 
yeterli. Kanımca 301. madde bu şekliyle, yani Türklük yaklaşımı ile Anayasamızın 66/1.maddesinde 
vatandaşlık bağı esas alınarak yapılan Türklük tanımına aykırıdır. 

Yine Türk Ceza Yasasının ‘Şerefe Karşı Suçlar’ başlıklı bölümünde ‘Hakaret’ suçu düzenlenmiş. 
‘Hakaret’ kavramı içi dolu bir kavram. Öğretide yapılan tanımlarla olsun, yargı kararları ile olsun içi 
doldurulmuş bir kavram. Eleştiri ile arasındaki fark az yada çok çizilmiş bir kavram.  Bu durumda 301.
madde ile Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kimi kurum ve kuruluşlarını ‘aşağılamayı’ suç sayan ayrı 
bir madde düzenlemeye ihtiyaç olmadığı kanısındayım. 

Bu bağlamda değinmek istediğim bir diğer husus, önceki ceza yasamızda 301.madde karşılığı olarak 
düzenlenen 159.madde de dava açılması Adalet Bakanının iznine bağlı idi. Yeni yasada izin koşulu 
kaldırıldı. Bu da yanlış. İzin koşulu Adalet Bakanının siyasi fatura ödemesinin aracıydı. Bu araç yok 
edildi.     

Değerli Konuklar, 

Çağdaşımız olan uygar toplumlar ve o toplumların insanları bir mahkumiyet çizgisi içinde değil, bir 
özgürlük alanı içinde davranıyorlar ve yaşıyorlar. Bu özgürlük alanını reddeden, kendisini şu veya bu 
çizgiye mahkum eden bireyler, kuruluşlar ve toplumlar ise hasta oluyorlar. Özgürlüğüne sahip çıkan, 
özgürlüğünün sınırlarını genişleten ve böylece geleceğin belirsizliğini korku olmaktan çıkartıp bir 
tercihe dönüştüren bireyler, kuruluşlar, toplumlar ilerleme ve gelişmelerini sürdürüyorlar. Kendini 
kendisine mahkum eden, mahkum ettikçe daha da statikleşen düşünce, değişen dünyayı ve yaşamı ne 
anlıyor ve ne de yorumlayabiliyor. 

Oysaki, ırksal, dinsel veya tarihsel temelimize dayandırdığımız kendimizle ilgili kanaatler, bize bu 
dünyada hak ettiğimiz yeri vermez. Irk, din ve tarih, insan olarak bizlerin dışında olan değerler olmayıp, 
bizim anlam kattığımız ve yaşattığımız değerlerdir. İnsan olarak bize tarihin ve yaşamın sunduğu anlam 
dünyalarını, ancak ve ancak seçerek, yaşadığımız dünyanın getirdiği yeni değerlerle harmanlayarak ve 
yorumlayıp değiştirerek yaşatabiliriz.  Onun için dünyada hak ettiğimiz yerin ilahi ve tarihsel bir veri 
olmadığını, sürekli kazanılması gereken bir pozisyon olduğunu görmemiz ve anlamamız gerekir. Değil 
ise bizi bu dünyadan indirirler.
   
Mussolini’nin 1926 ile 1937 yılları arasında hapiste tuttuğu İtalyan Marksist, eylemci, gazeteci ve 
olağanüstü siyaset felsefecisi Antonio Gramsci, ‘Hapishane Defterleri’ adlı kitabında,‘eleştirel bir iradenin 
başlangıç noktası, insanın gerçekte kim olduğunun bilincine varması ve bir kayıt listesi tutmaksızın içinde 
sonsuz  izler taşıyan o güne kadar ki tarihsel sürecin bir ürünü olarak -kendini bil- mesidir’ diyor.

Başka ülkelerin olduğu gibi, Türkiye’nin de önemli önemsiz sorunları var. Bu sorunları aşabilmenin 
başlangıç noktası, çoğu kez kendimizin ve başkalarının gerçekliğini görmemizi engelleyen birer perde 
işlevi gören, yetiştiğimiz ortamın, sahip olduğumuz dilin ve milliyetin sağladığı ucuz kesinliklerin 
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ötesine geçebilme riskini göze alabilmemizdir. Gramsci’nin ifade ettiği gibi, ‘kendini bilmemiz’, tanımı, 
ölçüsü, nerede başlayıp nerede sona erdiği, eleştiriden ayrıldığı sınırı belli olmayan TCK’nun 301.
maddesinde yazılı ‘aşağılama’ gibi alınganlıklardan ve kırılganlıklardan sıyrılmamız, kendimizi 
eleştirmemiz, hem de acımasızca eleştirmemiz, bize yönelik en ağır eleştirileri bile olgunlukla, 
hoşgörü ile karşılamamız, özgüvenimizi her koşulda korumamız, eleştiriyi kişiliğimize karşı yapılmış 
bir saldırı, bir aşağılama olarak görmememiz, eleştiriye açık olmayı düzelmeyi kabul etmek olarak 
değerlendirmemiz gerekir. 

Voltaire’den Marquez’e, Sartre’dan Russell’a kadar uygar dünyanın örnek aldığı, hayranlık duyduğu 
yazarlar, kendi ülkelerinin sorunlarını bütün dünyaya, üstelik bağırarak söyledikleri, dünya önünde 
tartıştıkları ve böyle yaparken de  haklarında uluslarını, devletlerini, hükümetlerini, yargı organlarını, 
askeri kuruluşlarını, emniyet teşkilatlarını aşağıladıkları savı ile davalar açılmadığı için, hem kendi 
kültürlerini taşra kültürü olmaktan kurtardılar ve hem de kendi ulusal kültürlerini dünya sahnesine 
taşıdılar.       

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

SAYIN AVUKAT HALİT ÇELENK İÇİN 05 NİSAN 2007 TARİHİNDE 
DÜZENLENEN SAYGI GÜNÜNDE BARO BAŞKANI TARAFINDAN 

YAPILAN AÇIŞ KONUŞMASI

05.04.2007

Değerli Konuklar,

Sevgili Meslektaşlarım, 

Sizleri kendi adıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve Ankara Barosu adına 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

İnsanların ve toplumların yaşamlarında zor zamanlar vardır. 
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Hukuki olmaktan daha çok siyasal bir durumu ifade eden zor zamanlar; devletin 
gerçek veya hayali bir düşmana karşı teyakkuza geçtiği, bu düşmanla baş edebilmek 
için temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı, hukukun sağladığı güvenceleri yok saydığı, 
bütün bunları yapabilmek için sivil veya resmi başkaca güçleri kullandığı ve hatta 
yargı organlarıyla ittifak ve işbirliği yaptığı zamanlardır. 

Korkunun egemen olduğu böyle zamanlarda, sadece devletin karar alma 
mekanizmaları değil, toplumun hemen her kesimi korkunun ve onun arkasındaki 
tehdidin esiri haline gelir ve bu suretle her türlü baskıcı politikanın uygulanması, 
özgürlüklerin kısıtlanması ve hatta ihlal edilmesi hem kolaylaştırılır ve hem de 
haklılaştırılır. 

Böylece seferber edilen korku ve buna bağlı olarak yaratılan baskı ile toplumun 
sağduyusu köreltilir, insanların iradeleri saptırılır, düşüncenin özgür biçimde ifade 
edilmesi engellenir, başkaca hak ve özgürlükler çiğnenir.

Kişilerin, kişiliklerin gerçek yüzüyle tanınmasına da olanak veren böylesi zor 
zamanlarda, pek çok mesleğin icra edilmesi zorlaşır. Bu mesleklerin başında ise 
avukatlık mesleği gelir. 

Yapısı ve işlevi itibariyle esasen siyasal iktidarlarla, statükoyla sorunu olan avukatlık 
mesleğinin; hukukun çiğnendiği, temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı böyle 
zamanlarda ve özellikle siyasal davalar bağlamında yapılması yürek ister, inanç ister, 
doğruluk ve dürüstlük ister, hukuki, mesleki ve siyasi bilinç ister.

Kendilerine, mesleğimiz adına, hukuk adına, yargı adına şükran ve saygılarımızı 
sunmak için bir araya toplandığımız Sayın Çelenk, kolay zamanların değil, zor 
zamanların insanıdır, aydınıdır, avukatıdır. 

Öyle olduğu için 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin, demokrasiyi, hukuku, 
siyaset kurumunu, aydınları, silindir gibi ezip geçtiği Türkiye’nin zor zamanlarında 
Sayın Çelenk; hukuk devletini savunmuş, hak ve özgürlükleri savunmuş, demokrasiyi 
savunmuş, hak arayan, hakları ihlal edilmiş olan insanları savunmuştur.
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Sadece insan olarak, aydın olarak, yurttaş olarak değil, hukukçu ve avukat olarak da 
mesleğimizin yüz akı olan Sayın Çelenk, bütün bu nedenlerle biz avukatlar için, üyesi 
olduğu Ankara Barosu için değerlidir, her türlü saygıya ve övgüye değerdir. 

Hepimiz için, ama özeklikle gelecek kuşaklar için örnek bir aydın, örnek bir yurtsever 
ve örnek bir avukat olan Sayın Çelenk’e şahsım adına, avukatlık mesleği adına ve 
kendilerinin de üyesi olduğu Ankara Barosu adına şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyorum. 

İyi ki varlar ve Halit Çelenkler hep var olsunlar. 

Saygılarımla      

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

KENT DÜŞLERİ KAPSAMINDA BAROMUZ İLE TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA 
ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUCANLAR MERKEZ KAPALI CEZAEVİ 

ÖĞRENCİ FİKİR PROJE YARIŞMASINA KATILAN ESERLERİN TÜM KENTLİLERLE 
BERABER TARTIŞILDIĞI 28.04.2007 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

DEĞERLENDİRME KONFERANSI’NDA BARO BAŞKANININ YAPTIĞI AÇIŞ 
KONUŞMASI

28.04.2007

Sevgili Öğrenciler,
Değerli Konuklar, 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Bizim Ulucanlar Cezaevi olarak bildiğimiz bina, Cumhuriyetimizin ilan edildiği yıl askeri depo olarak 
kullanılmak üzere inşa edilmiş ve iki yıl sonra, yani 1925 yılından itibaren cezaevi olarak kullanılmaya 
başlanılmış. 
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Pek çok hükümlü ve tutuklunun kişisel tarihinin yazıldığı, adlarını dahi bilmediğimiz veya 
anımsamadığımız değişik dünya görüşüne sahip yazarların, öğrencilerin, başkaca eylemcilerin 
ağırlandığı, koğuşlarında Yılmaz Güney, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Cüneyt Arcayürek, Metin Toker, 
Bülent Ecevit gibi ülkemizin kimi değerlerinin kaldığı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan’ın, onlardan 10 yıl sonra henüz 17 yaşındaki Erdal Eren’in avlusundaki kavak ağacının altında 
idam edildiği, ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ ile sübyan koğuşunda yaşanan olayların konu edildiği Yılmaz 
Güney’in ‘Duvar’ filminin çekildiği, ünlü ünsüz konukları kadar çıkan isyanları ve bu isyanların 
bastırılması için düzenlenen operasyonları ile ünlü Ulucanlar Cezaevi bir süre önce boşaltıldı. 

Boşaltılmasının hemen arkasından, Ankara kentinin tarihsel mekanlarının yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması,  Ulucanlar Cezaevi’nin manevi değeri ve tarihsel önemi ile değil de, arsasının 
değeri ve bu değerin getireceği rant ile ilgili olanlar, bir de Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 
Barosu gibi bu kente yönelik düşleri olanlar, boşaltılan bu mekana talip oldular.       

Boşaltılan Ulucanlar Cezaevi’nin ranta dönüşmemesi, bu kentin tarihindeki ve hafızasındaki önemi ve 
anlamı nedeniyle korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ve ‘Kent Düşleri’ 
adıyla başlattığımız proje toplumumuzun geniş bir kesiminden destek gördü. 

Bu projeyi destekleyen, bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda bizleri yalnız bırakmayan tüm 
kurum ve kuruluşlara Ankara Barosu adına teşekkür ediyoruz.  

İnanıyoruz ki, Yılmaz Güney’in

‘Damla damla birikiyor insan! 
Bir gün akıp gideceğiz hayata, 
Duvarlar yıkılacak, açılacak bütün kapılar,
Bilinsin!’

dizeleri yazıldığı koğuşun duvarlarından silinip gitmeyecek, kent düşleriyle birlikte yaşamaya devam 
edecek, kent düşleri, düş olmaktan çıkacak ve gerçek olacak. 

Ulucanlar Cezaevi yaşayacak, Ankara Kentiyle, kendi geçmişiyle yüzleşecek ve hatta barışacak. 

‘Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da gider” diyen şair rahat olsun, bu kent yıkılmayacak, kuşlar da 
gitmeyecek. 

Saygılarımla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU’NUN 30.04.2007 TARİHİNDE 
ORTAKLAŞA DÜZENLEDİKLERİ MÜNAZARA YARIŞMASINDA BARO BAŞKANI’NIN 

YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

30.04.2007

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Sayın Dekanım, 
Değerli Hocalar, 
Değerli Konuklar, 
Sevgili Gençler, 

Ankara Barosu adına, şahsım adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

4 Temmuz 1952 günü 34 yaşında bir kadın, Catalina Adasından Pasifik Okyanusu’na dalarak, 21 
mil batıda kalan Kaliforniya’ya doğru yüzmeye başladı. Eğer başarılı olursa, bunu yapan ilk kadın 
olacaktı. Adı Florence Chadwick olan bu yüzücü, Manş Denizi’ni her iki yönde geçen ilk kadındı. 

O sabah su, vücudu uyuşturacak kadar soğuktu ve beraberindeki tekneleri seçmeyi engelleyecek 
kadar yoğun bir sis vardı. Milyonlarca insan televizyonlarının başında onu izliyordu. Dondurucu 
soğuğa ve köpekbalıklarına rağmen 15 saat yüzdü. Yakındaki bir teknede bulunan annesi ve 
antrenörü karaya çok yaklaştıklarını ve devam etmesi gerektiğini söyledilerse de, o, kendisini sudan 
çıkarmalarını istedi. Kaliforniya kıyısına yarım mil kala sudan çıktıktan sonra çıkış nedenini şöyle 
açıkladı. Karayı görebilseydim, başarabilirdim. Vazgeçmesinin nedeni ne yorgunluk, ne soğuk, ne 
köpekbalıkları idi. Tek neden yoğun sisten dolayı karayı görememekti. Bir şeyi başarabilmek için 
ortada gözle görülür bir hedef olmalıydı ve bu hayatın gerçeğiydi.   

Bu anekdotu, bir gelecek inşa etme çabası içinde olan sizlerin, bireysel vizyonunuzu belirlemek, 
kendinize bir kariyer hedefi koymak zorunda olduğunuzu ifade etmek için anlattım. Zira meslek 
seçimi, kariyer hedefinizin genel çerçevesini çizer. 

Önemli/büyük  adam olmaya gerek yok, sadece adam olalım yeter. Söz, anlam ve içerik olarak doğru 
ve yol gösterici, ama yine de hukuk fakültesi öğrencisi olarak kendinize koyacağınız pozitif hedef; 
eğer yargıç veya savcı olacaksanız, Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Danıştay 
Başkanı, vb. olmaktır. Yok eğer avukat olacaksanız Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
olmaktır. Akademik kariyer yapacaksanız, profesör, dekan, rektör olmaktır. 

Unutmayın ki, rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez ve yine güneşi istemeden aya sahip 
olamazsınız. 

Dünyanın ve ülkemizin bugün geldiği noktada, adalet de, bireyin meşru savunma hakkının kolektif 
organizasyonu olan hukuk da, etkinliğin gerçekleştirilmesi de statükoya bağlı olmaktan çıkmış, şimdiden 
sonra yaratılacak geleceğe bağlanmış, çağımızın aşılması gereken zorlukları, ulusal çerçevelerin dışına 
taşmıştır.
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O halde, statüko ile, statükonun sürmesinde yararı olan kurumlarla sorunu olan hukukçu, hukukçu 
kimliğinin gerektirdiği sorumluluk ve ağırlık içinde; kurulu olanı, alışılmış olanı, bilineni, rahat 
şeyleri, insani ve sosyal ilişkileri sorgulamak, gerektiğinde bütün bunları terk etmek yönünde 
kendisini kurgulamak, toplumsal değişime ve dönüşüme öncülük etmek, bütün bunlar için 
sınırlarını, yeteneklerinizi zorlamak, kendisini uluslararası alana sunacak ve bu alanda başkaları 
ile rekabet edebilecek düzeye getirmek zorundadır. 

Tüm insanların dünyevi güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst 
davranış standartları beklemeye, insan haklarına saygılı olmalarını istemeye hakları vardır. Bu 
standartların, hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek 
ve cesaretle karşı koymak biz avukatların, yargıçların, savcıların, akademisyenlerin, geleceğin 
avukatı, yargıcı, savcısı, akademisyeni olacak olan sizlerin en önde gelen görevidir. 

Onun için biz hukukçular, belli bir kamu için ve o kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da 
tanıyı temsil etme, cisimlendirme, ifade etme yetisine sahip olan bireyler olmak zorundayız. 

Dün olduğundan daha çok bugün;  insan düşüncesini ve insanlar arasındaki iletişimi kıskacı altına 
alan klişeleri ve indirgeyici kategorileri kırmak, belli bir reçeteye, slogana, ortodoks parti çizgisine, ya da 
katı bir dogmaya bağlanmamak, hükümetlerin, cemaatlerin adamı olmamak, yol değil, yollar olduğunu 
bilmek, hangi partiye, ya da siyasi görüşe yakınlık duyarsak duyalım, hangi ülkeye ait olursak olalım, 
kendimizi nereye ait ve bağlı hissedersek hissedelim, insanların çektikleri acılar ve yaşadığı baskılar 
konusunda belli standartlardan şaşmamak zorundayız. 

Her insan iki tür eğitime sahiptir; birincisi başta aile, okul ve yakın uzak çevre olmak üzere, 
başkalarının ona verdiği eğitim, ikincisi ve daha önemli olanı, insanın kendisine verdiği eğitimdir. 
Kendimizi eğitmek için mevcut rolleri, verili haritaları, koşullanmaları, kafamızın ve yüreğimizin 
içine yalan yanlış doldurulanları bir tarafa bırakıp, yaşamın bütün zenginliği karşısında, 
sağlıklı diyebileceğimiz bir kuşku, bir kavrama, öğrenme, anlama merakı ile kendimizi yeniden 
oldurmamız gerekir. 

Birey ve toplum olarak iyi bilmemiz gerekir ki; ırksal, dinsel ve tarihsel temelimize dayandırdığımız 
kendimizle ilgili kanaatler, bize bu dünyada hak ettiğimiz yeri vermez. Irk, din, tarih insan olarak 
bizlerin dışında olan değerler olmayıp, bizim anlam kattığımız ve yaşattığımız değerlerdir. İnsan olarak 
bize tarihin ve yaşamın sunduğu anlam dünyalarını, ancak seçerek, günün değerlerine uygun biçimde 
yorumlayarak ve de değiştirerek yaşatabiliriz. 

Birbirimizi yok ederek değil, herkesi kendimiz gibi yapmaya zorlayarak hiç değil, ancak ve 
ancak farklılığı kurucu bir unsur olarak kabul ederek, herkesin farklı olmaya hakkı olduğunu 
içselleştirerek, yaşamın sorumluluğunu bir başka güç veya varlığa, cemaate, partiye, ideolojiye 
yıkma yerine bizzat üstlenerek, insanı insan yapan ön önemli hakkın, seçme özgürlüğü olduğunu 
kabul ederek ve dolayısıyla bireysel tercihlere saygı göstererek kendimize bu dünyada saygın bir 
yer edinebiliriz. 

Aksi takdirde bizi bu dünyadan indirirler.

Hukuku, hukukun üstünlüğünü, yasa korkusunu, adalet ve hak duygusunu, hukuka bağlılığı, 
insan haklarına saygıyı başta yönetenler, kamusal yetki kullananlar olmak üzere herkesin 
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kafasına yerleştirmemiz, hukuka aidiyet bilincini toplumda egemen kılmamız, yaşanan bunca 
acıdan, uğranılan bunca zarardan sonra, bir toplum için en büyük tehlike olan dinin ve hukukun 
siyasallaştırılmasına artık son vermemiz gerekir.

Kuşkusuz ülkemizin, dünyanın, insanlığın geleceği olan sizlere bu konuda büyük görevler düşüyor. 
Bunun için kendi geleceğinize, ülkenin ve insanlığın geleceğine yatırım yapmak, bu amaçla 
kendinizi geleceğe hazırlamak, kendinizi geliştirmek, donanımlarınızı artırmak zorundasınız. 

Hala ezbere dayalı bir eğitim modelinin egemen ve geçerli olduğu, bilgiyi olaya uygulayan, 
tümevarımcı, sorgulayıcı, soru sorucu Sokratik bir eğitim ve öğrenim modelinin 
gerçekleştirilemediği ülkemizde; sizlerin, okuduğu fakültelerin eğitim ve öğrenim kalıplarının 
dışına çıkarak, şimdi yaptığınız gibi münazara yarışmaları, kurgusal duruşmalar ile benzeri diğer 
etkinlikler düzenlemeniz ve bu yolla fakültelerinizdeki uygulama ve müfredatın dışına çıkmanız 
övülmeye, alkışlanmaya değer bir çaba ve çalışma. Bunun için sizleri, sizlere bu konuda öncülük 
eden fakülte yönetiminizi kutluyorum.  

Kişisel gelişmenize katkı yapan, sizleri mesleki yönden geleceği hazırlayan, mesleğe atıldığınızda 
gireceğiniz rekabet ortamını şimdiden solumanıza olanak sağlayan, bu ve benzeri diğer 
etkinlikleri çoğaltarak kendinizi zenginleştirin, beceri ve yeteneklerinizi geliştirin, kendinizi 
geleceğe hazırlayın ve en başta sizi en çok geliştirecek olan hata yapma hakkınız olmak üzere, 
hiçbir hakkınızdan vazgeçmeyin. 

Unutmayın! Bir aslana veya kaplana ya da başkaca bir yırtıcı hayvana yem olmamak için, Afrika’da 
sabah uyanan bir ceylanın veya geyiğin kafasında bir tek hedef, bir tek düşünce vardır; o da düne 
göre daha hızlı koşmaktır. Yine Afrika’da, sabah uyanan bir aslanın ya da kaplanın kafasında o gün 
aç kalmamak için bir tek düşünce, tek bir hedef vardır; o da düne göre daha hızlı koşmaktır.    
 
Onun için başkaları ile değil, kendinizle yarışın ve bunun için de, düne göre daha hızlı koşun. 
Zira, geleceği ancak böyle kazanabilirsiniz.        

Gelecek, her zaman azınlık tarafından temsil edilmiş, ama mutlaka kazanmıştır. Çoğunluğu elde 
edeceği için değil, gelecek olduğu için, Onun için geleceğin yenilmesi imkansızdır. 

Gelecek sizlersiniz. 
Sizleri kutluyor, yarışmacı öğrencilere başarılar diliyor, sevgi ve saygı ile hepinizi kucaklıyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

14.06.2007 RAHMİ MAĞAT İÇİN SAYGI GÜNÜ BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI

14.06.2007

Sevgili Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar, 

Sizleri Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum. 

Vefa duygusu, vefa borcu sadece erdemli insanlara özgü değil, aynı zamanda erdemli 
kurumlara ve kuruluşlara da özgü bir haslettir. Toplumumuzun en saygın ve köklü 
kuruluşlarından olan Ankara Barosu, kendi tarihinden gelen geleneği ve erdemi 
gereği, kendisine hizmet etmiş meslek ustalarına olan vefasını, saygısını, minnetini 
ifade etmek amacıyla, yaşayan meslek ustalarımız için ‘Meslek Ustalarına Saygı’, 
vefat etmiş olan meslek ustalarımız için de ‘Meslek Ustalarını Anma’ adıyla bir dizi 
programı gerçekleştirme kararı almıştır. 

Onun için bugün burada, günün bu yorgun saatinde bu an’ı birlikte yaşamak ve 
paylaşmak için bir aradayız. Bu an, bir kurumun, Ankara Barosu’nun, bu kurumun 
üyelerinin, Ankara Barosu avukatlarının, kurumun kendisine, özelde kurumun üyesi 
olan Ankara Barosu avukatlarına, genelde avukatlık mesleğine hizmet etmiş bir 
meslek ustasına Sevgili Başkanımız, Değerli Ağabeyimiz Rahmi Magat’a  olan vefa 
duygusunun ifadesi için düzenlenmiş özel bir an’dır. 

Yaşamı zevkli kılan şeyler, kolay bulunmayan, ama aslında bulunması hiç de pahalı 
olmayan şeylerdir. Bunların başında ‘dostlar’ gelir. Onun için bilge Epikuros ‘insanın 
bütün yaşamını mutluluk içinde geçirmesine yardım etmek üzere bilgeliğin bize 
sundukları arasında en önemlisi dost edinme yetisidir’ diyor. 
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Sevgili Rahmi Ağabeyimiz bu yetiye sahip olduğu için, onun dostları olarak hepimiz 
buradayız. 

Değerli Başkanımız, Sevgili Rahmi Ağabeyimiz, dürüstlüğü ile, makama, mevkie, 
üne önem vermeyen sadeliği ile, paraya, mala mülke dönüp bakmayan tok gözlülüğü 
ile, hep erdemin ve hep onurun peşinden giden çelebi kişiliği ile, her zaman ve her 
koşulda hakkı kovalayan, adaleti arayan derin hukukçuluğu ve tertemiz meslek yaşamı 
ile hepimize örnek olmuştur. 

Bir şey olmak, bir şeyler yapmak. Kimileri bir şey olmak peşinde koşar, kimileri de 
bir şeyler yapmak ister ve de yapar. Az sonra izleyeceğimiz hayat hikayesinde de 
göreceğimiz üzere Sevgili Rahmi Ağabeyimiz, Değerli Başkanımız bir şeyler olmanın 
değil, hep bir şeyler yapmanın takipçisi olmuştur. 

Onun için onu 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın hazırlanmasında, Mesleğimizin ve 
Baromuzun geleceği olan Sevgili Stajyerlerimize tahsis ettiğimiz eğitim merkezimizin 
arsasının alınmasında, binasının yapılmasında, Türkiye Barolar Birliği’nin 
kuruluşunda ve örgütlenmesinde, Uluslararası Barolar Birliği’nin toplantılarında, 
bugün kullandığımız Ankara Adliye Sarayı’nın inşası için dönemin Başbakanı, Adalet 
Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ankara İmar ve Nazım Plan Müdürlükleri ile 
yapılan görüşmelerde, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerkleşmesi ile ilgili yasal 
düzenlemelerin yapılmasında ve yine Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm faaliyet 
ve çalışmalarının hukuka uygunluğunun sağlanmasında, Ankara’mızın güzide 
kulüplerinden Gençlerbirliği’nin yönetiminde görür, Ankara Barosu ile diğer hukuk 
dergilerinde yazdığı özgün yazılarda okuruz..

Sevgili Meslektaşlarım,               
Değerli Konuklar, 

Bazı şiirler vardır, bazı günleri bekler. Sevgili Rahmi ağabeyimizi bekleyen şiir 
hangisidir diye düşündüğümde, aklıma Anwai Soleili’nin Sadi’nin Gülistanı için 
yazdığı önsözdeki dizeleri geldi. 
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İzninizle okuyor ve Sevgili Rahmi Başkanımıza bugünün anısına armağan 
ediyorum; 

Bir dünya malı elinden gittiyse,
Üzülme buna hiçtir o;
Ve bir dünya malı geçtiyse eline
Sevinme buna, hiçtir o.
Önünden geçer acılar ve zevkler
Geç dünyanın önünden, hiçtir o.

Katılımınız için, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyor, Sevgili Rahmi Ağabeyimize uzun ömürler ve sağlıklar diliyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BAROMUZ FELSEFE KULÜBÜ TARAFINDAN 20 NİSAN 2007 
TARİHİNDE DÜZENLENEN VE  SAYIN TANIL BORA TARAFINDAN 

SUNULAN ‘HANGİ VATANI NEDEN SEVMEK’ KONULU KONFERANSTA 
BARO BAŞKANININ YAPTIĞI 

AÇIŞ KONUŞMASI

20.04.2007

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

İyi akşamlar diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Bu konferansı düzenleyen Felsefe Kulübümüzün değerli üyelerine, Felsefe Kulübümüzün 
değerli başkanı sevgili Gürbüz Özaltınlı’ya ve tabii az sonra keyifle dinleyeceğimiz Sayın Tanıl 
Bora’ya içten teşekkürlerimi sunuyorum.     

Çalkantılarla, sarsıntılarla dolu, savaş durumlarının, fiili savaşların yaşandığı, terörün her 
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çeşidinin ortalıkta gezindiği, genç Georg Lukacs’ın özlü deyişi ile Tanrı’nın terk ettiği, fakat 
onun çığırtkan havarilerinin cirit atmayı sürdürdüğü parçalanmış bir dünyada yaşıyoruz. 

Kendi işiyle uğraşmayan, uğraşacak veya uğraşmaya değecek bir işi bulunmayan, kendisiyle 
uğraşması, kendisine emek vermesi, kendisini düzeltmesi gerektiğinin ayırtında olmayan,  
onun için başkalarıyla ve başkalarının işiyle meşgul olan, onun bunun arkasından konuşan, 
başkalarının işine burnunu sokan, kendi ayıplarını ve eksikliklerini bir yana bırakıp 
başkalarında ayıp ve eksik arayan, başkasının sırtına binen ya da başkaları ile gırtlak gırtlağa 
gelen, kendisinden kaçıp uzaklaştığı için yerel, ulusal, ırksal veya dinsel konulara aşırı ilgi 
gösteren, bunlarla kimlik ve kişilik bulan, solcusunun kendisini en solcu saydığı, sağcısının 
başkalarını sağcı saymadığı, inanç sahibinin kendi dışındaki pek çok kişiyi inançsız bulduğu, 
kimilerinin vatanı sevmeyi sadece kendi tekelinde gördüğü, kimilerinin kendisi gibi 
düşünmeyenleri düşman saydığı, kimilerinin hakikat tekeline kendisinin sahip olduğunu 
sandığı, hem kendisine ve hem de başkalarına kırmızı çizgiler koyan sığ insanların sayısının 
hiç de az olmadığı, daha birkaç gün önce Malatya’da yaşandığı gibi vatan, millet veya din 
adına farklı olana, yani ötekine yaşam hakkının tanınmadığı bir ülkede yaşıyoruz. 

Böyle bir ülkede sanırım en zor şey ‘hangi vatanı nasıl sevmek’ gibi son derece hassas ve 
gerilimli bir konu üzerine söz söylemek. Onun için Sayın Tanıl Bora’nın işi zor, hem de çok 
zor. Kendisine kolaylıklar diliyorum.    

Sevgili Meslektaşlarım, 

Vatanı sevmenin, yani yurtseverliğin dili, yüz yılı aşkın bir süredir bir halkın özgürlüğünü 
ayakta tutan siyasal kurumlara ve yaşam tarzına duyulan sevgiyi, yani cumhuriyet sevgisini 
güçlendirmekte ya da yardıma çağırmakta kullanılmaktadır.

Vatanı sevmede yurtseverlerden daha iddialı olan ve hatta vatanı sevmeyi sadece kendi 
tekellerinde gören milliyetçilerin dili ise, şimdi Batıdan ihraç edilen her şeyden çok rahatsız 
olan milliyetçilerimiz ne kadar farkındadır bilmiyorum ama 18.Yüzyılın Avrupa’sında bir 
halkın kültürel, dilsel, etnik birliğini ve homojenliğini savunmak veya güçlendirmek üzere 
biçimlendirilmiştir.       

Cumhuriyetçi yurtseverliğin düşmanları tiranlık, despotizm, baskı, hukuksuzluk, 
hoşgörüsüzlük ve yozlaşma iken, milliyetçiliğin düşmanları demokrasi, kültürel kirlilik, 
heterojenlik, ırksal karışma, toplumsal, siyasal ve entelektüel bölünmedir. 

Milliyetçiler için öncelikli değerler, halkın manevi ve kültürel birliğidir. Yurtseverler için 
temel değer, cumhuriyet ile cumhuriyetin sağladığı özgür yaşam tarzıdır. 

Yurtseverliğin özünde sevecen, cömert ve karşılıksız bir sevgi; milliyetçilikte ise, sevgiden 
daha çok sadakat, biat, itaat ve kendisi gibi olmayanları dışlayıcı bir bağlanma vardır.     

Yurtseverlik ortak bir özgürlük aşkıdır. Onun için hem ahlaken savunulabilir bir şeydir ve 
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hem de zamanımızın var olan pratiklerinin bir yansımasıdır. Her toplumda olduğu gibi bizim 
toplumumuzda da, adaletsizliğe, haksızlığa uğramış insanları savunan, ülkenin ve herkesin 
çıkarı için hareket eden yurttaşlar vardır. Onların varlığı, onların duyarlılıkları, onların 
duruşları bizi umutlandırıyor ve bize en iyi biçimiyle erdemin ve ahlakın yurtseverlikle olan 
yakın bağını gösteriyor.  

Milliyetçilik statik olduğu halde, yurtseverlik dinamiktir. Milliyetçiliğin aklı ve gönlü geçmişe 
dönüktür. Onun için milliyetçilik hep geçmişte yaşar, geçmişle övünür. Oysa yurtseverlik 
geleceği düşünür, geleceği hayal eder, geleceği planlar, geleceği kurar. Varlığını sürdürebilmek 
için milliyetçilik, hemen her zaman ve her ülkede iç veya dış bir düşmana gereksinim 
duyarken, yurtseverlik ‘dünyada ve yurtta barışı’ öngörür. Yurtseverlik hemen her konuda 
insan odaklı iken, milliyetçilik kitle, yığın odaklıdır. Milliyetçilik ne değişir, ne de değişmeye 
izin verir. Oysa yurtseverlik hem değişir ve dönüşür, hem de değiştirir ve dönüştürür. Öyle 
olduğu için cumhuriyetçi yurtseverlik, zaman içinde demokrasi, hukuk devleti/hukukun 
üstünlüğü yönünde evrilmek ve evrensel değerlere sahip çıkmak suretiyle kendisini sürekli 
yenileyip geliştirmiş ve halen geliştirmekte iken, ülkemizde de örnekleri görüldüğü üzere, 
milliyetçilik yerelliğin, kendi kapalı sınırlarının içine fikren ve fiziken hapsedilmiş bir 
toplumun savunuculuğunu yapar.

Sevgili Meslektaşlarım,
 
Ünlü Dört Temmuz konuşmasında Lincoln şunları söylüyor: “Bu insanlarla, atalarımızın aynı 
kanı taşımasından öte şeyler paylaşıyoruz; içimizden yarısı belki aynı atadan gelmiyor, onlar 
Avrupa’dan gelmiş insanlar - Almanlar, İrlandalılar, Fransızlar ve İskandinavyalılar - uzaklardan 
gelmişler ve buraya yerleşmişler, kendilerini her şeyde eşit görmüşler. Bu insanlar, eğer tarihlerindeki 
kan bağlarının peşinden giderek bu günlerin izlerini sürmek isterlerse, burada hiçbir şey 
bulamazlar, kendi şanlı dönemlerine geri dönemedikleri gibi, bizden bir parça da olamazlar. Ama 
onlar, Bağımsızlık Bildirisine bakacak olurlarsa, eskilerin ‘Bütün insanların eşit yaratıldıklarını 
kayıtsız şartsız kabul ediyoruz’ dediklerini görecekler ve o günlerde öğretilen ahlak duygularının 
onların insanlarla ilişkilerine ışık tuttuğunu, orada bütün ahlak ilkelerinin temelinin yattığını, 
bunu sanki Bildirgeyi kaleme alan insanların kanından kan, etinden et taşıyormuş gibi hak 
iddialarında bulunabileceklerini ve esasen öyle olduklarını anlayacaklardır. Yurtsever ve özgürlük 
aşığı insanların yüreklerini birleştiren bildirgedeki elektriği taşıyan tel, tüm dünyanın insanlarının 
zihinlerinde özgürlük aşkı var oldukça, bu yurtsever yürekleri birbirine bağlayacaktır.”

Lincoln’un bu konuşmasına özellikle yer vermemin nedeni, bu konuşmanın insanları, ırkın ve 
dinin darlığından kurtaran, yurtsever bağlılığın milli güç tapınmasıyla bağını koparan ve tam 
anlamıyla ‘siyasal ulus’ tanımını ortaya koyan bir içerik taşıması ve öyle olduğu için de benim 
yurtseverlik anlayışımla örtüşmesidir.  

‘Amerikan Demokrasisi’ isimli kitabında Tocquville, bu yurtseverlik anlayışını ‘hukukun 
yardımıyla ve hakların kullanılmasıyla büyüyen ve sonunda kişisel çıkarlarla harman olan rasyonel 
bir yurtseverlik olarak’ tanımlıyor ve bu yurtseverliğin kişinin doğduğu yere bağlılıktan doğan 
yurtseverlikten daha az ateşli, daha az cömert, ama kesinlikle daha yaratıcı ve daha kalıcı 
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olduğuna vurgu yaparak şunları söylüyor: “Ülkesinin refahının kendi refahı üzerinde nasıl bir 
etkide bulunduğunu anlayan bir kişi, hukukun bu refahın üretilmesine katkı yapmasına imkan 
sağladığını ve ülkesinin esenliğinin, önce kendisi için yararlı bir şey ve sonra da kendi yarattığı bir 
şey olarak bundan bir çıkarı olduğunu bilir.”

Evet! Tocquville’in de işaret ettiği gibi, kamusal hayata doğrudan katılım, yurttaşın kendisini 
cumhuriyetin parçası olarak hissetmesi için gerekli olan belki de tek ve en doğru yoldur. 
Esasen yurttaşlık ruhunun oluşması da, siyasal hakların kullanılmasının bir sonucudur. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Günümüzde, çağdaş demokratik ve çok kültürlü toplumlarda makul ölçülerde yakalanmaya 
çalışılan denge, Amerikalı siyaset bilimci Michael Walzer’in ‘Civility and Civic Virtue in 
Contemporary America/Çağdaş Amerika’da Medenilik ve Yurttaşlık Erdemi’ isimli kitabında 
belirttiği gibi, uygarlığın/medeniliğin ağır bastığı bir ‘medeni tutum ve yurttaşlık erdemi 
dengesi’dir. 

Bizler eğer kendi ülkemizdeki dengeyi yurttaşlık erdemi, yurtseverlik ve siyasal eylemlilikten 
yana yeniden oluşturmak istiyorsak, bunu ancak ve ancak medeni/uygar bir duruş, hoşgörü, 
demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü, ötekinin varlığını tanıyan ve onun haklarına saygılı 
olan bir anlayış temelinde  yapılabileceğimizin bilincinde olmamız gerekir. 

Bizim ülkemizde, hem geçmişte ve hem de günümüzde, milliyetçi retorik, özellikle taşrada, 
kırsal kesimde, kentlerin varoşlarında, yoksullar, işsizler, şaşkın, öngörüsüz, sığ aydınlar ile 
çöken orta sınıf üzerinde son derece etkilidir. Onun için demokratik solun, hem entelektüel 
ve hem de siyasal bağlamda milliyetçiliği göğüslemesi acil bir gerekliliktir. 

Temel referansları dayanışma ruhu ve evrensellik olduğu için yurttaşlık duygusunu ve 
vatan aşkını, yani yurtseverliği bugüne kadar ihmal eden sol entelektüellerin, yurtseverlik 
geleneğini eleştirel olarak yeni baştan ele almaları,  milliyetçiliğe karşı göğüs germeye gücü 
yeten, özgürlüğe dayalı bir sol yurtseverlik anlayışı geliştirmeleri gerekir.  

Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN RAHMETLİ MESLEKTAŞIMIZ NİYAZİ AĞIRNASLI 
ADINA 22 HAZİAN 2007 TARİHİNDE DÜZENLENEN ANMA GÜNÜ’NDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

22.06.2007

Sevgili Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar, 

Baromuzun ‘Meslek Ustalarını Anma’ programı kapsamında, mesleğimizin ve 
Baromuzun yüz aklarından olan rahmetli üstadımız Niyazi Ağırnaslı anısına 
düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma 
sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Çok yakın olmadığımız, çok yakınında bulunmadığımız, hemen hiç ortak anımız 
olmayan, ama öyle de olsa kendimizi yakın hissettiğimiz, saygı duyduğumuz, değer 
verdiğimiz insanlar vardır. Rahmetli üstadımız Niyazi Ağırnaslı benim için böyle bir 
insandı. 

Daha lise öğrencisi iken düzenli olarak aldığım ‘Yön Dergisi’nden ismini duyduğum, 
büyük usta Çetin Altan’ın ‘siz gelmişsiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne adınızı 
Adalet Partisi koyup şuraya oturmuşunuz, siz gelmişsiniz  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne şuraya oturup adınızı Cumhuriyet Halk Partisi koymuşsunuz. Biz, Türkiye 
İşçi Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldikte şimdi bu Meclis tam oldu’ 
diyerek tanımladığı Türk soluna ve demokrasisine önemli katkılar yapan Türkiye 
İşçi Partisi’nin milletvekili olarak çalışmalarını basından takip ettiğim; üniversitede 
öğrenci iken başta rahmetli Deniz Gezmiş ve arkadaşları olmak üzere, diğer üniversite 
öğrencilerinin ve düşün adamlarının avukatlığını yapışını takdirle, bugün askeri darbe 
çığırtkanlığı yapan dünün sözde solcularının çok çabuk unuttuğu faşist 12 Mart ve 12 
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Eylül yönetimlerinin onu gözaltına alışını ve yargılayışını ise üzüntü ve çaresizlikle 
izlediğim; Türkiye’nin düşünen pek çok insanının insafsızca canını yakan eski TCK.
nun 141 ve 142. maddelerinin iptaliyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde açtığı 
davayı merakla ve takdirle takip ettiğim; senatör olarak işçi haklarının korunmasını 
ve güvence altına alınmasını sağlayan başta İş ve Toplu İş Sözleşmeler Yasaları olmak 
üzere diğer pek çok yasaya emeği geçtiğini bildiğim rahmetli Niyazi Ağırnaslı zor 
zamanların, Türkiye’nin zor zamanlarının avukatıydı, aydınıydı. Abidin Dino, eşi 
Güzin Dino, Pertev Boratav,Behice Boran, Sadun Aren, Adnan Cemgil, Niyazi Berkes 
gibi değerlerin en zor zamanlarındaki dostuydu.

Ben de dahil olmak üzere, Baromuz üyesi pek çok avukat için bir okul olan, Çağdaş 
Hukukçular Derneği’nin Başkanı, bugün değeri ve işlevi çok daha iyi anlaşılan İnsan 
Hakları Derneği’nin kurucu üyesi olan rahmetli Niyazi Ağırnaslı, benim eşim de 
dahil olmak üzere, değerli meslektaşlarım Nezahat Gündoğmuş’un, Erşen Sansal’ın, 
İsmail Sami Çakmak’ın, Mehdi Bektaş’ın ve başkaca pek çok meslektaşımızın abisiydi, 
amcasıydı, hocasıydı.           

Bugünkü etkinliğe rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını bildiren ve başta rahmetli 
Ağırnaslı’nın kızı Nuran Ağırnaslı olmak üzere hepinize sevgi ve saygılarını ileten 
sevgili Yekta Güngör Özden Ağabeyimizin ve yine zor zamanların aydını ve avukatı 
olan Sayın Halit Çelenk üstadımızın arkadaşıydı, dostuydu rahmetli Ağırnaslı. 

Rahmetli Ağırnaslı’yı daha yakından tanımak ve anlamak için Baromuzdaki şahsi 
dosyası içindeki iki önemli ve tarihi belgeyi izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum; 
Birinci belge 13 Ocak 1972 tarihli olup 3 nolu sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı’na 
rahmetli Ağırnaslı tarafından sunulmuş. Metni okuyorum;

“6.FİLO DEFOL Başlığını taşıyan bildiride imzam bulunması nedeniyle açılan kovuşturmanın 
muhterem Mahkemenizde 12.01.1972 günü yapılan duruşmasında sorumun zabıtlara kısmen yanlış 
ve noksan geçmiş olduğunu gördüğüm cihetle işbu yazılı beyanımın zapta derci suretiyle zaptın 
tashihine müsaadelerini dilerim.

6. Filo defol başlıklı bildirinin altına imzamı koydum. Dağıtılıp yayınlanmasından haberdar değilim. 
Ulusal haysiyetin ayakta tutulmasını bilhassa aklı eren aydın kişilerin görevi sayıyorum. Milli haysiyetin 
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ayakta tutulması halinde yurdumuzun hakir görüleceği, paspas haline geleceği endişesi devamlı olarak 
içimizde yaşamalıdır. 6. Filonun erleri, Subayları zaman zaman Akdeniz sahilinde bir limana uğrayıp 
eğlenmek, deşarj olmak ihtiyacını karşılamakta ve son yıllarda uğraya bildiği limanlar çok azalmış 
bulunmaktadır. Akdeniz sahilindeki Müslüman ülkelerden hiçbirisi bu eğlence ziyaretlerini kabul 
etmediği gibi, Fransa, İtalya, İspanya gibi Hıristiyan ülkeler bile bu ziyaretlere limanlarını kapamıştır. 
Elbette bu tür ziyaretlerden yararlanan, kaçak bar sahibi, meyhaneci ve zevk kadını gibi kimseler, dolar 
elde etmekten gayri bir şey düşünmedikleri için bu ziyaretleri arzularlar. Türk Milleti bütünlükle bu işi 
hoş görmez ve milli gururu incinir. İşte bu düşünce iledir ki, özellikle Bayraklarımızı yırtan, onu paspas 
gibi kullanmak cüretini gösterenlerin limanlarımızı kirletmelerine göz yumulmamalıdır inancındayım. 
Milli haysiyetimizi şahlanmış bulundurmak ve yetkili zevatı uyarmak amacıyla kaleme alınan bu 
bildiriye imza koymayı kabul ettim. Dikkat buyrulur ise sayın iddia makamı bildirinin MEDLULÜ 
KÜLLİSİNE DEĞİL MEDLULÜ CÜZ’İSİNE İTİBAR ETMİŞTİR. Mecelleden beri süregelen ve 
günümüz hukukunda da geçerli olan bu değerlendirme şeklinde isabet görülemez. Bildiri bütünüyle 
6. Filoyu hedef almakta ve Limanlarımızın kirletilmesine Milletçe karşı çıkılmasını önermektedir. 
Yurdumuz işgal altına düştüğü zaman Milli mukavemeti hazırlama çabasına düşen bir kurmay 
yüzbaşımızın Halifece yobazlar ve düşmanla işbirliği yapan bazı eşraf tarafından nasıl bağlanıp Yunan 
kuvvetlerine teslim olunduğunu, Mustafa Kemalin hain ilan edilerek katline fermanlar sadır olduğunu 
hiç hatırdan çıkarmamalıyız. Milli haysiyetimizin korunması istikametindeki bu davranışımdan dolayı, 
adli bir yanlışlığa kurban olur da mahkum edilirsem bu benim için bir şeref hatırası olacaktır. Esasen 
bu konuda ve aynı bildiriden dolayı başka imza sahipleri için verilmiş takipsizlik kararı da vardır. 
T.C.K. 311.maddesi yabancı bir Filonun limanlarımızda eğlenebilmesi himaye etmez ve kapsamı içine 
almaz. Milli haysiyetimiz üzerindeki titizlikle sayın C.Savcısının da bizimle beraber olması gerekeceği 
inancındayım. 
Saygı ile arz ederim”. 

İkinci belge; Dönemin Başbakanı rahmetli Nihat Erim’e Av.Niyazi Ağırnaslı, Av.Halit Çelenk, Av.Kamil 
Savaş, Av.Mükerrem Erdoğan ve Av.Refik Ergün isim ve imzalarıyla sunulmuş olup izninizle bu tarihi 
belgeyi de okuyorum; 

“Sayın Nihat Erim
Başbakan
Ankara 

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının I nolu Sıkıyönetim mahkemesinde savunmalarının yapıldığı 27 Eylül 
akşamı 19 ajansından başlayarak gece ve 28 Eylül sabah ve öğlen ajanslarında sayın sıkıyönetim komutanı 
Semih Sancar imzası ile okutulan tebliğlerin dikkatlerden uzak olamayacağı düşüncesindeyiz.

Bu tebliğin mahiyeti itibarı ile mahkemelere telkin ve tavsiyelerde bulunulamayacağına dair 
Anayasamızın açık hükümlerine aykırı düştüğü inancındayız. Bağımsız mahkeme kararlarına gölge 
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düşürme istidadı gösteren bu tür davranışların önlenmesi ve bu yanlış tutumun düzeltilmesi hususunda 
sıkıyönetim komutanlığına gerekli tavsiyenin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz”.

Sevgili Meslektaşlarım, 

Ortaçağ Provence kültürünün ozanları olan Troubadourların kendi şiir sanatlarına 
verdiği La Gaya Scienze/Şen Bilim adını ‘Şen Bilim’ isimli eseriyle ölümsüzleştiren ve 
felsefe dünyasına dahil eden Nietzsche’dir.    

Değerli akademisyen, mühendis ama bana göre daha çok yaşam bilgesi olan Sayın 
Ahmet İnam’ın özlü yaklaşımı ile gerçeklik, hep bir tavır içinde yaşanır. Şen Bilim 
tavrı, hem ‘şen’ oluşu ve hem de ‘bilimi’ içerir. Onun için Şen Bilim tavrı yaşam 
bilgeliğidir. Yoksunluğun, güçsüzlüğün deneyiminden ve yaşanan dünya karşısındaki 
güçsüzlüğün, isyanın, uyumsuzluğun ardından gelir. Derdi, sıkıntısı, kendi adına 
değil, başkaları adına şikayeti olanların, egemen görüşten, statükodan, sömürüden, 
istismardan rahatsız olanların ve bütün bunlara başkaldıranların, isyan edenlerin 
tavrıdır Şen Bilim.  Zira bilim şendir, şendir çünkü yaşamdan yanadır. Yaşamdan yana 
olmak ise, hem ruhen ve hem de vicdanen sağlıklı olmak demektir. 

Avukat olarak, senatör olarak, aydın olarak egemen görüşe, statükoya, kendi adına 
değil, başkaları adına rahatsız olduğu olumsuz her şeye başkaldıran rahmetli Ağırnaslı 
öyle olduğu için bir Şen Bilim Ustası’dır.  

Rahmetli Ağırnaslı gibi bir Şen Bilim ustası olan, güneşlenebilmek için Büyük 
İskender’e ‘gölge etmemesini’ söyleyen ünlü Diogenes, dünyadaki en güzel şeyin ne 
olduğu kendisine sorulduğunda ‘konuşma özgürlüğüdür’ yanıtını vermiştir.   

Büyük İskender, cesaretinden ve açık sözlülüğünden dolayı Diogenes’i sevmiş ve 
takdir etmiştir. Cesur kişinin cesuru insanı sevmesi doğaldır, hiç şaşırtıcı değildir. 
Zira, ödlekler cesurları sevmezler. Ödlekler cesurları düşman gibi görür ve onlardan 
nefret ederken, alçakları ve dalkavukları hoş görüp severler. Onun için, cesurlar için 
hakikat ve açık sözlülük bir erdemdir. Yaltaklanmayı, dalkavukluğu, düzenbazlığı 
yücelten ödlekler herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışırken, cesurlar sadece hakikati 
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önemseyenlere ve hakikati söyleyenlere kulak verirler.    

İşte! Rahmetli Ağırnaslı böyle bir adamdı, cesur adamdı, yiğit adamdı. 

‘Taş var, köpek yok.
Köpek var, taş yok.
Hem köpek, hem de taş var.
Sıkıysa at taşı, 
Köpek kralın köpeği’ 

diyor Can Yücel. Kralın köpeğine taş atan adamdır rahmetli Ağırnaslı. Ruhu şad 
olsun.  

Saygılarımla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN YARGIÇ VE SAVCILAR BİRLİĞİ’NİN (YARSAV) 23 HAZİRAN 2007 
TARİHİNDE DÜZENLEDİĞİ ‘YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ÖRGÜTLENME’ KONULU 

PANELDE YAPTIĞI KONUŞMA

23.06.2007

Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar, 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum 

Yargıçlarımız ve savcılarımız, avukatların, baroların yargının sorunlarına, yargıçların, savcıların 
sorunlarına sahip çıkmalarına alışık. Ne var ki, biz avukatlar, yargıçların ve savcıların bizim sorunlarımıza 
sahip çıkmalarına pek alışık değiliz. O nedenle, panelin birinci kısmında avukatların sorunlarına sahip 
çıkan ve baroların arkasında duran konuşmasından dolayı Sayın Başkan Eminağaoğlu’na, CMK ile 
ilgili olarak getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle avukatlara ve barolara verdiği destek için YARSAV’a 
teşekkür ediyorum. 
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Değerli Meslektaşlarım,
   
Hukuk devleti, hukukun egemenliği, hukukun üstünlüğü, bunlara bağlı olarak yargının bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı hepimizin bildiği ilkeler ve kurumlar. Hem bu nedenle, hem de diğer konuşmacıların 
bu konu üzerinde durmuş fazlaca durmuş olmaları nedeniyle bu kadar seçkin hukukçunun, yargıcın, 
savcının, avukatın huzurunda bu ilke ve kurumların içeriği hakkında söz söylemeyi kendi adıma çok 
gerekli görmüyorum. Onun için toplantının konusuna ben bu çerçeveden yaklaşmayacağım. 

Anayasacılık, anayasal devlet kavramları ile demokrasi kurumu arasındaki gerilim ve buna bağlı 
olarak yargı bağımsızlığının siyaset ve siyasetçi bağlamındaki yeri ve işlevi üzerinde biraz durduktan 
sonra, genel olarak örgütlenme özgürlüğü ve özel olarak da yargıç ve savcıların örgütlenmesi üzerine 
konuşacağım.   

Dünyanın ilk yazılı anayasası olan Amerikan Anayasasının kurucuları, İngiltere’de özellikle John Locke 
ile birlikte gelişmeye başlamış olan sınırlı devlet kavramına bağlı olarak gelişen anayasacılık ve anayasal 
devlet kavramını dile getirmek suretiyle, liberal anayasacılığın o günden bu yana takip etmekte olduğu 
yönetim biçimini ortaya koydular.     

Gerek Amerikan Anayasasını yapanların, gerekse onlara düşünceleri ile ilham 
veren, rehberlik eden Montesquieu ve Locke’un temel hedefi, bireysel özgürlüklere 
anayasal güvenceler sağlamaktı. Öyle olduğu için, bu yöndeki umutlarını, yüzyıllar 
boyunca, özgür toplumların kurumsal yapılarını, özgür olmayan toplumların 
kurumsal yapılarından ayırt edebilmenin ölçüsü olarak kabul edilen, anayasal 
devleti kurumlaştırma yolundaki arayışlar sonucu gelişmiş bir teori olan ve modern 
anayasacılığın da temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlamışlardı. 

Ne var ki, bu umut, o aşamada elde etmeyi istediği amaca, ne o umudun başladığı ülkede, yani Amerika 
Birleşik Devletlerinde ve ne de Amerikan Anayasası sonrasında başlayan anayasacılık ülküsünün 
peşine takılan bizim ülkemizde dahil diğer ülkelerde tam olarak ulaşamadı. 

Ulaşamadı, zira dünyanın pek çok ülkesinde siyasal iktidarlar, anayasal yollarla, dünyanın ilk 
anayasasını yapanların ve onların takipçilerinin siyasal iktidarlardan uzak tutmaya çalıştıkları, onlara 
vermek istemedikleri birçok yetkiyi ele geçirdiler. 

Öyle olduğu içindir ki, başta bireysel özgürlükleri anayasalarla güvence altına almak olmak üzere, yargı 
bağımsızlığı da dahil pek çok ilkeyi ve kurumu anayasal güvenceye bağlama yolundaki ilk teşebbüs 
tam olarak başarılı olamadı. 
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Hepimizin bildiği üzere, anayasacılık demek sınırlı devlet demektir, yani siyasal iktidarın birey hak 
ve özgürlükleri lehine sınırlandırılması demektir. Ne var ki, bu geleneksel anayasacılık formüllerine 
yüklenen kimi yorumlar, bu formülleri, demokrasiyi çoğunluğun herhangi bir sorun üzerindeki 
iradesinin sınırsız olduğu bir yönetim biçimi olarak gören bir demokrasi düşüncesiyle bağdaştırmayı 
mümkün kılmıştır. 

Bunun sonucu olarak, kimi siyasetçiler ile onların akıl hocaları nezdinde   anayasalar,  modern yönetim 
kavramında hiç yeri bulunmayan modası geçmiş kağıt parçalarıdır.              

Bu gelişmelerin ışığında, liberal anayasacılığın öncüleri olan Montesquieu ve Locke ile Amerikan 
Anayasası’nın kurucularından olan Jefferson, Madison gibi düşün adamları, bugüne kadar yaşamış 
olduğumuz deneyimlere sahip olsalardı, geçmişte takip ettikleri hedefleri izleyerek, bugün ne 
yaparlardı diye sormak ve düşünmek gerekir. 

Amerikan Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen ikiyüz yıldan daha fazla 
zamandan bu yana öğrenmemiz gereken şey, bu Anayasayı yapan ve onlara ilham olan insanların, 
bütün bilgeliklerine ve zekalarına rağmen, bilmeyi, öngörmeyi başaramadıkları pek çok şeyin 
bugün gerçekleşmiş olmasıdır. Herhalde bunların en başında, günümüz siyasetçilerinin ve siyasal 
iktidarlarının, anayasal demokrasiyi seçilmişlerin atanmışlara veya seçilmişlerin yargı gibi, diğer 
anayasal kurumlarında başında bulunan kamu görevlilerine üstünlüğü olarak anlıyor ve uyguluyor 
olmaları gelir. 

Oysa ki,  modern anayasacılığın ve buna bağlı olarak anayasal demokrasinin en temel 
ilkesi olan kuvvetler ayrılığı, işlevlerine göre farklılaşan hukuki iktidarın, diğer bir 
deyişle yasama, yürütme ve yargı erkinin, birbirinden bağımsız birer organ olarak 
örgütlenmesinin, iktidarın anayasa çerçevesinde kullanılmasının ve paylaşılmasının 
aracı olup, bu organların birbirlerine üstünlüğünün ifadesi değildir.

Dahası, demokrasilerde her ne kadar ve kural olarak seçilmişlerin atanmışlara 
üstünlükleri var ise de, bu üstünlüğün mutlak olarak seçilmişlere ait olduğuna ilişkin 
anlayış çoktan geride kalmış, onun yerini anayasal demokrasi almış olmakla, bu 
demokrasi biçimine göre her organ kendisine verilmiş olan yetki ve görevleri başta, 
Anayasa olmak üzere yasalara ve hukukun üstün kurallarına bağlı olarak kullanmak 
zorundadır.

Aksi yaklaşımlara ve görüşlere itibar edilmesi bizi, aynı temsili organın, yani yasama organında 
çoğunluğa sahip bulunan ve aynı zamanda yürütme erkini de elinde bulunduran siyasal gücün, bir 
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yandan yasaları yürürlüğe koyarak, diğer taraftan ise devleti yöneterek özgür bir toplum düzenini 
aşama aşama kimi örgütlenmiş menfaatlerin hizmetine olacak şekilde idare edilen bir totaliter sisteme, 
demokrasinin kendisiyle özdeşleştirilme noktasına kadar varan sınırsız bir iktidara götürür. 

Bugün ülkemizde de örneklerini gördüğümüz bu sınırsız demokratik anlayış kabul gördüğü takdirde, 
bireysel özgürlük idealinden giderek uzaklaşacağımız gibi, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü gibi 
ideallerden de herhalde vazgeçmemiz gerekecektir. 

Onun için, kendi yarattığımız kurumların bizi çıkmaza götürdüğünü görmemiz ve bu kurumları 
demokrasinin temel ilkelerini zedelemeden yeniden inşa etmemiz, bu bağlamda yargı bağımsızlığı 
yönünden önemli olan Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunu yeniden yapılandırmamız, yargıçların 
teftişini, göreve alınmalarını, sınavını, stajını ve diğer özlük işlerini bu kurula vermemiz, yargıç ve savcı 
etiğini tespit ederek yürürlüğe koymamız, yargıda şeffaflığı mutlaka gerçekleştirmemiz gerekir. 

Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar, 

Yetkin kişilerce ifade edildiği üzere, devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı bağımlılık 
açısından görülmesi ile ilgili analitik bir kavram olan sivil toplum; devlet açısından 
bakıldığında, devletin toplumdan ayrı olduğunu, onun özerkliğinin niteliğini, derecesini 
ve sonuçlarını: toplum açısından bakıldığında ise, kendine özgü gelişme dinamiği veya 
ilkesi, yerleşik karar-alma ve sorun-çözme yöntemleri anlamında kurumlaşmış yapıları 
bulunan, devletten bağımsız bir toplumsal alanının var olma olanağını araştırır.

Literatürde, John Locke’dan Thomas Hobbes’a, İskoç aydınlanmasını sürükleyen 
Adam Ferguson, David Hume ve Adam Smith’den Hegel ile Marx’a, De Tocqueville’den  
Gramsci’ye ve hatta günümüzde Habermas’a kadar uzanan süreçte, sivil toplum 
kavramının anlaşılma ve tanımlanma biçimi çok farklı olmakla birlikte, sivil toplum; 
devlet gücünün ve muhalefetin meşruluğunun kaynağı ile siyasal iktidarın iktidar gücünü 
kötüye kullanmasına, despotizme ve totalitarizme karşı en etkili güvence, demokrasinin 
gelişmesine ve yerleşmesine katkı yapan, devletin bir tür varlık olarak değil de, kendisinin 
bir türevi ve organı olarak anlaşılmasının felsefi zeminini oluşturan, devletten nispeten 
bağımsız, kendine özgü gelişme ilkelerine ve kurumsal yapılara sahip bulunan bir varlık 
alanıdır. 

Peter L.Berger’in özlü anlatımı ile bu varlık alanın dirik kalabilmesi, demokrasinin 
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ve demokratik kültürün gelişmesine ve yerleşmesine katkı yapabilmesi, ancak, sivil 
toplum içinden ortaya çıkan, devletin merkezi ve yerel nitelikteki yönetim aygıtının 
dışında kalan, siyasi partilerin aksine iktidarı ele geçirmek için yarışmayan, sadece 
toplumsal nitelikteki kimi belirli amaçlar ile üyelerinin haklarını korumak için ve 
gönüllülük temeli üzerine kurulan, devletten bağımsız ve özerk aracı yapıların, diğer 
bir deyişle hükümet dışı kuruluşların veya ülkemizde isimlendirilen biçimiyle sivil 
toplum kuruluşlarının varlığını, sadece varlığını değil bu kuruluşların işlevsel olmasını 
gerektirir. Esasen demokrasi, sivil toplum kuruluşlarını korumanın en pratik yöntemi, 
sivil toplum kuruluşları ise bizatihi demokrasinin koruyucusudurlar. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda mevcut bulunan sivil toplum kuruluşları, 
belli çıkarları korumak ya da geliştirmek amacıyla kurulmuş bulunan kooperatifler, 
dernekler veya meslek kuruluşları ya da aile, dini kurumlar ve toplumdaki diğer 
yapılanmalar gibi, kişilerin pek aziz saydıkları değerler ve kimlikler ile ilişkili olan 
kurumlardır. 

Sivil toplum kuruluşları, bireyleri, modernleşmenin bedeli olan yabancılaşmadan, 
kimliklerini ve aidiyetlerini yitirmekten koruduğu gibi, siyasi iktidarın bireylerle 
arasındaki ilgiyi sürdürmesini ve bunun korunmasını sağlar. 

Sivil toplum kuruluşları, otoriter ve totaliter rejimlerden çok farklı olarak, siyasal 
demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine olanak sağlayan toplumsal zeminlerdir. 
Esasen totaliter düzenler, sivil toplum kuruluşlarının görece bağımsızlığına 
dahi tahammül edemedikleri gibi, bu kurumların denetimini, sayılarının en aza 
indirilmesini, idarenin bütünlüğüne dahil edilmesini isterler.          

Diğer taraftan ve her ne kadar, özgür ve adil seçimler, demokrasinin vazgeçilmez koşulu ise de, 
demokrasi, sadece özgür ve adil seçimlerden ibaret bir kurum ve kavram değildir. Bu bağlamda, 
yurttaşların en geniş anlamıyla siyasal meseleler hakkında, ciddi bir ceza tehdidi altında olmaksızın, 
rejimin, sosyo-ekonomik düzenin ve yürürlükte bulunan iktidarın eleştirisi de dahil olmak üzere, 
kendi düşüncelerini ifade edebilme hakkına sahip olmaları, yani ifade özgürlüğü ve yine her bir 
bireyin içinde bulunduğu toplulukla, ülkesi, çevresi ve kendisiyle ilgili toplumsal ve siyasal kararların 
oluşmasında etkili olabileceği siyasi partiler ve diğer menfaat grupları dahil olmak üzere, görece özerk 
kuruluşları ve örgütleri kurma hakkına sahip bulunmaları, yani örgütlenme özgürlüğü demokrasinin 
varlığı için gerekli olan asgari usullerdir. 
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Temeli düşünce özgürlüğüne dayanan örgütlenme özgürlüğü, bireyin düşüncelerini hiçbir korkuya 
kapılmadan ve engellemeyle karşılaşmadan ifade edebilme, yayabilme, bu amaçla dernek kurabilme, 
gerektiğinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme, başkalarıyla iletişim kurabilme, hemen 
her konuda, ama özellikle kamusal konularda bilgi alabilme ve başkalarını bilgilendirme hak ve 
özgürlüklerini içerir. 

Demokratik bir toplumda, devletin temel işlevi ve görevi, her bir bireyin, başta ifade ve örgütlenme 
özgürlüğü olmak üzere diğer bütün temel hak ve özgürlükleri sadece tanımakla sınırlı olmayıp, bu hak 
ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak ve böylece bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Bütün bu nedenlerle, örgütlenme/dernek kurma özgürlüğü, sadece Anayasamızın 33.maddesi ile ve 
ulusal düzeyde değil, Anayasamızın 90.maddesinde yapılan son değişiklikle birlikte iç hukukumuzun 
parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 20. maddesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi’nin 22.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.maddesi ile uluslararası 
düzeyde koruma altındadır.

Değerli Konuklar, 

Temel bir insan hakkı olan, gerek Anayasamız, gerekse tarafı olmakla ülkemiz yönünden bağlayıcılığı 
bulunan uluslararası sözleşmelerle tanınan ve koruma altına alınan örgütlenme/dernek kurma 
hakkının, yargıç ve savcılarımız yönünden de, hem ulusal hukuk ve hem de uluslararası hukuk 
bağlamında işlerliği ve işlevselliği olan bir hak olduğu açıktır. 

Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1985 tarih, 40/146 sayılı kararla kabul 
edilen Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri ile Adalet Bakanlığı 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında yayınlanan metinde bu hakkın varlığı ‘… 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne uygun olarak, diğer vatandaşlara olduğu gibi yargı organı mensuplarına 
da ifade, inanç, örgütlenme ve toplanma hakkı tanınır; ancak yargıçlar bu haklarını kullanırken, her 
zaman görevlerinin itibarını ve yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyacak tarzda hareket ederler. 
Yargıçlar, kendi menfaatlerini savunmak, mesleki eğitimlerini geliştirmek ve yargı bağımsızlığını korumak 
için yargıçlardan oluşan örgütler kurabilirler, bu örgütlere ve diğer kuruluşlara üye olabilirler.’ denilmek 
suretiyle tanındığı gibi; yine Kasım 2006 tarihli Avrupa Birliği-Türkiye İlerleme Raporu’nda da bu 
hususa; ‘Hakimler ve Savcılar Birliği (YARSAV) 26 Haziran 2006 tarihinde 501 yargıç ve savcı tarafından 
kurulmuştur. YARSAV’ın üyeleri çoğunlukla Yargıtay ve Danıştay üyeleri ve Ankara ve İstanbul’da görev 
yapan yargıç ve savcılardan oluşmaktadır. YARSAV’ın temel hedefleri, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, 
görev süresiyle ilgili hakimlik ve savcılık güvencesini ve yansıra meslek kurallarıyla etiğini korumaktır.’ 
sözleriyle yer verilmiştir.               
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Hemen işaret etmek gerekir ki, yargıç ve savcıların örgütlenme haklarının tanınması ve bu hakka 
işlerlik kazandırılması amacıyla yargıç ve savcıların dernek kurmaları ülkemiz yönünden çok geç 
kalınmış bir gelişmedir. Şöyle ki, merkezi Roma’da olan ‘Uluslararası(Dünya)Yargıçlar Birliği (IAJ)’ 
1953 yılında kurulmuş olup, bu birliğin Afrika ülkeleri (AFR), Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya 
ülkeleri (ANAO), Güney Amerika Ülkeleri (IBA), Avrupa ülkeleri (EAJ) temelinde örgütlenmiş 
olan dört ayrı bölgesel kolu mevcut ve faal olduğu gibi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, başkaca ülkelerde esasen yargıç ve savcılar mesleklerini icra edebilmek için görev yaptıkları yer 
Barosuna üye olmak zorundadırlar. 

Uluslararası (Dünya) Yargıçlar Birliği’ne (IAJ), Bulgaristan, Ermenistan, Kazakistan, Moğolistan, 
Ukrayna ve Venezüella’nın henüz aranılan koşulları sağlayamadıkları için gözlemci üye olarak kabul 
edildikleri, Rusya’nın yaptığı iki ayrı başvurunun ret edildiği, IAJ’ın Avrupa seksiyonu olan Avrupa 
Yargıçlar Birliği’ne (EAJ) Avrupa Birliği’ne üye ve üyeliği talip 46 ülkenin üye olduğu, üye olmayan 
ülkelerin Andora, Arnavutluk, Azerbaycan ve Türkiye’den ibaret bulunduğu dikkate alındığında, 
ülkemizin bu konudaki durumunun ne kadar üzücü olduğu sanırız daha iyi anlaşılacaktır.          

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 23 Nisan 2003 tarih, 2003/43 
sayılı kararla kabul edilen ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca da 27 Haziran 2006 tarih, 315 
sayılı kararla benimsenen Bangolar Yargı Etiği İlkeleri’nin ‘Yargıçlar, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, 
dernek kurma ve toplanma özgürlüğüne sahiptirler … Yargıç, yargıçlarla ilgili derneklere katılabilir veya 
böyle bir dernek kurabilir ya da yargıçların çıkarlarını temsil eden diğer örgütlere katılabilir’ hükmünü 
içeren 4.6 ve 4.13.maddeleri ile yine ‘Yargıçlar, tek başlarına veya başka herhangi bir organ ile birlikte, 
bağımsızlıklarının ve çıkarlarının korunması amaçlarıyla özgürce dernek kurabilirler’ diyen ‘Yargıçların 
Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı’ konulu Avrupa Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi’nin (R-94-
21) sayılı tavsiye kararına göre de, yargıçlar dernek kurabilecekleri gibi kurulmuş bir derneğe üye 
olabilirler. 
   
Yine 1990 yılında Havana’da kabul edilen ve ülkemiz yönünden bağlayıcılığı olan ‘Savcıların Rolüne 
Dair Birleşmiş Milletler İlkeleri’nin ‘Savcılar, çıkarlarını korumak, mesleki eğitimlerini yükseltmek, kendi 
statülerini korumak için mesleki denekler veya örgütler kurmak veya bunlara üye olmakta serbesttirler’ 
hükmünü içeren 9.maddesi hükmüne göre, savcıların dernek kurmaları veya kurulmuş olan derneklere 
üye olmaları mümkündür. 

Bu bağlamda ve duraksamadan işaret etmek gerekir ki, ülkemizdeki yaygın ve yerleşik kabulün aksine, 
yargıçlık görevi bir memuriyet görevi değildir. Devletin üç önemli işlevinden birisini oluşturan ve 
evrensel nitelikteki kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak ‘yargı’ gücü arasında yer alan yargıçlık, 
hiyerarşik bir yapıya ve işleyişe sahip bulunan memuriyetten çok daha farklı ve özel bir kamusal 
statüdür. 
               
Gerek buna, gerekse Anayasamızın ‘Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel 
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hiçbir görev alamazlar’ hükmünü içeren 140/5.maddesine ve yine 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar 
Yasası’na göre de, yargıç ve savcıların dernek kurmaklarına engel bir yasal düzenleme mevcut 
değildir. 

Hal böyle iken, şimdilerde kadük de olsa, T.C.Başbakanlık Makamı tarafından TBMM’ne gönderilen 
‘Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı’ ile ülkemiz yargıç ve savcılarının ilk ve tek kuruluşu 
olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin yasayla kapatılmasının amaçlanması, bununla da yetinilmeyip 
YARSAV hakkında kapatma davası açılması, başta Anayasamız olmak üzere ulusal düzeydeki yasal 
düzenlemeler ile ülkemiz yönünden de bağlayıcı olan uluslararası düzeydeki sözleşmelere, evrensel 
nitelikteki ‘kazanılmış hak’ ilkesine, örgütlü toplum demek olan demokrasinin özüne aykırıdır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

SİVAS MADIMAK OTELİ’NDE 02 TEMMUZ 1993 TARİHİNDE VEFAT EDENLERİN 
ANISINA 05 TEMMUZ 2007 GÜNÜ DÜZENLENEN “KURTULANLARIN TANIKLIĞINDA 

MADIMAK YANGINI/CANLI TARİH ÇALIŞMASI” İSİMLİ TOPLANTIDA BARO 
BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

05.07.2007

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım, 

Sizleri Ankara Barosu adına, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına ve şahsım adına sevgi ve saygı 
ile selamlıyorum. 

Teknolojik ilerleme çağı olarak nitelenen geride bıraktığımız yüzyılın en önemli özelliği; ırksal, 
dinsel, kültürel veya siyasal farklılığa tahammülsüzlüğün yarattığı kitlesel durumlar olarak yaşanan 
barbarlıklardır. 

Sözde aydınlanmış, sözde uygar, sözde modern toplumların bataklığa nedenli gömülebileceklerini 
gösteren en acı örnek Yahudi soykırımı ile başladı. Yahudilerin 1940’larda İngilizlerden terörist olarak 
gördükleri muamelelerin aynısını şimdi Filistinlilere uygulaması sadece şaşırtıcı bir ironidir. Ama 
insan soyuna karşı yapılabilecek en vahşi, en acımasız katliamların örneği olan Japonya’daki kentleri 
haritadan silmek için atılan atom bombası, Vietnam köylerinde kullanılan napalmlar, Bosna’da, 
Ruanda’da, Haiti’de ve şimdilerde Irak’ta işlenen cinayetler ironi değildir, sadece ve sadece utanç verici 
gerçeklerdir.  
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Küresel düzeyde yaşanan bu acıların, bu utançların benzerleri bizim ülkemizde de yaşandı ve yaşanıyor. 
Çorum ve Kahramanmaraş katliamları, Sivas’ta Madımak Otelinde yaşanan vahşet, vatanseverler 
terörünün marifetleri olan değerli bir yargıcımızın ölümü ile sonuçlanan Danıştay’a yapılan saldırı, 
Hrant Dink’in öldürülmesi, Trabzon’da, Malatya’da işlenen cinayetler, yıllardır bitmek bilmeyen terör 
belası bunun örnekleri. 

İnsanlık durumu hakkında kötümser ama gerçekçi görüşlere öncülük eden Freud ‘Uygarlık ve 
Hoşnutsuzlukları’ isimli özgün eserinde: ‘İnsanlar sevilmek isteyen ve ancak saldırıya uğradıklarında 
kendilerini koruyan nazik canlılar değildirler; tam tersine, insanlar içgüdüsel donanımları içinde 
saldırganlığın güçlü bir yer bulduğu canlılardır… Bu zalim saldırganlık bir tahrik bekler ya da başkaca 
ılımlı yollarla da ulaşılabilecek bir amaca hizmet eder. Kendisini sınırlayan zihinsel ve fiziki karşı güçlerin 
bulunmadığı elverişli koşullarda bu saldırganlık kendiliğinden ortaya çıkar ve insan kendi türüne karşı 
yabancı ve vahşi bir canavar olarak kendini gösterir.’ diyor.  

Aydınlanmış aklın mirası olan Yahudi katliamı, Vietnam’da, Bosna’da, Ruanda’da, 
Haiti’de, Filistin’de, Irak’ta, Çorum’da, Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta gördüğümüz zalim 
saldırganlık ve buna bağlı olarak yaşanan vahşet sadece Freud’u doğrulamıyor, aynı 
zamanda insanın varlık düzeyinden eşya düzeyine nasıl indiğini de ortaya koyuyor. 

Theodor Adorno, bir keresinde, ‘Yahudi katliamından sonra artık şiir yazılamayacağını’ 
söylemişti. Yazıldı, hem de çok şiirler yazıldı, hala da yazılıyor ve de yazılacak. Bir kısmı 
yaşanan acılardan dolayı yazıldı, yazılıyor, bir kısmı da yaşanan acılar unutulmadığı 
ve de unutulmaması için yazıldı,  yazılıyor.   

İşte! Sadece yaşadığımız bu coğrafyanın değil, tüm dünyanın tanıklık ettiği en 
büyük utançlardan ve belki de en trajik insan hakları ihlallerinden birisi olan Sivas/
Madımak Oteli katliamını ve bunu yapan canileri unutmamak, unutturmamak, orada 
düşüncelerinden, inançlarından dolayı katledilen insanlarımızın, dostlarımızın anısını 
yaşatmak ve hatta onlara şiirler yazmak, onlar için şiirler okumak üzere buradayız. 

Sivas’ta Madımak Oteli’nde yitirdiğimiz insanlarımızın, dostlarımızın aziz hatırası önünde saygı ile 
eğiliyor, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.  

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

  BARO BAŞKANI’NIN ANKARA METROPOLİTAN ROTARY KULÜBÜNÜN 
DAVETİ ÜZERİNE 20 EYLÜL 2007 TARİHİNDE YAPTIĞI “1982 

ANAYASASI’NIN ELEŞTİRİSİ VE YENİ ANAYASA’DA NELERİN YER 
ALMASI VE ALMAMASI GEREKTİĞİ” KONULU KONUŞMASI

20.09.2007

 

Sevgili Rotaryenler,  

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyor, beni davet ettiğiniz için, 
ağırladığınız için, bana bu konuşmayı yapma olanağı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Genel olarak anayasa kavramı, özel olarak 1982 Anayasası’nın eleştirisi ve yapılması gündemde olan 
yeni anayasada nelerin yer alması, nelerin yer almaması gerektiği üzerinde duracağım.  

Sizleri uzun bir konuşmayla sıkmak istemediğimi, ancak konunun özelliği gereği kısa bir sunum 
yapmanın da mümkün olmadığını takdirlerinize sunuyor, biraz uzun olan bu sunumdan ve değerli 
zamanınızı almaktan dolayı beni bağışlamanızı diliyorum.    

Türkiye’nin uzun zamandan bu yana gündeminde olan yeni bir anayasa yapılması yönündeki talepler 
ile bu konuya ilişkin tartışmalar 22 Temmuz 2007 seçimlerinden hemen sonra yeniden gündeme 
geldi.  

Bu bağlamda, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Prof.Dr.Sayın Zafer Üskül’ün, yapılacak yeni 
anayasada “Atatürk Milliyetçiliği ile Atatürk İlke ve İnkılapları”nın yer almaması ve ideolojik olmayan 
bir anayasa yapılması yönündeki açıklamaları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.  

Hemen ifade etmek gerekir ki, anayasa, özü ve işlevi itibariyle hukuki olmaktan daha çok siyasi alana 
ilişkin bir üst norm olup, bir yönüyle devlet örgütlenmesinin dayandığı temel ilkeleri gösterir. O 
nedenle, bir devletin veya bir toplumun ya da bir kuruluşun kendini kurma biçimine temel teşkil eden 
gerçeklik vizyonunu oluşturan değerlerin, ilkelerin, algıların, düşüncelerin toplamı olan paradigma (1) 
her ne ise, o devletin anayasasının da o paradigma üzerine inşa edilmesi gerekir.  

Dünyanın yazılı ilk anayasaları olan Virginia, Maryland, Pennsylvania Anayasaları ile onları izleyen 
Amerikan Anayasası dahil olmak üzere, hemen hemen tüm anayasalar, ait oldukları devletin kuruluş 
ilkesini ve felsefesini kendi içinde taşırlar. O nedenle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel 
oluşturan paradigmanın, siyasi tercih ve referansların - ki bunların içinde hiçbir ideolojik yönü olmayan, 
kendisine aklın ve bilimin üstünlüğü ile çağdaşlaşmayı hedef olarak alan Atatürk İlke ve Devrimleri de 
vardır - anayasada yer almasının, anayasa hukuku ve anayasacılık ilkesi ile çatışan bir yönü yoktur.      

Bununla birlikte, toplumu anayasa ile dönüştürme anlayışının ve yine anayasa yapmayı toplum 
mühendisliğinin aracı olarak gören yaklaşımın ürünü olan ideolojik anayasa yapma anlayışı, 

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



85

anayasacılığın özüne ve felsefesine aykırıdır. Marks’ın özlü deyimi ile bir “iktidar tezahürü” olan 
ideoloji, (2) aynı zamanda “hakikat tekeli” iddiasında bulunan ve hemen her şeyi kapsayan siyasi bir 
inanç sistemidir.  

Oysa ki, demokrasilerde hiç kimse hakikat tekeline sahip olmadığı gibi, herkesin kabul etmek zorunda 
olduğu bir ideoloji de yoktur. Dolayısıyla demokratik toplumlarda, çoğu ayrı ayrı siyasi görüşlere 
sahip olan yurttaşların tamamı için tek bir ideoloji üzerine kurulu bir anayasa olamaz. Anayasa, tüm 
yurttaşlar için ortak bir siyasi ve hukuki mutabakat metni olmakla, siyasal/ideolojik yönden nötr 
olmak durumundadır. (3) 

Avrupa’da mutlakiyetçi yönetimlerin gerilemesi ile birlikte, devlet gücünün dizginlenmesi ve 
denetlenmesi için yararlanılabilecek teknikleri arama çabaları sonucunda doğan ve modernizmin bir 
ürünü olan anayasa kavramının özü, devlet iktidarının kurallarla sınırlanması ve bu yolla siyasal alanda 
keyfiliğin önlenmesi düşüncesine dayanır. (4)    

Anayasa kavramının ortaya çıktığı modern çağa egemen olan düşünce, insanların, aklın keşfettiği ve 
bizzat o aklın da tabi olduğu doğal yasalarca yönetilen bir dünyaya ait olduğuna vurgu yapar. (5) İnsanı 
tarihsel dünyanın içine yerleştiren ve merkezine alan bu seküler düşünce, siyasal itaat yükümlülüğünün 
kaynağını tanrısal bir esine dayandırarak meşrulaştırmaya çalışan akıl-dışı örgütlenme ve egemenlik 
biçimlerine karşı çıkar. 

Devlet iktidarının sınırlandırılması çabası olarak, az yukarıda çerçevesi çizilen düşünce ikliminin 
egemen olduğu modern çağda doğan anayasacılık; ilk kez Locke’un savunduğu ve kullandığı limited 
government/sınırlı devlet anlayışını gerçekleştirecek bir kurumsal düzenleme arayışı içindeki liberal 
siyasal düşünce ve bu düşünceyi tamamlayan kuvvetler ayrılığı ilkesi, doğal hukuk ve yine Locke’un 
sosyal sözleşme teorisiyle birlikte gelişmiştir. 

Nitekim, 1776 yılında kabul edilmekle dünyanın ilk yazılı anayasaları olan Virginia, Maryland ve 
Pennsylvania Anayasaları ile 1787-1791 tarihli Amerikan Anayasası’nın hazırlanma sürecindeki 
tartışma ve görüşler ile Amerikan Anayasası’nın kurucu babalarının savundukları siyasi felsefeyi 
yansıtan en temel kaynak olan Federalist Papers/Federalist Belgeler’de yer alan bilgiler, Amerikan 
Anayasası’nın temel referanslarının doğal hukuk öğretisi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, özellikle Locke’un 
sosyal sözleşme kuramı ile bunlardan türetilen siyasi iktidarın sınırlandırılması düşüncesi olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

O nedenle, Amerikan Anayasası’nı hazırlayanlar, birey hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda 
en önemli tehlike olarak gördükleri iktidar temerküzünü, bu bağlamda iktidarın bir kişi veya 
kurulun elinde toplanmasını önlemek amacı ile check and balance/denetleme ve dengeleme olarak 
isimlendirilen, yasama, yürütme ve yargı erklerinin hem birbirinden bağımsız olmaları ve hem de 
birbirini denetleyip dengelemeleri üzerine kurulu olan ve Locke ile başlayıp Montesquieu ile bugünkü 
biçimini alan kuvvetler ayrılığı ilkesini, bu ilkeye en uygun model olan başkanlık sistemini, federalizmi, 
çift meclisi esas alan bir devlet örgütlenmesini yeğlemişlerdir.       

Amerikan Anayasası’nı izleyen 1791 tarihli ilk Fransız Anayasası’nı hazırlayanların anayasa 
kavramından anladıkları da, kralın iktidarını sınırlayan hukuki ve siyasi bir metindir. (6) Nitekim 
iktidar temerküzünün önüne geçilebilmesinin ve bu amaçla iktidarın sınırlandırılmasının bir aracı 
olarak, Fransız Anayasası’ndan önce hazırlanan 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 
16.maddesi Hakların güvence altına alınmasını sağlamayan, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsenmeyen 
toplumlar, asla bir anayasaya sahip değildirler’ hükmünü ortaya koymuştur. Bu hükmü göz önüne alan 
Fransızlar, daha sonra yaptıkları tüm anayasalarında kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı kalmışlardır. 
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Yukarıda kısa bir özeti sunulan anayasacılık düşüncesinin ve hareketinin gelişmesine etki ve katkı 
yapan düşünceleri temel alarak bir değerlendirme yaptığımızda, anayasacılığın esas anlam ve 
amacını;devletin temel örgütlenmesini düzenlemekten daha çok, birey hak ve özgürlüklerini güvence 
altına almak, bu amaçla siyasi iktidarı sınırlandırmak, bu suretle hem iktidarın ve hem de çoğunluğun 
hırslarını dizginlemek olarak ifade edebiliriz.  

Bu durumda, herhangi bir anayasanın, anayasacılığın temel felsefesine uygun olup olmadığının, 
anayasacılığın ilkeleri ile bağdaşıp bağdaşmadığının    değerlendirilmesindeki temel ölçü, o anayasanın, 
anayasacılığın temel referansı olan birey hak ve özgürlüklerini güvence altına alıp almadığı, bu amaçla 
siyasi iktidarı sınırlandırıp sınırlandırmadığı, çoğunluğun tiranlığını engelleyip engellemediği, 
azınlığın haklarını koruyup korumadığı, anayasanın devlet odaklı mı, yoksa insan/birey odaklı mı 
olduğu’ hususları olmalıdır. 

Bu ölçütleri esas alarak 1982 Anayasası’nı değerlendirdiğimizde demek gerekir ki;tercihlerinin 
hemen hemen toplamı bireyden/yurttaştan daha çok, devletten yana olan, birey hak ve özgürlüklerini 
korumak ve güvence altına almaktan daha çok devleti korumaya odaklanan, yürütmeyi, hem yasama 
ve hem de yargı karşısında fazlası ile güçlendiren ve dolayısıyla otorite ile özgürlük ilişkisinde tercihini 
otorite lehine yapan 1982 Anayasası, anayasacılığın temel felsefesine aykırıdır. 

Hanneh Arendt’in özgün tanımıyla otoriter/totaliter eğilim, insanları gereksiz kılma’ eğilimidir. (7) 
Bu eğilim, her birinin kendine özgü amaçları, düşünceleri tercihleri ve düşleri olan bireyleri bir kenara 
atan, onları gereksiz varlıklar, yönetenleri ise her şeyi bilen vazgeçilmez kişiler durumuna getiren 
seçkinci bir eğilimdir. Bu eğilim, bireyin kendini oluşturduğu ve gerçekleştirdiği özel alanı bütünüyle 
yok etmeyi, özel olanı kamusal olan içinde eritmeyi amaçlar. 

Bununla gerçekleştirilmek istenilen bireylerin düşünmesini durdurmak değil, bireylerin düşüncelerini 
zayıflatmak, bireyleri siyasetten uzaklaştırmak ve bu suretle bireyleri iktidarın performansı konusunda 
ilgisiz ve duyarsız hale getirmektir. Otoriter/totaliter her yönetim gibi 12 Eylül yönetimi de bunda 
başarılı olmuş, halkı, sivil toplumu, sivil toplum kuruluşlarını siyasetin dışında tutmayı başarmış, 
toplumun bu kesimleri ile devlet, yine bireyler ile devlet arasındaki iletişim kanallarını kapatmıştır.  

7 bin kişinin idamının istenildiği, 1468 kişinin idama mahkum olduğu, biri henüz 17 yaşında olan 
50 kişinin idam edildiği, 300 kişinin kuşkulu biçimde, 171 kişinin işkencede öldüğü, 650 bin kişinin 
gözaltına alındığı, 230 bin kişinin yargılandığı, 30 bin kişinin sakıncalı olduğu gerekçesiyle işten 
atıldığı, 338 bin kişiye pasaport verilmediği, 14 bin kişinin yurttaşlıktan çıkarıldığı, gazetelerin 300 
gün kapalı kaldığı, siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin kapatıldığı, 132 bin kitabın yakıldığı, bir 
kısım yurttaşların anadili olan Kürtçenin konuşulmasının yasaklandığı, hesabı verilmemiş ve hesabı 
sorulamamış bu karanlık dönem sonrasında kabul edilen 1982 Anayasası, işte bu otoriter/totaliter 
anlayışa hizmet etmiştir.     

1982 Anayasası ile öngörülen model, kuvvetlerin işbirliği ilkesine, diğer bir deyişle yumuşak kuvvetler 
ayrılığına dayanan parlamenter hükümet sistemidir. Böyle bir model içinde, yetkisi bu kadar geniş 
olan, ama vatana hıyanet dışında ceza-i ve hukuki sorumluluğu bulunmayan bir Cumhurbaşkanı 
modelinin olmaması gerekir. Esasen demokratik hukuk devletinde, yetki ve sorumluluk birbirinden 
soyutlanması olanaklı olmayan kavramlar olmakla, yetki verilen kişinin konumu her ne olursa olsun 
sorumsuz olması kabul edilemez. O nedenle 1982 Anayasası’nın öngördüğü model, klasik kuvvetler 
ayrılığı ilkesine aykırı olduğu gibi, esas olarak sorumlu ve temsili yönetim anlamına gelen parlamenter 
demokrasi anlayışına, dahası demokratik hukuk devleti ilkesine de aykırıdır.   

Öyle olduğu için bugün Türkiye’de, yasama ve yürütme erkleri, her ne kadar hukuken ve kuramsal olarak 
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birbirlerinden bağımsız ve ayrı iseler de, uygulamada iç içe geçmiş durumdadır. Bu içli dışlı oluşa bağlı 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait bulunan yasa yapma görevi, yasaları yürütmekle görevli 
yürütme erkinin görevi haline gelmiş, iktidar partisinin mecliste çoğunluğa sahip olması nedeniyle 
yasamanın yürütme erkini denetleme araçları olan gensoru, meclis soruşturması gibi mekanizmaların 
işlemesi fiilen imkansızlaşmıştır. 

Günümüzün liberal/anayasal demokrasi anlayışının önemli özelliklerinden birisi 
katılımcılıktır. Katılımcılık, isteyenin istediği siyasi partiye üye olmasından, 
seçmenlerin çoğunluğunun seçime katılmasından, oy kullanmasından, Meclis’te 
temsil edilmesinden ibaret değildir. Aksine katılımcılık, sivil toplum kuruluşlarının/
hükümet dışı kuruluşların, meslek kuruluşlarının, toplumun örgütlü diğer kesimlerinin 
kendilerini ilgilendiren, üzerinde uzmanlıkları, deneyimleri ve söyleyecek sözleri 
olan konularla ilgili yasaların hazırlanmasına eylemli ve etkili biçimde katılmaları 
demektir. 
Ne var ki 1982 Anayasası, tam da bunun aksi olan, sivil toplum kuruluşlarını dışlayan 
ve hatta yok sayan, siyaset yapmayı sadece siyasi partiler ile bunların üyesi bulunan 
kişiler için hak gören bir anlayış üzerine kuruludur. 1982 Anayasası’na egemen olan 
bu sınırlı katılımcılık anlayışı dernek, vakıf, üniversite, meslek örgütü, sendika gibi 
sivil toplum kuruluşlarını siyasal alanın  dışına itmiştir. Bu durum, siyasete en büyük 
oranda katılımı öngören günümüzün participator democracy/katılımcı demokrasi 
anlayışının gelişmesini ve kurumsallaşmasını engellemiştir. (8)
  
Günümüz anayasalarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere, başta barolar olmak 
üzere sivil topluma ait diğer kuruluşlar olan meslek odaları, anayasada düzenlenen 
veya düzenlenmesi gereken kuruluşlar değildirler. Hal böyle iken, barolar ve diğer 
meslek kuruluşları, 1982 Anayasası’nın 135.maddesinde Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları’ başlığı altında yarı resmi kuruluşlar olarak düzenlenmek suretiyle 
devlete eklemlenmiştir. Bu düzenlemeyi demokratik bulmak, sivil toplum anlayışıyla, 
anayasacılığın amacı ve işleviyle  bağdaştırmak mümkün değildir. 

Batıda yüzyıllar süren mücadeleler sonunda, devletin/kamu otoritesinin karşısında 
sivil toplum gelişmiş ve güçlenmiştir. Sivil toplum, devletten/kamu otoritesinden 
bağımsız bir toplumsal alanın varlığı üzerine kurulu olan ve yine devletten/kamu 
otoritesinden ayrı, özerk ve gönüllü kuruluşlara ait bulunan özel alandır. 

Devlet gücünün ve muhalefetin meşruluğunun kaynağı ile siyasal iktidarın, iktidar 
gücünü kötüye kullanmasına, despotizme ve totalitarizme karşı en etkili güvence olan, 
demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine katkı yapan bu alanın (9) güçlendirilmesine 
gereksinim vardır. Bu ise ancak, sivil topluma ait olan meslek kuruluşlarının devlete 
eklemlenmiş yarı resmi kuruluşlar olmaktan çıkarılarak bağımsız ve özerk kılınmaları, 
ait oldukları sivil topluma iade edilmeleri ile mümkündür. 
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12 Mart ve özellikle 12 Eylül askeri müdahaleleri, Türkiye toplumunun yapısını 
önemli ölçüde değiştiren siyasal ve ekonomik programların uygulanmasına olanak 
verdi. Uygulanan bu programlara bağlı olarak Türkiye’de, Batı’da burjuvazinin 
öncülüğünde gerçekleşen ekonomik dönüşümler sağlandı. Bu bağlamda ve bu 
süreçle birlikte, ülke ekonomisinin uluslararası piyasaya uyum sağlamasının yolu 
açıldı, piyasa güçlendi, ekonomi rekabete açık ve hazır hale geldi. (10) 

Ne var ki, bu değişim ve kalkınmışlık, yeni sorunları da beraberinde getirdi. Batı’da 
olduğu kadar güçlü ve geniş bir orta sınıfa dayalı çoğulcu bir altyapı daha henüz 
Türkiye’de çetin bir sivil toplum yaratmış olmamakla birlikte, var olan sivil toplum 
dahi, özellikle rahmetli Özal döneminin yarattığı liberalleşme ile birlikte, resmi 
ideolojiye ve devlet yönetimine egemen olan seçkinci anlayışa açıkça muhalefet 
yapmaya başladı.  

Halktan da destek gören bu muhalif tavır, 03 Kasım 2002 seçimlerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi’ni tek başına iktidara taşıdı, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ise 
tavan yaptı. Onun için Cumhuriyet mitingleri, Genel Kurmay Başkanlığı’nın 27 
Nisan 2007 tarihli bildirisi, Anayasa Mahkemesi’nin 367 ile ilgili kararı sonrasında 
gerçekleşen 22 Temmuz 2007 tarihli seçim sonuçlarını bu çerçevede değerlendirmek 
ve iyi okumak gerekir. 

Görünen o ki, devlet ve asker/sivil seçkinler, kamu yaşamı üzerindeki baskıyı 
artık daha fazla sürdürebilecek, toplumu hiyerarşik bir anlayışla yukarıdan aşağıya 
yönetebilecek durumda değiller. Toplumda, Kürt sorunundan asker sivil çatışmasına, 
türban sorunundan laiklik tartışmalarına, cumhuriyetçi/demokrat ayrışmasına kadar 
uzanan bölünmüşlüğe ve kutuplaşmaya dayalı çatışmalar, gerginlikler, huzursuzluklar 
var. Birikmiş bu gerginlik ve huzursuzlukların tarafları kendilerini ifade etmekte, bu 
amaçla örgütlenmekte ve muhalefet yapmaktadırlar.  
Bu durumda, sağlam bir demokrasi yaratabilmek için artık daha fazla denetim altında tutulması ve 
yukarıdan aşağıya yönetilmesi olanaklı olmayan bu güçlerin serbest bırakılmaları, her defasında geri 
tepen muhtıra, darbe, andıç, vb. gibi yollarla topluma ve siyasete yönelik cerrahi müdahalelerden 
kaçınılması, siyasetin kendi yasal ve meşru sınırları içinde yapılmasına, yaşanması gereken şeylerin 
yaşanarak aşılmasına olanak verilmesi ve bütün bu nedenlerle yeni yapılacak anayasanın demokrat ve 
özgürlükçü bir ruha sahip olması gerekir. 

Demokrasinin gelişmesi ile anayasa düşüncesinin içselleştirilmesinin önündeki en 
büyük engellerden birisi olan iktidarı paylaşmama anlayışı, 1982 Anayasası’nın ruhuna 
egemen olan anlayıştır. Osmanlı’da olduğu gibi, dün ve bugün devlet örgütlenmesi 
içinde en etkili güç olan asker ve sivil bürokratlar, kendilerini halkın terbiye edicisi 
olarak, demokrasiyi ise kendi denetimlerinde ve kendilerinin biçimlendirecekleri bir 
rejim olarak görmektedirler.  
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Nitekim 1982 Anayasası’nı yapanlar, kendilerini sağaltıcı iktidar’, yani toplumun 
yola getiricisi olarak gördükleri ve vasilik kompleksi’ içinde oldukları için, yaptıkları 
anayasaya bu ruhu yerleştirmişler, bu amaçla kamusal yetkilerin büyük bir kısmını 
yürütme erkinde ve özellikle Cumhurbaşkanı’nda toplamışlardır. 

Michel Foucault, özgün eseri “Bilgi ve İktidar”da, toplum tarihçilerinin dikkatini 
“gözetim” ile “yola getirici iktidar”ın ortaya çıkmasına ve buna bağlı olarak modern 
çağın başlarında oluşan “toplumsal denetimde göz tekniği”nin gelişimine çeker ve 
bu tekniğin modern çağı, insan davranışının her yönünün kılı kırk yaran bir şekilde 
hizaya sokulduğu bir bedensel talim dönemi haline getirdiğine vurgu yapar. (11) Bu 
süreçle birlikte ortaya çıkan iktidarın önde gelen iki niteliği vardır: “pastorallik” ve 
“yönlendiricilik.”  

Foucault’un yaklaşımına göre, “pastoral iktidar”, iktidarı kendi adına değil, tebaasının 
iyiliği için kullanan iktidardır. Bencil amaçları olmayan bu iktidarın tek amacı, 
tebaasının daha iyi duruma gelmesini sağlamaktır. Tebaası ile kolektif olarak değil, 
birer birey ilgilenen bu iktidar türü, her bireyin ıslahını amaçladığı için, bireyi 
kolektifliğin özerk bir birimi olarak yorumlar. (12)

İngilizce karşılığı “proselytization” olan “yönlendiricilik” sözcüğü, “kendi dinine 
çevirme”, “ihtida ettirme”, “başka bir dine, siyasal partiye vb. katılmaya ikna etme ya 
da ikna etmeye çalışma” anlamına gelir. Leeds Ünüversitesi’nde sosyoloji profesörü 
olan Zygmunt Bauman’a göre, yönlendiriciliğin amacı ile yönlendirici iktidarın 
ayırt edici özelliği; yönetimi altında olanları, bir yaşam biçiminden bir başka yaşam 
biçimine döndürmeye kararlı olması, kendisini doğru olanı bilen ve uygulayan, 
yönetimi altındakileri ise doğru olanı bilmekten aciz, eğitilmeye ve terbiye edilmeye 
muhtaç varlıklar olarak görmesidir. (13)  

“Sağaltıcı iktidar” ya da “vasilik kompleksi” olarak isimlendirilen iktidar türlerinde 
olduğu gibi,  yönlendirici iktidar, yönetimi altındakileri zorunlu olarak kendi imgesine 
göre biçimlendirmeyi, biçimlendiremediklerini yok etmeyi hedefler ve o nedenle 
demokrasinin asgari koşullarından olan değişik düşünce ve yaşam tarzları arasındaki 
farklılığı kurucu unsur olarak kabullenmeyi, bunların tercihlerine saygı göstermeyi 
benimsemediği gibi bunları uzlaştırmaya da çalışmaz.   

Bir zamanlar Hıristiyan Kilisesi tarafından uygulanan yönlendirici iktidar tekniğinin, 
modern iktidar biçimlenmesinde kilisenin hiyerarşik yapısından bağımsızlaştırılarak 
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ve laikleştirilerek devletin hizmetinde kullanılmaya başlanıldığını ileri süren Zygmunt 
Bauman’a göre”Kilisenin pastoral ve yönlendirici iktidarı, bir inancın bir başka inanca 
ya da bu inancı sebatla ve bütün yürekleriyle kucaklayamayacak kadar zayıf bireylere 
olan üstünlüğünü üretmeyi ve yeniden üretmeyi amaçlarken, devletin pastoral ve 
yönlendirici iktidarı, ruhu ele geçirmekle yetinmemiş, aksine kendi yönetimine 
karşı potansiyel direnme yuvaları olarak görülen her tür yaşam biçimine karşı savaş 
açmıştır.”(14)  

Bu iktidar tekniği ile istenen, yaşama sanatında devletin uzmanlığının ve terbiye 
ediciliğinin kabul edilmesidir. Bu işlevi, devletin yasaları ile devletin atadığı ve 
yetkilendirmek suretiyle eylem ve işlemlerini meşrulaştırdığı memurlar yerine 
getirirler. Devlet adına çalışan bu kişiler, yönetilenler için neyin doğru ve onların 
iyiliğine olduğunu, onların hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini, kendilerine zarar 
verecek şekilde davranmaktan nasıl kaçınabileceklerini iyi bildiklerinden görevlerini 
bu çerçevede yaparlar. 

Sonuç olarak demek gerekir ki, 1982 Anayasası’nın getirdiği ve günümüzde hala 
işlemeye devam eden düzen, devletin, birey ve yurttaş üzerinde yasaları ve kendi 
memurları aracılığı ile kurduğu ve sürdürdüğü pastoral ve yönlendirici iktidarın bir 
çeşitlemesidir.  

1982 Anayasası’na yönelik bu değerlendirmeler ve eleştiriler çerçevesinde demek gerekir ki, 
Türkiye’nin yeni bir anayasaya gerçekten gereksinimi vardır.  

Peki! Yeni anayasa, nasıl bir anayasa olmalıdır? 

Yeni anayasanın, her şeyden önce anayasacılığın ruhuna ve amacına uygun, anayasacılık diliyle 
“güvence anayasası” veya “normatif anayasa” olması gerekir. 

Yeni anayasanın dilinin açık, anlaşılır, teknik deyimlerden olabildiğince arınmış, sadece anayasa 
uzmanları ve yüksek mahkeme yargıçları tarafından değil, sıradan vatandaşlarca da okunup anlaşılabilir 
içerikte ve yalınlıkta olması, gereksinin duyulduğunda anayasal sistem içinde değiştirilmesine izin 
vermeyecek derecede katı olmaması gerekir. (15)  

Yeni anayasanın, devletin pastoral ve yönlendirici iktidarına son vermesi, bilge 
Çetin Altan’ın nitelemesiyle devleti “teknik devlet”, yani vatandaşın günlük 
yaşantısını kolaylaştıran ve güzelleştiren devlet, diğer bir deyişle bir “hizmet 
organizasyonu” olarak örgütlemesi ve onun memurunu da “halkın hizmetkarı” 
yapması gerekir.         

Yeni anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleri olan ve biri birinden soyutlanması 
mümkün olmayan, aksine bir bütün oluşturan tekil, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini 
benimseyen; insan haklarını korumayı temel hedef olarak gören ve bunu güvence altına alan; hakları 
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kısıtlayan, kullanılmasını engelleyen değil, hakları çoğaltan ve kullanılmasının önündeki engelleri 
kaldıran; yurttaş için en ağır ceza olan ve hiçbir gücün haddi de olmayan yurttaşlıktan çıkarmayı 
yasaklayan; demokrasi ve hukuk devleti konularında evrensel standartları yakalayan bir anayasa 
olması gerekir.   

Anayasalar, bağımsız otorite alanını tanımlayarak devlet organlarını yetkilendirme, toplum için 
değerler, idealler ve hedefler oluşturma, devletin işlerine denge, düzen ve öngörülebilirlik getirme, 
bireyi devletten koruma, diğer devletler ve o devletlerin halkları nezdinde devleti ve rejimi 
meşrulaştırma işlevi görürler. (16) 

Yine anayasalar, siyasi kültürle uyumlu oldukları, onun tarafından desteklenip benimsendikleri, 
yöneticilerden saygı gördükleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere baskı gruplarının çıkarları 
ve savundukları değerlerle uyuştukları ve siyasi koşullardaki değişikliklere uyarlanabilir esneklikte 
oldukları takdirde iş yapabilen (17) siyasi ve hukuki metinlerdir. 

Yeni anayasanın, bu niteliklere ve özelliklere sahip bir anayasa olması gerekir. 

Yeni anayasanın, birey/insan odaklı olması, anayasacılığın temel felsefesine uygun olarak birey/insan 
hak ve özgürlüklerini, bireysel özel alanları “ama” sız koruyan, bu amaçla siyasi iktidarı sınırlandıran, 
sivil toplumu destekleyen, güçlendiren, özgürlükçü ve demokrat bir anayasa olması gerekir.   

Yeni anayasada, başta barolar olmak üzere diğer meslek kuruluşlarının anayasada 
düzenlenmemeleri, eğer düzenlenecek iseler, yürütmenin/devletin bu kuruluşlar 
üzerindeki idari ve mali vesayetinin kaldırılması gerekir.   

Şu kadar ki, yargılama faaliyetinde sav, savunma ve yargı bir bütündür. Her biri kurucu 
ve vazgeçilmez olan bu unsurlardan herhangi birisinin eksikliği, yargılama faaliyetini, 
yargılama faaliyeti olmaktan çıkarır. Dünyanın demokratik her ülkesinde kabul gören 
ve genel geçer evrensel bir kural olan bu ilke göz önüne alınarak, savunma kurumuna 
yeni anayasanın yargı ile ilgili bölümünde yer verilmesi gerekir.   
Çağımızın yaşayan en önemli anayasacılarından Giovanni Sartori, “Karşılaştırmalı Anayasa 
Mühendisliği/Yapılari Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme” isimli özgün eserinde; 
dünyanın ilk yazılı anayasalarından olan 1787-1791 tarihli Amerikan Anayasası’nın 21 bölüme 
bölünmüş 7 madde ile ilk on ek maddeden oluştuğunu, buna karşın günümüz dünyasında anayasa adı 
verilen 170 civarında belgenin yarıdan fazlasının 1974 yılından sonra yazıldığını, örneklerini verdiği 
bu anayasaların büyük bir kısmının oldukça uzun olduğunu, pek çok ayrıntıyı düzenlediğini, bir 
anayasanın ne kadar uzun olursa anayasal erdeminin o kadar az olacağını ifade edecek derecede ileri 
gitmek istememekle birlikte, yine de anayasaların diğer kanunların düzenlemesi gereken hususları 
düzenlemesine kesinlikle karşı olduğunu, her şeyi düzenleyen ve her şeyi vaat eden anayasalar yapmakta 
ne kadar ileri gidilirse, bunların ihlaline ve ülkenin felaketine o kadar çok yol açılacağına inandığını, o 
nedenle kendisinin, anayasacılığın özü ve özellikle siyasal sistemin etkin şekilde “çerçevelendirilmesi” 
üzerine odaklandığını belirtmektedir. (18)          

Sartori’nin bu yaklaşımından hareketle yeni anayasanın, “faydacı anayasa/çerçeve anayasa” olması 
gerekir. Faydacı/çerçeve anayasalar, herhangi bir ideolojik tercihi yansıtmayan, siyasal/ideolojik 
yönden nötr olan anayasalardır. Toplumun bütün sosyo-politik güçlerinin, iktidar sürecinin tanımlanan 
mekanizmalarına riayet ettiği, var olan kurumlarından yararlandığı, bu kurumların birbirleriyle rekabet 
edebilecekleri işlevsel çerçeveyi kurduğu, siyasal sürecin sadece genel kurallarını koymakla yetindiği 
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faydacı/çerçeve anayasalar, aynı zamanda kısa olan anayasalardır. (19) 

Yeni anayasanın, faydacı/çerçeve anayasa anlayışına uygun olarak, maddi anlamda hukuk 
kurallarından, diğer bir deyişle hukuki ilişkileri belirleyen ve değiştiren kurallardan oluşan bir anayasa 
olmaması;maddi hukuk kurallarına yer vermeyen, sadece iktidar sürecinin işleyişiyle ilgili usuli 
kuralları koymakla yetinen ve dolayısıyla değişen ülke ve dünya koşullarına kolaylıkla uyarlanabilen 
şekli/usuli bir anayasa olması gerekir. (20)  

Zira anayasalar, devletin karar alma sürecine yapı ve disiplin sağlayan biçimler, öncelikli olarak iktidarın 
kontrollü biçimde kullanılmasını amaçlayan usuller olmakla; normlarla neyin emredileceğini değil, 
normların nasıl yapılması gerektiğini göstermek ve onun için de tarafsız olmak durumundadırlar. 
(21) 

“Eğer demokratik bir sistemde zulmün bir kaynağı seçimle gelmiş otokratlarsa, ikincisi halkın 
kendisidir”diyor Fareed Zakaria. Amerikan siyasi tarihinin izlenmesine ve değerlendirilmesine ışık 
tutan önemli yazıları içeren Federalist Belgeler’e ve özellikle James Madison ile 1800’lü yılların 
Amerika’sına ilişkin siyasi ve toplumsal gözlemleri içeren “Amerika’da Demokrasi” adlı kitabın yazarı 
Tocqueville’e yollamada bulunan Fareed Zakaria devamla şunları yazıyor; “demokratik yönetimin özünü 
çoğunluğun mutlak egemenliği oluşturmakla, demokraside baskı tehlikesi topluluğun çoğunluğundan 
gelir.  Birey ve azınlık haklarının korunması için var olan ve bilinen önlemler alınmadığı takdirde, 
gelişmekte olan ülkelerin geride kalan son on yılda yaşadığı demokrasi deneyiminde görüldüğü üzere, 
çoğunluk, kimi zaman sessizce, kimi zaman gürültülü biçimde kuvvetler ayrılığı ilkesini eritir, insan 
haklarının kuyusunu kazar, hoşgörü ile adalet geleneklerini yozlaştırır.” (22)            

O halde yeni anayasanın, liberal/anayasal demokrasi ile demokrasi arasındaki gerilim noktasını 
oluşturan yönetimin yetkilerinin genişletilmesi ile kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince yönetimin 
yetkilerinin sınırlandırılması arasındaki tercihini, (23) liberal/anayasal demokrasi yönünde yapması, 
bu bağlamda devletin örgütlenme biçimini, anayasacılığın da özünü oluşturan siyasi iktidarın 
sınırlandırılması ilkesi üzerine kurması gerekir. 

Demokrasi, hukuk devleti, gerek sivil, gerekse bireysel hak ve özgürlükler ile bunların omurgasını 
oluşturan laiklik, Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği en temel ilkelerden birisidir.  

Laik değerler, sadece düzene, rejime ve sisteme ilişkin alanda biçimsel demokrasinin 
işlemesi ve hukukun şeklen var olması ile sınırlı olmayıp, toplumsal yaşamı bir arada 
tutan, toplumun demokrasi, hukuk ve özgürlükler temelinde bir arada ve barış içinde 
yaşaması ile varlığını sürdürmesini sağlayan en temel ilkedir. 

Laiklik din olmadığı gibi, dini de yok saymaz. Din ve inanç konusunda özgür tercih 
olan laiklik, devletin; her türlü inanca ve hatta inanmayanlara karşı aynı mesafede 
durmasını, toplumsal yaşamın değişebilir özellikli siyaset, eğitim, kültür, aile, 
ekonomi, hukuk, görgü kuralları, kıyafet vb. gibi yönlerinin değişmez nitelikteki din 
kurallarından ayrılarak, yaşanan zamana, yaşamın ve toplumun değişen koşullarına, 
somut gerçeklerine ve gereksinmelerine uygun biçimde belirlenmesini öngörür.  
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Kamu düzeninin sağlıklı biçimde işleyebilmesi, demokrasinin, hukuk devletinin, 
hak ve özgürlüklerin gerek ihyası, gerekse korunması için insanlığın geliştirdiği en 
uygar ve barışçıl yöntem olan laiklik, dini devlete karşı koruyan, aynı şekilde devleti 
ve kamu düzeni ile yaşamını da dine karşı koruyan bir sistemdir.  Onun için bunu ve 
yine gerek laikliğin, gerekse temel ve tartışmasız bir kabul olan devletin meşruiyeti ile 
egemenliğinin, ancak ve ancak din dışındaki diğer meşruiyet ve egemenlik alanlarına 
taşınarak korunabileceğini hiç unutmamak gerekir. 

Bütün bu nedenlerle, yeni anayasanın laiklik ilkesi, laikliğin korunması, devletin laik 
yapılanması konularında duyarlı olması gerekir. Bununla birlikte, mevcut anayasanın 
24.maddesinde yer alan ve fakat laiklik ilkesiyle asla bağdaşmayan, din eğitimi ve 
kültürünün ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer almasına 
ilişkin düzenlemeye yeni anayasada yer verilmemesi, bu hususun küçüklerin yasal 
temsilcilerinin tercihine bırakılması gerekir.  

Laiklik, dinin ve dini kuruluşların devletten ayrı olmasını, devletin himayesinde veya vesayetinde 
hiçbir dinin kurumsallaştırılmamasını öngörmekle, devletin himayesinde ve vesayetinde İslam 
dininin kurumsallaştırılması niteliğinde olan, devlet tarafından finanse edilen ve yine İslam dininin 
bir mezhebinin tekelinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni anayasada yer verilmemesi ve din 
işlerinin doğrudan cemaatlere bırakılması gerekir.  

Yeni anayasanın, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını parlamenter 
demokrasinin ruhuna uygun yetkilerle donatan, devletin/cumhurun/halkın başı olan 
Cumhurbaşkanını temsili bir konuma yerleştiren, Cumhurbaşkanına rektör atama yetkisi ve özellikle 
yargı ile ilgili konularda tasarrufta bulunma olanağı vermeyen bir anayasa olması gerekir. 

1961 Anayasası’na 1971 değişiklikleri ile birlikte giren ve daha sonra 1982 Anayasası’nın 91.maddesine 
aktarılan, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı biçimde yasa yapma yetkisinin yasama organından alarak, 
keyfiliğe ve otoriterliğe her zaman daha açık ve yasama ile yargıya oranla her zaman daha tehlikeli olan 
yürütme erkine devredilmesi niteliğinde olan ve örneklerine daha çok otoriter/totaliter devletlerde 
rastlanan kanun hükmünde kararname kurumuna yeni anayasada yer verilmemesi, eğer verilecekse, 
bu yetkinin sadece savaş zamanı, sıkıyönetim ve olağanüstü dönemlerle sınırlı tutulması gerekir. 

Yeni anayasanın, devlet iktidarının ve bu iktidarın kullanımının sınırlanmasına hizmet eden hukuk 
devleti ilkesine uygun olarak, hak arama yollarını daraltan değil, genişleten bir anayasa olması, bunun 
için de başta Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Yüksek Askeri Şura kararları olmak üzere, idarenin 
tüm işlemlerine karşı yargı yolunu açan bir anayasa olması gerekir.    

Büyük Alman şairi ve oyun yazarı Friedrich Von Schiller’in tarihi anlamak, tarihi kişilerin savunduğu 
düşünceleri anlatmak amacı ile yazdığı üçlemenin arasında en ünlüsü olan ve kaderin haksızlığına 
uğrayan Elisabeth’in çıkarcı ve güvenilmez karakterinin tam zıddı bir kişiliğe sahip bulunan Maria 
Stuart’ın ölümünü konu alan “Maria Stuart” isimli manzum oyununda, oyunun kahramanlarından 
birisi krala hitaben “Haşmet gahım! Sakın ola ki, devletin menfaatini adalet sanmayınız” der. 

Bugün ülkemizde bu tiradın muhatabı, ne yazık ki yargıçlarımızdır. Oysa ki, 1982 Anayasası’nın 10. 
maddesi hükmü gereğince, devlet de dahil olmak üzere yasa önünde her kişi ve kuruluş eşittir. Yine 

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



94

yürürlükteki Anayasanın 138/1.maddesi hükmü gereğince yargıçlar bağımsızdırlar ve hükümlerini 
Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre verirler.  

Hal böyle iken, gerek yasal düzenlemelerde, gerekse yargılama faaliyetinde devlet, vatandaşa oranla 
daha bir eşittir. Bağımsız olması gereken yargı ise, devletten bağımsız değildir. Bu bağlamda, gerek 
yetişme, yetiştirilme ve buna bağlı olarak biçimlenen zihniyet ve kültür olarak, gerekse başta 1982 
Anayasası olmak üzere, diğer yasalardaki düzenlemeler nedeniyle bir kısım yargıçlar, kendilerini 
devletin vasisi olarak görmekte, başlı başına bir amaç olarak yücelttikleri devletin çıkarlarını, devlete 
oranla güçsüz olan ve o nedenle korunmaya – eğer mutlaka korunması gerekiyor ise - devletten daha 
fazla gereksinim duyan bireyin çıkarlarından üstün tutmakta, daha da kötüsü devletin bekasını ve 
güvenliğini korumaya kendilerini memur saymakta, bu amaçla resmi ideolojiye uyumlu bir tutum 
sergilemekte, fonksiyon icra etmekte, (24) bu anlayış içerisinde yerine getirdikleri yargılama işlevini 
ise Schiller’in, kralı uyaran kahramanının tiradın da ifade ettiği üzere adalet sanmaktadırlar. 

O nedenle, yeni anayasada yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını tam anlamıyla tesis edebilmek için, 
yargının öncelikle devletten bağımsız kılınması, hem anayasada ve hem de diğer yasalarda bununla 
ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, yargıç kültürünü bu yönde biçimlendiren eğitimin ise,  
herhalde yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekir.  

Yine yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için Yüksek Hakimler ve Savcılar 
Kurulu’nun yeniden yapılandırılması, bu yapılandırmada değerli anayasa hukukçusu ve siyaset 
bilimci Prof.Dr.Sayın Ergun Özbudun’un 26 Haziran 2007 tarihli Zaman Gazetesi’ndeki makalesinde 
yollamada bulunduğu Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun (Venedik Komisyonu) Mart 
2007 tarihli raporunda işaret edilen, kurulun demokratik meşruluğunu güçlendirecek, yargıçların 
ve savcıların demokratik biçimde temsilini sağlayacak, yargı organındaki korporatist yönetim 
eğilimlerini sınırlandıracak düzenlemelere yer verilmesi, bu bağlamda yapılacak düzenlemelerde 1961 
Anayasası’nın 1971 değişikliğinden önceki 143. maddesindeki düzenlemenin örnek alınması, (25) 
yeniden yapılandırılacak olan Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda, yargının kurucu unsurlarından 
olan savunma mesleğinin temsilcisi avukatların en üst meslek örgütü Türkiye Barolar Birliği’nin de 
temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

Yargıç ve savcıların denetlenmesine ilişkin olarak 1982 Anayasasının 144.maddesinde yer alan 
düzenlemeye yeni anayasada yer verilmemesi, bu bağlamda yargıçların ve savcıların denetlenmesinin 
Adalet Bakanlığı’nın elinden alınarak doğrudan Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu’na verilmesi 
gerekir. 

Yine 1982 Anayasasının 140/6.maddesinde yer alan yargıç ve savcıların idari bakımdan Adalet 
Bakanlığı’na bağlı olmasına ilişkin düzenlemeye yeni anayasada yer verilmemesi, bunun yerine yargıç 
ve savcıların idari yönden de Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bağlanması gerekir.           

Bir diğer husus, yargı sistemimizde mevcut olan adli, idari, askeri, anayasa yargısı biçimindeki 
çoklu yapılanmadan vazgeçilmesi ve yeni anayasada yargının tek bir yargı olarak yapılandırılması, 
“Yüce Divan” kurumunun bu çerçevede yeniden düzenlenmesi ve yine temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasında etkin bir yol olan “bireysel başvuru/anayasa şikayeti” kurumuna yeni anayasada yer 
verilmesi gerekir. 

Merkeziyetçi, hiyerarşik ve baskıcı 12 Eylül anlayışına ve ruhuna uygun olarak oluşturulan ve 24 yıllık 
uygulama süreci içinde görevini büyük ölçüde bu anlayışa ve ruha uygun biçimde yerine getiren 
Yüksek Öğretim Kurumu’nun, yeni yapılacak anayasada, yüksek öğretimle ilgili olarak sadece standart 
koyan, koyduğu standartları izleyen ve yüksek öğretim kurumlarının uygulamaları arasında birlik ve 
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eşgüdüm sağlayan bir yapıya dönüştürülmesi ve böylece üniversite ve yüksek okulların idari, mali ve 
bilimsel yönden özerk olmaları sağlanmalıdır.  

Dil ve Tarih Kurumları Büyük Atatürk tarafından özellikle özel hukuk hükümlerine tabi olarak dernek 
statüsünde kurulmuşlardır. Atatürk’ün bu kuruluş biçimini tercih etmesinin ve her iki kurumu da 
kamu tüzel kişiliği statüsü altında devlete eklemlenmiş bir kurum olarak kurmamasının nedeni, bu 
kurumların statükocu olmalarını istememesi, daha üretici ve yaratıcı olmaları için sivil, bağımsız ve 
özgür olmaları gerektiğini düşünmesidir. Nitekim 1982 öncesinin ve sonrasının karşılaştırılmasından 
da kolayca anlaşılacağı üzere, anılan her iki kuruluş, kurucusunun öngörüsünü doğrular biçimde 1982 
Anayasası’na kadar olan süreç içinde dilimizin gelişmesine, tarihimizin araştırılmasına son derece 
önemli katkılar yapmışlardır. 

Bu husus ve Atatürk’ün zaman içinde ve yaşanarak doğrulanan tercihi göz önüne alınarak, her iki 
kuruma da yeni anayasada yer verilmemesi, her iki kurumun da kamu tüzel kişiliği statüsünden 
çıkartılmaları, dernek statüsüne dönüştürülerek özel hukuk hükümlerine tabi kılınmaları ve bu suretle 
Büyük Atatürk’ün vasiyetinin 25 yıllık bir aradan sonra yeniden yerine getirilmesi gerekir. 

1982 Anayasası’nın kabul edildiği tarihten bugüne 25 yıl geride kaldı. Bu süreç içinde sosyal, siyasal, 
hukuksal bağlamda olduğu gibi, ekonomik yönden de hem Türkiye’de ve hem de dünyada pek çok 
değişti. Ekonomi konusunda Türkiye’de oluşan en belli başlı değişiklik, devletin ekonomi alanından 
belli ölçülerde çekilmesi ile bu alanın özel sektör tarafından doldurulması, Türk ekonomisinin devlet 
ve kamu merkezli olmaktan kısmen de olsa çıkarak piyasa ekonomisine dönüşmesi oldu. Bu durumda, 
1982 Anayasası’nın mali ve ekonomik hükümlerinin yenilenmesi, bu bağlamda 1982 Anayasası’nın 
devleti ve kamu kesimini temel alan, Devlet Planlama Teşkilatını ekonominin merkezine koyan 
yapısının yeni anayasada değiştirilerek, mali ve ekonomik hükümlerin piyasa ekonomisinin işleyişine 
ve gereklerine uygun hale getirilmesi gerekir. (26) 

Demokrasilerde anayasaların yapılması veya değiştirilmesi, öncelikle anayasal tercihlerin “politika 
kararlaştırıcılar” tarafından belirlenmesinden sonra uzmanlardan oluşan komisyonların anayasa 
taslağını hazırlaması, parlamentolar ya da kurucu meclislerin bu taslağı görüşerek kabul etmesi ve 
daha sonra halkoyuna sunulması gibi aşamalardan geçer. (27) 

Anayasalar iktidar partisinin, üyelerinin ve destekçilerinin siyasal tercihleri olmamakla, aksine 
ulusal mutabakat metinleri olmakla, iktidar konumundaki “politika kararlaştırıcıları”nın bu hususu 
dikkate almaları, bu bağlamda yapılması amaçlanan yeni anayasanın iktidar partisi tarafından değil, 
oluşturulacak bir kurucu meclis veya en azından TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerin  
görevlendirilecekleri üyelerden oluşan bir kurul tarafından hazırlanması, hazırlanma sürecinin topluma 
açık olması, şekillenecek taslak üzerinde hem eleştiri ve tartışma yapılmasına olanak verilmesi ve hem 
de yapılacak eleştirilerin kurucu irade tarafından göz önüne alınması gerekir.

Son bir söz daha. Onu da Sartori söylüyor. Okuyalım, daha da önemlisi yeni anayasayı yaparken 
göz önüne alalım: “On Sekizinci ve On Dokuzuncu yüzyıl anayasa-yapıcıları anayasacılığın nihai 
amacını, telos’unu doğru anladıkları için onların anayasaları, anayasaların nasıl işleyeceği ve işlemesi 
gerektiği yolunda -sonuçsalcı bir vurgulamayla- yapılmıştı. Dolayısıyla bu anayasa-yapıcıları, doğal 
mühendislerdi. Ancak hukuki pozitivizm ve analitik hukuk bilimi, özellikle Avrupa ve Latin Amerika’da, 
tek kaygıları ve eğilimleri bir hukuk evreninin tümdengelimsel tutarlılığı olan anayasaya hukukçusu 
kuşaklarını yetiştirdi. Onlara göre bir anayasa, aralarında sıkı ilişkiler bulunan bir direktifler, emirler 
ve yasaklar sisteminden başka bir şey olmadığı gibi, bütün diğer düşünceler hukuk dışı olmakla, 
bunların üzerinde durulmaması gerekir. Oysa gerçek şudur ki, hiçbir örgüt, uygun bir özendiriciler 
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yapısı olmadan salt yasaklarla işleyemez; bu iktidar ve iktidarın örgütlendirilişi bakımından tümüyle 
doğrudur; çünkü burada yasakların kendi kendine yöneltildiği ve dolayısıyla emir ve yasakların 
kolayca eğilip büküldüğü veya göz ardı edildiği bir noktaya geliyoruz. Bu da, şu noktayı vurguluyor 
ki, devletin örgütlendirilmesi bütün diğer örgütlerden çok, bir ödüller ve cezalar, iyi özendiriciler ve 
korkutucu caydırıcılar yapısıyla ayakta tutulmak zorundadır. Öyleyse şu notla bitireyim: Anayasaların 
özendiricilerce izlendiği ve özendiricilerce desteklendiği düşüncesinden ne kadar uzaklaşırsak, 
anayasa yapımının mühendisliğe benzer bir görev olduğunu o kadar vurgulamak zorundayız. Yüzyıl 
önce anayasa mühendisliğinden söz etmek, lafı fazla uzatmak olurdu; ama bugün ondan söz etmek, 
unutmakta olduğumuz bir şeyi kendimize hatırlatmak demektir.” (28)                

Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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Türkiye Barolar Birliği’nin Sayın Başkanı,
Paris Barosu’nun Değerli Başkanı,
Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım,

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyor, hepinize günaydın ve hoş 
geldiniz diyor, bu etkinliğin hepimiz için yararlı olmasını diliyorum.    

Moliere  ve La Rochefaucault Fransa’nın altın çağındaki devleridir. Biri onur komedisini 
sahne ışıklarında teşhir etti; diğeri insan ahlakına aynaların en zalimini tuttu. 

Çağın üçüncü devi La Fontaine, yalanla gerçeği hayvanlar dünyasının terbiyesinden 
süzüp insanlar aleminin ayıplarına ders olarak getirdi. 

Üçü de insanoğlunu kahkahanın merkezinde yoğurdu, acıma duygusunun çemberinde 
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çevirdi. Üçü de toplumsal ahlakın doruklarındaki insanın hayal olduğunu, gerçeğin 
acısının yaşamda biçimlendiğini söyledi. Üçü de çıkarı uğruna ahlaksızlığı savunanları 
yerden yere vuran erdemli cesaretin sahibiydiler. Onların paylaştığı değerlerin özünde 
akıllı ve ahlaklı olmanın zor ve fakat zorunlu kabulü vardı.

Fransa’nın altın çağının diğer iki devi Voltaire  ile  Montaigne’dir. ‘Düşüncelerinin 
hiçbirisine katılmıyorum. Ama bunları özgürce ifade etme hakkının sonuna kadar 
arkasında duracağım’ diyen Voltaire, bize ifade özgürlüğünün ve hoşgörünün değerini 
öğretirken;‘Başkasının bilgisiyle bilgin olabilsek de, ancak kendi bilgimizle bilge olabiliriz’ 
diyen Montaigne bize bilge olabilmenin yolunu gösterdi.

Risk ve özgürlük ahlakının filozofu olan, ‘bu bir pipo değildir’ diyerek görünen ile 
okunan arasındaki ayrıma işaret eden, bize cinselliğin, deliliğin, hapishanenin, kliniğin, 
gözetlemenin, cezalandırmanın tarihini anlatan, bilginin arkeolojisini tanıtan Michel 
Foucault’yla; yaşamın, doğruluğu hiçbir zaman tam olarak kanıtlanamayan özgür 
seçimlerden ibaret olduğunu, bireyin kişiliğinin asla o bireyin alın yazısı olmadığını, 
varoluşun özden önce geldiğini savunan varoluşçu felsefenin temsilcisi Jean Paul Sartre, 
sadece Yirminci Yüzyıl Fransız felsefesinin değil, aynı yüzyıl dünya felsefesinin de iki 
önemli devidir.       

Bugün Fransa’da, Paris Barosu’nun değerli Başkanı’nın mirasçısı olduğu bu devlerin hiçbirisi olmadığı 
gibi, ‘Her sivil militarize edilebilir, ama hiçbir militer sivilize edilemez’ diyen Fransız özdeyişinin Atatürk’le 
birlikte diğer istisnasını oluşturan, ‘Bu kadar çok peynir çeşidinin olduğu bir ülkede, yani Fransa’da 
özgürlükler kısıtlanamaz’ diyen Charles De Gaulle de yok. 

Peki, ne var? Avrupa kıtasının doğal ve saygın bir üyesi olan Türkiye’yi Avrupa 
Birliği’nden dışlamak isteyen, Fransız tarihçi Jean Pierre Azema’nın isabetle ifade 
ve işaret ettiği üzere, hafızalarla oynayan, hafızalar üzerinde araştırma yapmanın ve 
söz söylemenin parlamentoların görevi olmadığını, tarihçilerin görevi olduğunu,  
yasaların hakikati dile getiremeyeceğini, ‘tarihi hakikat’ kavramının, devlet otoritesi 
tarafından kabul edilebilecek ve tanınabilecek bir gerçeklik türü sayılamayacağını, 
tarihin sadece ve sadece tarihçilere ait bir alan olduğunu, bu alanın cezai yaptırım 
korkusu ile araştırma ve tartışma konusu dışına çıkarılmasının her şeyden önce tarihe 
ve tarihçilere ihanet olacağını göz ardı eden, ettiği için de ‘Ermeni soykırımı yoktur’ 
demeyi suç sayan bir anlayış var. 
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Bugün misafirimiz olan Paris Barosu’nun Sayın Başkanı’nın hoşgörüsüne sığınarak arz ettim. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Karl Marx, bundan yaklaşık yüz altmış dokuz yıl önce ‘Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor-sosyalizmin ve 
komünizmin hayaleti’ diye yazmıştı. O hayaletler hayal oldu. Şimdi Avrupa’da hayaletler değil, gerçekler 
dolaşıyor; hukuk gerçeği, demokrasi gerçeği, insan hakları gerçeği. 

Bu gerçeklerden korkanlarla, hukukun, demokrasinin, insan haklarının Avrupa Birliği sınırları içinde 
ve dünyada egemen olmasını istemeyenlerle, dünya barışını ve güvenliğini bozmaya, özgürlükleri 
kısıtlamaya, daha adaletli bir dünyanın kurulmasına engel olmaya çalışanlarla mücadele etmek, hiç 
kuşku yok ki herkesin, her mesleğin, her kuruluşun görevi. Ama en başta ‘hakkaniyet hakemi’ olan biz 
avukatların, bizim meslek örgütümüz olan Baroların görevi. 

Biz avukatız. İster Türkiye’den, isterse Fransa’dan, Senegal’dan, Burkina Faso’dan, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nden olsun fark etmez. Zira avukat olarak hepimiz aynı dili konuştuğumuz gibi, aynı 
şeyleri hissediyor, aynı duyarlılıkları paylaşıyoruz. 

Hukuk düzeninin, hukuk mantığının, hukuka aidiyet bilincinin doğasını anlamanın başlı başına önemli 
bir kültürel değer olduğunu, gerek toplumumuzun, gerekse uluslararası topluluğun ifade ettiği değeri 
kavramanın, ancak hukuku anlamakla mümkün bulunduğunu en iyi biz avukatlar biliyoruz. 

Tüm insanların dünyevi güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst davranış 
standartları beklemeye, insan haklarına saygılı olmalarını istemeye hakları vardır. Bu standartların, 
hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve cesaretle karşı 
koymak biz hukukçuların ve Baroların en önde gelen görevidir. 

Onun için avukatlar, belli bir kamu için ve o kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da tanıyı 
temsil etme, cisimlendirme, ifade etme yetisine sahip olan bireyler olmak zorundadırlar. 

Mesleğimizin bize yüklediği bu sorumluluk; kamunun gündemine sıkıntı veren soruları getirmek, 
slogan, ortodoksi ve doğma üretmektense bunlara karşı çıkmak, kolay kolay hükümetlerin, kimi 
cemaatlerin adamı olmamak, unutulan ya da sümen altı edilen sorunları kamunun gündemine 
getirmek, hukuk ve insan hakları ihlallerine tanıklık ve bunlarla mücadele etmek, özgül, bireysel ve 
mesleki sesimizi yükseltmek ve mevcudiyetimizi hissettirmek görevlerini de yükler.

Bu bağlamda ifade etmek isterim ki, yüklendiğimiz bu sorumluluk bize, mazlum Filistin Halkı’na 
yaşatılan acılara ve haksızlıklara; Irak’ın, hukuka, insan haklarına, uluslararası sözleşmelere ve ilkelere 
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aykırı biçimde işgaline karşı çıkma, Saddam gibi hak ve hukuk tanımayan bir zorbayı arar hale gelen 
Irak Halkı’na destek olma görevlerini de yükler.   

Değerli Konuklar, 

Fransa’nın en seçkin hukukçularından ve siyaset kuramcılarından birisi olan Alexis de Tocqueville, 
1830’larda Amerika Birleşik Devletleri’ni gezdikten sonra yazdığı ‘Amerika’da Demokrasi’ adli eserinde, 
birlik/dernek olarak isimlendirdiği kuruluşların ‘güçlü bir eylem aracı’ olduğunu ifade eder. 

Ulusal ve uluslararası diğer barolar gibi, Ankara Barosu da güçlü bir eylem aracıdır. 

Ankara Barosu, dünyanın diğer ülkelerinin avukatlarıyla içten ve sürekli iletişim kurmakta, onlarla 
görüş alışverişinde bulunmakta, hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde avukatlık kültürünün 
gelişmesine katkı yapmakta, bütün bu alanlarda hızlı adımlar atmakta, kendisini sürekli olarak 
yenileyip geliştirmektedir. 

Ankara Barosu, elektronik baro dahil üyelerinin mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli teknolojiyi 
gerçekleştirmiş, yine üyelerinin her türlü bilgi ağına kolayca ulaşabilmelerini, uzmanlaşmış eğitim, 
güncel bilgi ve haber ağları ile bağlantı kurabilmelerini sağlayacak teknik alt yapıyı kurmuş olmakla, 
bütün bu konularda ulusal barolara gerekli desteği vermekte, talep edildiğinde yabancı ülke barolarına 
ve hukuk hizmeti sunan diğer uluslararası kuruluşlara da destek verebilecek durumdadır. 

Paris Barosu ile birlikte düzenlediğimiz bugün ve yarın sürecek olan etkinlik, bu amaçlara yöneliktir. 
Birlikte olacağımız iki gün içinde, avukatlık mesleği konusunda, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku 
konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız, bildiklerimizi öğretmeye, bilmediklerimizi 
öğrenmeye çalışacağız.    

Başta Paris Barosu olmak üzere, konferansa katılan diğer ülke avukatları ile buluşmamızı sağlayan 
bu etkinliğin ilk olmamasını, gelişerek sürmesini diler, etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından 
dolayı başta Sayın Catherine Durieux olmak üzere Fransız Büyükelçiliği’ne, Avrupa Birliği’ne, değerli 
meslektaşım Ozan Fazıl Alarslan’a en içten teşekkürlerimi sunar, konferansın hepimize yararlı olmasını 
dilerim.  

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Av.V. Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN KARADENİZ ÜLKELERİ BAROLARI BİRLİĞİ’NİN 10 EKİM 
2007 TARİHİNDE SOFYA’DA YAPILAN 12.GENEL KURULUNDA İNGİLİZCE OLARAK 

YAPTIĞI KONUŞMA

10.10.2007

Distinguished Presidents,
Dear Colleagues,
Dear Guests,

At first, I would like to express both Ankara Bar Association’s and my delegations’ 
and my own good wishes to all participants.

I would like to take the opportunity to say that, I and my delegation are very honored 
and happy; to be here with you today in Sofia.

Secondly, we feel extremely grateful to the distinguished President and the board 
members of Sofia Bar Association for their hospitality. 

I am also pleased to salute Bar Associations and their distinguished Presidents, who 
have newly participated to our Association. 

It is also nice to see our dear colleague Mr.Paul Nemo who is the former President 
of Union International Advocates, and Mr.Markovski who is the President of the 
Unian Bar Associations of Bulgaria, and my close friend Sami Akl, and our other 
dear colleagues from Azerbaijan, Croatia, Czech Republic, Hungary, Lebanon, 
Netherlands, Poland, Georgia, Moldavia.  

Since its foundation, our Association has been developing good relations with its 
members, with other countries and legal associations on many of its aims.  

In this sense, we have encouraged the relations and organized a mutual information 
system between the member Bar Associations, with a view of organizing joint 
activities, aiming at developing our profession and the defense of the law. 

We have also defended the democratic values, strictly connected to the doctrine of 
state of law and the principle of supremacy of law. 
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Besides a few exceptions, such as Palestine issue and unlawful occupation of Iraq by 
United States of America, we have defended human rights.
 
However, we could not success to promote the exchanges of experience and 
information in the legal field; to promote the mutual legal assistance; to promote the 
activity of the advocacy of the member Bar Associations at international level.

Still, we could not achieve the unification between the legislation of the member 
countries, in view of improving the relations.

We also could not promote the activity of the member Bar Associations and of our 
Association at an international level, including with a view to participating as a joint 
member in the activities of the world and regional Associations and Associations 
attached in the profession of a lawyer.      

The aim that to support the lawyers to travel freely and without visa in the member 
countries, especially in case of international conflicts is not realized yet. 

Dear Presidents,
Dear Colleagues,

Now, I want to inform you some of the past activities of our Association.  

In order to protest the conduct and application of Turkish Ministry of Justice Ankara 
Bar Association did not celebrate April Lawyers Day on the 5th of 2007. 

So, unfortunately this time we couldn’t invite you to Ankara. 

However in the celebrations of Ankara Bar Association’s Foundation Day on 14th 
of July 2007, Mr. Nugzar Birkia, the President of Georgia Bar Association, Mr. 
Nenad Janicevic, the President of Macedonian Bar Association, the agents of Sofia, 
Bucharest, Azerbaijan Bar Associations honored us with their presence. 

As you know two years ago, as Ankara Bar Association, we began to broadcast the 
internet web site of BCBA.  During our ordinary meeting which was held in Sofia, we 
had made a presentation on our web site. 

As I had mentioned at that meeting, major innovation on our web site is that each 
country will be provided an e-mail address in order to facilitate cross-countries 
correspondence. 
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From what we have got through the events of Ankara Bar Association, we have seen 
that BCBA is not very much recognized among our countries’ colleagues. I think 
you have the same problems in your countries. Therefore, we have drawn several 
informative articles as a result of the common activities with BCBA Organization 
working in the body of our own Bar Association.
 
However, we didn’t receive any information from the members of BCBA. So, web 
site of BCBA does not active yet.  
Here, again I am calling you to send your comments, your suggestions, news of your 
Bars to the web site of Black Sea Countries Bar Associations. 
 
As you all know, one of the most significant goals of our Association is to establish a 
common legislation by promoting our national legislation of the practice of law.  As 
I mentioned above we couldn’t do anything on this subject. Therefore, we would be 
grateful if the member Bar Associations could send their legislation of the practice of 
law in English to the presidency of Ankara Bar Association as soon as possible. 

By this way, our activities will gain acceleration. In addition, we could take the 
advantage of publishing the texts related to the legislation of member countries on 
the web site of BCBA. 

You all know that permanent arrangements are required about the Exchange Program 
of Young Lawyers. As Ankara Bar Association, our proposal is to arrange The Exchange 
Program of Young Lawyers in each year or two years. And young lawyers who will 
participate this exchange program should be selected by their Bar Associations and 
should not be more than 35 years old.

We hope that the relationships in our Association will be enriched in the future 
only by exchanging young lawyers. We should aim to inform young lawyers of the 
visitor country about general law principles of host country by giving a course of 
lectures related to national law drawn in accordance with the principles that will be 
determined in this General Assembly. 

I know that the President of the BCBA Board of Ankara Bar Association was suggested 
several projects to members of the BCBA. Some of them are the following: to focus 
and to develop a project on environmental issues; to organize Cultural Days, in 
order to introduce our native and authentic cultures; to organize some meetings on 
woman rights; to struggle against woman trafficking; Black Sea Countries Economic 
Cooperation has a trade capacity of over 300 Billion Dollars, so, our Association can 
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develop a project on the trade relations of our countries. 

However, we did not still receive any answer from your side and we are still waiting. 
In short, we should more focus and work hard on these subjects, and issues. 

As it is well known arbitration is one of the good alternative to the traditional court litigation. To 
establish an arbitration institution or center on the level of our Association is also useful both for our 
profession and our countries.    

I thank you all for your attentive listening and I look forward to a successful and 
productive outcome of this General Assembly. 

V.Ahsen Coşar
Attorney At Law
President of Ankara Bar Association
General Secretary of BCBA

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN KARADENİZ ÜLKELERİ BAROLARI BİRLİĞİ’NİN 10 EKİM 2007 
TARİHİNDE SOFYA’DA YAPILAN 12.GENEL KURULUNDA İNGİLİZCE OLARAK YAPTIĞI 

KONUŞMANIN TÜRKÇE TERCÜMESİ

10.10.2007

 Seçkin Başkanlar,

 Değerli Meslektaşlarım

 Değerli Konuklar, 

           Her şeyden önce tüm katılımcılara; Ankara Barosu’nun, benimle birlikte burada olan Ankara 
Barosu temsilcilerinin ve bizzat kendimin iyi dileklerini sunarım. 

Bu münasebetle, benim ve temsilcilerimin burada, Sofya’da sizlerle birlikte olmaktan 
duyduğu onuru ve mutluluğu bilmenizi isterim. 

İkincil olarak, gösterdikleri konukseverlikten dolayı Sofya Barosu’nun seçkin Başkanı ile 
Yönetim Kurulu üyelerine son derece minnettarız. 

Birliğimize yeni katılan Baroları ve bu Baroların seçkin başkanlarını selamlamaktan dolayı 
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da memnunum. 

Yine Uluslararası Avukatlar Birliği’nin önceki başkanı Sayın Paul Nemo’yu, Bulgaristan 
Barolar Birliği Başkanı Sayın Markovski’yi, yakın dostum Sami Akl’ı, Azerbeycan’dan, Hırvatistan’dan, 
Çek Cumhuriyeti’nden, Macaristan’dan, Lübnan’dan, Hollanda’dan, Polanya’dan, Gürcüstan’dan, 
Moldavya’dan gelen değerli meslektaşlarımı görmek benim için ayrı bir güzellik oldu

          Birliğimiz kurulduğu günden bugüne kadar olan sure içinde, üyeleriyle, diğer ülkelerle ve hukuk 
kuruluşlarıyla amaçlarının pek çoğu ile ilgili olarak iyi ilişkilerini geliştirmiştir.

Bu bağlamda, mesleğimizin ve hukukun savunulması amaçlayan ortak etkinliklerle, 
Birliğimiz üyeleri arasındaki karşılıklı bilgi sisteminin düzenlenmesini ve ilişkilerimizin gelişmesini 
teşvik ettik. 

Yine kuvvetler ayrılığı öğretisine ve hukukun üstünlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı olan 
demokratik değerleri savunduk. 

Filistin sorunu, Irak’ın Amerika Birleşik Devleti tarafından hukuka aykırı olarak işgal 
edilmesi gibi birkaç istisna dışında, insan haklarını savunduk. 

Ne var ki, hukuk alanındaki karşılıklı deneyimlerimizin ve bilgilerimizin değiş tokuş edilmesi 
ile hukuki yardımlaşma konularında, Birlik üyesi ülkelerin avukatlarının uluslararası düzeyde etkinlik 
sağlamasında çok fazla mesafe alamadık.

Birlik üyesi ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin geliştirilebilmesi için gerekli olan yasama 
birliğini sağlamakta daha hala başarılı olamadık.

Aynı şekilde, dünyadaki ve bölgedeki kuruluşlar ile avukatlık mesleği ile bağlantılı 
kuruluşların etkinliklerine ortak üye olarak katılmak dahil, birliğimiz üyesi Barolar ile Birliğimizin 
uluslararası düzeydeki etkinliğini artıramadık.

Özellikle uluslararası nitelikteki hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak Birliğimiz üyesi 
ülkelerin avukatlarının vize almaksızın serbestçe dolaşmalarının sağlanmasına destek verilmesine 
ilişkin amacımızı daha hala gerçekleştiremedik.  

Değerli Başkanlar,

Değerli Meslektaşlar,

Şimdi sizleri kuruluşumuzun geçmiş bazı etkinlikleri konusunda bilgilendirmek istiyorum. 

Türk Adalet Bakanlığı’nın tutum ve uygulamalarını protesto etmek için 5 Nisan 2007 
tarihinde Avukatlar Günü’nü kutlamadık. O nedenle, ne yazık ki sizleri Ankara’ya davet edemedik.    

Bununla birlikte, Ankara Barosu’nun kuruluş günü olan 14 Temmuz 2007 tarihindeki 
etkinliklere katılan Gürcistan Barosu Başkanı Sayın Nugzar Birkia, Makedonya Barosu Başkanı Sayın 
Nenad Janicevic, Sofya, Bükreş, Azerbaycan Barolarının temsilcileri varlıkları ile bizi onurlandırdılar.     
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Bildiğiniz üzere iki yıl önce Ankara Barosu olarak Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği’nin 
web sayfasını yayınlamaya başladık ve Birliğimizin Sofya’da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda web 
sayfamızla ilgili bir sunum yaptık

O Genel Kurul toplantısında da belirttiğim üzere, web sayfamızdaki en önemli yenilik, 
ülkelerin birbirleri ile karşılıklı olarak haberleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla her ülkenin kendi 
e-mail adresini almasıdır.

Ankara Barosundaki durum, Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği’nin ülkelerimizdeki 
meslektaşlarımız tarafından yeterince tanınmadığını bize göstermektedir. Sizlerin de ülkelerinizde 
aynı sorunlarınız olduğunu sanıyorum. O nedenle, Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği örgünün, 
Barolarımız bünyesinde çalıştığını gösterecek ortak etkinlikleri ile ilgili bilgilendirici makaleleri web 
sayfamıza koyabiliriz.    

Ne var ki, Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği’ne üye ülkelerin hiçbirisinden hiçbir bilgi 
alamadık. Dolayısıyla, Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği’nin web sayfası hala etkin değil. 

Burada, yorumlarınızı, önerilerinizi, Barolarınızdaki haberleri Karadeniz Ülkeleri Baroları 
Birliği’nin web sayfasına göndermeniz konusunda sizlere yeniden çağrıda bulunuyorum.

Sizlerin de çok iyi bildiği üzere, Birliğimizin en önemli amaçlarından bir tanesi, hukuk 
pratiğinin geliştirilebilmesi için ortak bir yasama kurulmasıdır.  Az yukarıda da işaret ettiğim 
üzere, bu konuda herhangi bir şey yapamadık. O nedenle, mümkün olduğu kadar kısa bir süre 
içinde, ülkelerinizdeki hukuk uygulaması ile ilgili yasal düzenlemelerin İngilizcesini Ankara Barosu 
Başkanlığı’na gönderirseniz bundan dolayı sizlere minnettar olacağız. 

Bu yolla etkinliklerimiz hız kazanacağı gibi, üye ülkelerin yasama faaliyetleri ile ilgili 
metinleri Karadeniz Ülkeleri Baroları  Birliği’nin web sayfasında yayınlama avantajını elde edeceğiz. 

Genç Avukatların Değişim Programı’nın sürekli bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz. Ankara Barosu olarak bizim önerimiz, Genç Avukatlar Değişim Programı’nın her yıl 
veya iki yılda bir yapılmasıdır. Bu programda yer alacak avukatlar kendi Baroları tarafından seçilmeli 
ve 35 yaşın üzerinde olmamalıdır.

Genç avukatların değişimi ile birlikte, gelecekte Barolarımız arasındaki ilişkiler daha da 
zenginleşecektir. Genel Kurul’ca belirlenecek ilkeler çerçevesinde, misafir ülkelerin genç avukatlarına, 
ev sahibi ülkenin ulusal hukuku ile ilgili genel hukuk ilkeleri konusunda kurslar düzenlemek suretiyle 
bilgi verilmesini amaçlamalıyız.  

Ankara Barosu Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği Kurulu Başkanı’nın, Karadeniz Ülkeleri 
Baroları Birliği’ne üye ülkelere  projeler önerdiğini biliyorum. Bu projelerin bir kısmı aşağıdaki 
konularla ilgilidir: çevre sorunlarına odaklı proje geliştirilmesi, ülkelerimizin otantik ve yerel 
kültürlerinin tanıtılması amaçlı Kültür Günleri düzenlenmesi, kadın hakları üzerine toplantılar 
düzenlenmesi, kadın kaçakçılığına karşı mücadele edilmesi, 300 milyar ticari kapasiteli Karadeniz 
Ülkeleri Ekonomik İşbirliği çerçevesinde ülkelerimizin ticaretini geliştirecek proje geliştirilmesi. 

Ne var ki, sizlerden bugüne kadar bir cevap alabilmiş değiliz ve halen cevap vermenizi 
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bekliyoruz.

Kısaca, bütün bu konular ve sorunlar üzerinde sıkı çalışmalı ve daha da yoğunlaşmalıyız.

Çok iyi bilindiği üzere tahkim geleneksel yargı yoluna iyi bir alternatiftir. Birliğimiz bünyesi 
içinde bir tahkim kurumunun veya merkezinin kurulması, hem ülkelerimiz ve hem de mesleğimiz için 
yararlı olacaktır.

Beni dikkatle dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor, bu Genel Kurul’dan başarılı ve üretici 
sonuçlar çıkacağını umuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar,

Ankara Barosu Başkanı

Karadeniz Ülkeleri Baroları Birliği Genel Sekreteri     

       

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 18-21 EKİM 2007 TARİHLERİ ARASINDA SANAT EĞİTİMCİLERİ 
DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ, ÇOCUK MÜZELERİ KURMA DERNEĞİ, ANKARA 

ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 
BAROMUZUN DA KATKI YAPTIĞI “EĞİTİM VE MÜZE SEMİMERİ” NİN AÇILIŞINDA 

YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

18.10.2007

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi adıma saygı ile 
selamlıyor, hepinize günaydın ve hoş geldiniz diyorum. 

“Eğitim ve Müze” konulu bu semineri düzenleyen Sanat Eğitimcileri Derneği’nin, Çağdaş Drama 
Derneği’nin, Çocuk Müzeleri Kurma Derneği’nin ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 
değerli yöneticilerine ve yine bu seminere konuşmacı olarak katılarak müze deneyimlerini ve müzede 
eğitim uygulamaları konusundaki bilgilerini, bu konulara ilgi duyan siz değerli konuklarla paylaşacak 
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olan Sayın Konuşmacılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum 

“Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez” diyor bilge Sokrates. Kendimizi ve yaşadığımız hayatı 
sorgulayabilmek için; insan olarak, kurum olarak, seçtiğimiz ve yapmakta olduğumuz mesleklerin 
sahibi olarak dünden bugüne nasıl bir ilerleme kaydettiğimizi, bugün bulunduğumuz aşamaya nasıl 
geldiğimizi, bizden önceki kuşaklardan neyi nasıl devir aldığımızı, devir aldığımız mirasa hangi 
değerleri kattığımızı bilmemiz gerekir. 

Bütün bu konularda bize yardımcı olacak, bize ışık tutacak, bize bilinçlendirecek olan bilim tarihtir. 
Tarih bize sadece geçmişimizi anlatmaz, geleceğimizi nasıl biçimlendirmemiz gerektiği konusunda da 
yol gösterir. 

İnsan soyunun nasıl ilerlediğini, uygarlığın nasıl geliştiğini, toplum, aile ve meslek yaşamımızın 
geçmişten bugüne nasıl örgütlendiğini bize yazılı olarak ve soyut biçimde anlatan tarihin somutlaştığı, 
anlattıklarının kanıtlarını sunduğu alan ise müzedir. 

Sergiledikleri ile müze; bizi geçmişimizle buluşturan, geçmişimizi koruyan, bireysel, toplumsal ve 
kurumsal hafızamızı canlı tutan, geçmişimizle ve  kendimizle yüzleşmemizi, kendimizi ve geçmişimizi 
sorgulamamızı sağlayan, bizi eğiten, bizi düşündüren kurumdur.     

Ülkemizde bir ilk ve hala tek olan, bilebildiğimiz kadarıyla dünyada ülkemiz dışında sadece Fransa 
ve Polonya’da kurulu bulunan ‘Hukuk Müzesi’nin Baromuz tarafından kurulmasının nedeni, müze 
kurumunun, insan, kurum ve toplum yaşamında ifade ettiği değerin bilincinde olmamızdır. 

Bireyin meşru savunma hakkının kolektif organizasyonu olan hukuk, toplumu değiştirmenin ve 
dönüştürmenin en etkili aracıdır. Bunun bilincinde olduğu için Büyük Atatürk, Cumhuriyetin ilanı 
ile birlikte başlattığı modernleşme sürecinde yaptığı devrimlere “Hukuk Devrimi” ile başlamıştır. 
Onun için Cumhuriyet, özü ve amacı itibariyle hukuk yoluyla toplumu dönüştürme ve değiştirme 
projesidir. 

Ankara Barosu olarak kurduğumuz ‘Hukuk Müzesi’ işte bu dönüşümün ve değişimin kısa bir 
tarihidir. 

Kuşkusuz bu müzenin kurulmasının arkasında dönemin Baro Yönetiminin iradesi ve desteği vardır. 
Bu irade ve destek önemli olmakla birlikte, ondan çok daha önemli ve değerli olan bu müzenin 
yaratılmasındaki vizyondur, emektir. O vizyon ve emek benden sonra konuşacak olan değerli 
meslektaşım Sayın Argun Bozkurt’un vizyonudur, emeğidir. Sayın Bozkurt bu müzenin oluşmasına 
sadece emeğini katmamış, kendi koleksiyonunda bulunan eserlerin tamamını da hediye etmek 
suretiyle katkıda bulunmuştur. Onun için Ankara Barosu kendisine minnettardır. Bunu hem Ankara 
Barosu’nun kendisine hizmet edenlere olan vefası adına ve hem de tarihe not düşmek adına belirtmeyi 
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görev bildim. 

Bu seminerin ülkemiz müzeciliğine, dünya müzeciliğine yeni ışıklar getirmesini diler, beni sabırla 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.     

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

09 KASIM 2007 GÜNÜ DÜZENLENEN “TEOMAN EVREN ANMA GÜNÜ” 
NDE 

BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

09.11.2007

Sevgili Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar, 

Ülkemize, Ankara Barosu tüzel kişiliğine, avukatlık mesleğine, Türk Hukukuna hizmet 
etmiş meslek ustalarına olan vefamızı, saygımızı, minnetimizi ifade etmek, onların 
anısını yaşatmak, “baki kalacak bu kubbede her biri hoş bir seda olan” üstatlarımızı, 
gelecek kuşaklara tanıtmak ve böylece Ankara Barosunun hem tarihini yazmak ve 
hem de kurumsal hafızasını oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz “Meslek Ustalarını 
Anma/Meslek Ustalarına Saygı” programının dördüncüsü olan “Teoman Evren’i 
Anma” etkinliğimize hoş geldiniz. 

Sizleri Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum. 

 “Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasındayım;
  Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
  Yolumun karanlığa saplanan noktasında, 
  Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

  Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
  Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
  İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık, 
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  Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

  İçimde damla damla bir korku birikiyor;
  Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler…
  Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor;
  Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler.
  Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
  Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
  Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
  Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

  Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
  Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
  Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; 
  Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

  Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
  İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
  Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;
  Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler.
 
  Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
  Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
  Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
  Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

  Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
  Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
  Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir kuyuya,
  Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi.

  Başını bir gayeye satmış kahraman gibi,
  Etinle, kemiğinle, sokakların malısın!
  Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi,
  Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın!

  Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri, 
  Erimiş ruhlarımız bir derdin potasında.
  Senin gölgeni içmiş, onun gözbebekleri; 
  Onun taşı erimiş, senin kafatasında.
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  İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var;
  Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz.
  Dünyada taşınacak bir kuru başınız var;
  Onu da, hangi diyar olsa götürürsünüz.

  Yağız atlı süvari, koştur atını, koştur!
  Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları,
  Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, 
  Ne senin anladığın kadar kaldırımları …”

Değerli Konuklar,
Sözlerime Türk şiir sanatının usta isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” 
isimli şiiriyle başlamamın nedenini sanıyorum biliyorsunuz, ama bey yine de 
söyleyeyim; rahmetli Teoman Ağabey’in en çok sevdiği ve en güzel okuduğu şiirlerden 
birisi olduğu için, onun adına düzenlediğimiz anma törenine, “her daim hoyrat olan 
bu akşamüstüne” bu güzel ve anlamlı şiirle başladım.  
“Her ölüm, erken ölümdür” diyor Nietzsche.  O’nun ölümü de erken oldu. Hem de çok 
erken oldu. Erken olmasının ötesinde, Teoman Ağabey’e hiç yakışmayan bir şey oldu 
ölüm. 

Yaşamın, yaşama dair hemen her şeyin bu kadar içinde olan, gönül adamı olan, 
para gibi, mal mülk gibi, mevki gibi, iktidar gibi insanın yolunu şaşırtan, insanlığını 
unutturan şeylerle ilgisi olmayan, bunlarla ve bunlara takılıp kalanlarla dalgasını 
geçen, geride bıraktığı hiçbir şeye dönüp bir daha bakmayan, sadece işini iyi yapan, 
küçükle küçük, büyükle büyük olan, güvenilir bir dost, güvenilir bir arkadaş, güvenilir 
bir avukat, saygın bir hukukçu olan, hepsi bir yana “insan” olan, “adam gibi adam” 
olan Teoman Ağabey’e hiç, ama hiç yakışmayan bir şey oldu ölüm.  

“Her şey yarım, yârim!” diyor Teoman Ağabey’in o çok sevdiği büyük şair, Kabataş 
Erkek Lisesi’nde okurken edebiyat öğretmeni olan Behçet Necatigil.  Sanıyorum, 
onun arkasından söylenebilecek en güzel sözlerden biri bu; “Her şey yarım, yârim!” 
Sen gittiğin için her şey yarım Teoman Ağabey. 
      
Değerli Konuklar, 

Yaşamı zevkli kılan şeyler, kolay bulunmayan, ama aslında bulunması hiç de pahalı 
olmayan şeylerdir. Bunların başında ‘dostlar’ gelir. Onun için bilge Epikuros ‘insanın 
bütün yaşamını mutluluk içinde geçirmesine yardım etmek üzere bilgeliğin bize sundukları 
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arasında en önemlisi dost edinme yetisidir’ diyor. 

Bu yetiye sahip olan ender insanlardan birisidir Teoman Ağabey.
      
Şimdi O’nun arkasından bunları söylerken, karşıdaki kapıdan içeriye girecekmiş gibi 
geliyor. Bir yerlerde onunla birlikte otururken “Hadi hep beraber kalkıyoruz” demesi 
geliyor aklıma. “Ağabey biz oturacağız siz gidin” dediğimizde, “Hayır! Hep beraber 
kalkacağız, ben gidersem arkamdan konuşursunuz” demesi geliyor aklıma. 

Evet! Teoman Ağabey sen erken kalkıp gittin, biz de işte böyle arkandan 
konuşuyoruz  

Yaşarken çok fazla ayırtında olmayız, olmadığımız için de değerini pek anlayamayız, 
ama bir gün gelir yaşadığımız her şey bir anı olur. Olgunluğa ulaşmak için, büyümek 
için insanın anıları olması gerekir. Esasen günleri değil, anıları hatırlarız. Hayatın 
zenginliği unuttuğumuz anılardadır.   

Onunla ilgili benim de, sizlerin de çok anısı var. Az sonra bu anıları konuşacağız, 
anılarla yaşatacağız Teoman Ağabey’i. 

Yılını tam olarak anımsayamıyorum. 1971 veya 1972 olabilir. İstanbul Hukuk 
Fakültesinde öğrenciyim. Fena halde solcu, ödünsüz bir devrimciyim. O yıllar, 
Marksist gelenekten gelen, bu öğretiyle yetişmiş, buna inanmış pek çok kişi gibi benim 
de tarihi engelsiz bir ilerleme olarak gördüğüm yıllar. O yıllar, solun umutlarının daha 
henüz ihanete uğramadığı yıllar. O yıllar, dünyanın biçim verilebilirliğine olan aşırı 
ve içten inancı yüzünden solun henüz bir bedel ödemediği yıllar. Bilimsel umutla 
binyılcılığın o bilinen karşımı, dünyanın yeni baştan kurulabileceği ve insanların 
da temelde biçim verilebilir ve hatta mükemmelleştirilebilir oldukları inancıyla 
yoğrulduğumuz yıllar, o yıllar. Devrim geldi gelecek diye beklediğimiz yıllar, o yıllar. 
İşte! O yıllardan bir gün İstanbul’dan Ankara’ya ailemin yanına geldiğimde, babamın 
isteği üzerine tanışmak için bir Cumartesi Günü Teoman Ağabey’in bürosunun 
bulunduğu Ulus’taki İş Kur Han’a gittim. O yıllarda, avukat olduktan sonra iktidarına 
son vermek için mücadele edeceğimiz İş Kur Han’ın gücünü, Ankara Barosu 
üzerindeki etkisini, Teoman Ağabey’in İş Kur Han iktidarının önemli isimlerinden 
birisi olduğunu henüz bilmiyorum. Bürodan içeriye girdiğimde masasının üzerine 
ayaklarını uzatmış telefonda birileriyle Pazar günü ava gitme konusunda konuşan genç, 
esmer, bıyıklı, yakışıklı, şık giyimli birisi oturuyordu. Bana eliyle otur işareti yaptı, 
oturdum. Konuşmasını bitirdikten sonra kim olduğumu sordu, kendimi tanıttım. 
Ne konuştuğumuzu tam olarak hatırlayamıyorum. Ama iki şeyi çok iyi hatırlıyorum. 
Birincisi biraz kibirli, alaycı ve kendini beğenmiş bulmuştum ki, uzaktan öyle, ama 
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yakından hiç öyle değildi. İkincisi bizim devrim için uğraştığımız o yıllarda Ankara’da 
avukatlık yapan bir aydının hafta sonunda av partisi düzenlemek gibi burjuva veya 
küçük burjuva zevkleri olmasına hem şaşırmış ve hem de çok kızmıştım. Bunu yıllar 
sonra dost olduğumuzda kendisine söylediğimde o kendisine özgü yakışıklı gülüşü 
ve hiç o değişmeyen kendinden emin, karşısındaki ile ince ince ince dalgasını geçen 
tavrıyla ‘ben yine ara sıra avlanmaya gidiyorum, ama sen devrim yolunda gitmiyorsun’ 
demişti. 

Ben 1975 yılında Ankara’ya gelip avukatlık yapmaya başladıktan sonra zaman içinde 
arkadaş olduk, dost olduk, iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum, ama beni bu baro 
işlerinin içine soktu. Onun desteğiyle 1984 yılında Baro yönetim kurulu üyesi oldum. 
Baroda iktidar mücadelesine giriştikten sonra zaman zaman aynı çizgide olduk, 
zaman zaman karşı karşıya geldik. Ama dostluğumuzu, birbirimize olan sevgimizi, 
saygımızı hiç yitirmedik. Barodaki mücadelemiz içinde Sayın Soner Kocabey çok 
iyi bilir, İş Kur Han’ın gücünü yıkmak için Sayın Atila Sav, Sayın Önder Sav, Sayın 
Teoman Evren üçlüsünü parçalamaya çok çalıştık, ama başarılı olamadık. 

Örneğin 1988 yılında Baro Başkanlığı için Sayın Özdemir Özok’u destekledik. Bu 
süreçte Sayın Özok iyi hatırlar, ayrı gurup kuralım Sayın Özdemir Özok bizimle 
olunca Teoman Ağabey’de bizimle olur, İş Kur Han iktidarını parçalarız diye hesaplar 
yaptık, ama başarılı olamadık. Ne Özdemir Ağabey, ne de rahmetli Teoman Ağabey 
bizimle beraber oldu. 

O günlerde Baro seçimleri için sık sık toplanıyoruz, liderimiz Özdemir Ağabey, 
hepimiz isyanlardayız. Sezenler Sokak’ta şimdi Şan İskendercisi olan yerde içkili 
bir lokanta vardı. Oradayız. Özdemir Ağabey vardı, Sayın Soner Kocabey, Sayın 
Sami Kahraman, Sayın Ünal Dinç, rahmetli Burhan Karaçal vardı. Seçimler üzerine 
konuşuyoruz, teknikler, taktikler geliştiriyoruz. Teoman Ağabey lokantayı bastı. 
Bize bir fıkra anlattı. Fıkra şu; “Farenin yolu şarapların saklandığı depoya düşmüş, 
fıçılardan yere sızan şarapları yalamaya başlayan fare iyice sarhoş olduktan sonra -nerede 
o kedi- diye kabadayı kabadayı ortalıkta dolaşmaya başlamış.” Teoman Ağabey fıkrayı 
bitirdikten sonra bize dedi ki; “Ulan hepiniz şarap deposuna düşmüş fare gibi kafayı 
bulmuşsunuz -nerede bu Önder Sav, nerede bu Atila Sav-  diye ortada dolaşıyorsunuz, 
dağılın hepiniz.” 

Gerçekte Teoman Ağabey anlatılmaz. O yaşanır, Onunla birlikteyken yaşamdan ve 
yaşanılan an’dan keyif alınır. O’nu şimdi anılarla yaşatırken de, göreceksiniz, çok, ama 
çok büyük keyif alacağız. O’nun ölümü ile Ankara Barosu seçkin bir üyesini, değerli 
bir Başkanını yitirdi. Ben ve benim gibi ona yakın olanlar ise arkadaşını, dostunu 
yitirdi.     
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Şiirle başladım sözlerime, şiirle son vereceğim. Teoman Ağabey’in çok sevdiği büyük 
şair, Türkçenin şairi Nazım Hikmet’in vefatı üzerine bir başka büyük şair Pablo 
Neruda’nın yazdığı ve bir güz günü yitirdiğimiz Teoman Ağabey’in ölümünde bizim 
duyduğumuz acıyı yansıtan “Güz Çiçeklerinden Nazım’a Çelenk” isimli şiiri okuyarak 
son vereceğim sözlerime;

“Niçin öldün Nazım?
 Ne yaparız şimdi biz şarkılardan yoksun?
 Nerde buluruz başka bir pınar ki, 
      orda bizi karşıladığın gülümseme olsun?  
Seninki gibi ateşle su karışık, acıyla sevinç dolu,
      gerçeğe çağıran bakışı nerde bulalım?
Kardeşim, öyle yeni duygular, düşünceler yarattın ki bende,  
      denizden esen acı rüzgar kapacak olsa bunları,
      bulut gibi, yaprak gibi sürüklenirler,
      yaşarken seçtiğin
      ve ölümünden sonra sana barınak olan 
     oraya, uzak toprağa düşerler.
Al sana bir demet Şili kasımpatılarından,
Al güney denizleri üstündeki ayın soğuk parlaklığını,
     halkların savaşını, kendi dövüşümü,
     ve yurdumun kederli davullarının boğuk gürültüsünü.
Kardeşim benim, dünyada nasıl yalnızım sensiz,      
Çiçek açmış kiraz ağacının altınına benzeyen yüzüne hasret, 
Benim için ekmek olan, susuzluğumu gideren, 
     kanıma güç veren dostluğundan yoksun.
Hapisten çıktığın gün karşılaşmıştık seninle, 
     zorbalık ve acı kuyusu gibi loş hapisten,
     zulmün izlerini görmüştüm ellerinde,
     ama parlak bir yüreğin vardı 
     yara ve ışık dolu bir yürek.
Ne yapayım ben şimdi?
Tasarlanabilir mi dünya
     her yana ektiğin çiçekler olmadan?
Nasıl yaşamalı seni örnek almadan,
     senin halk zekanı, ozanlık gücünü duymadan?
Böyle olduğun için teşekkürler, 
     teşekkürler türkülerinle yaktığın ateş için … 
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Ruhu şad olsun. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

16 KASIM 2007 GÜNÜ DÜZENLENEN “ATİLA SAV’A SAYGI” ETKİNLİĞİ’NDE BARO 
BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

16.11.2007

Sevgili Atila Ağabey,
Değerli Meslektaşlarım, 
Sayın Konuklar,

Mesleğimizin yüz aklarından olan, değerli ağabeyimiz, üstadımız, başkanımız Sayın  “Atila Sav’a Saygı” 
etkinliğimize hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum. 

Mevlana anlatıyor; “Üstad dün elinde bir mumla kentin çevresinde dolaşıyordu. Devden, canavardan 
bezdim, bir insan istiyorum, insan diyordu. Şu mayaları gevşek yoldaşlardan soğudum, bıktım, usandım. 
Tanrı aslanını, Zaloğlu Rüstem’i istiyorum. Dediler ki, biz aradık bulamadık. Dedi ki, o bulunmayan yok 
mu? İşte ben onu istiyorum.”  

Üstadın aradığı, bulmak istediği “Gezmek lazım her yeri/Bulmak için bir eri” diyen tasavvuf ustalarının 
aradığı, bulmak istediği “er kişi”dir. Yani “adamdır”, yani “adam gibi adamdır.” 

İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrenci olduğum 70’li yıllarda adını duyduğum, Ankara’ya geldikten ve 
eylemli olarak avukatlık yapmaya başladığım 1975 yılından bu yana tanıdığım, Baro Başkanı oluncaya 
kadar Baromuza ve Türkiye Barolar Birliği’ne başkanlık yapmış bir meslek büyüğü,  bir ağabey olarak 
uzaktan sevgi ve saygı duyduğum, Baro Başkanı olduğum Ekim/2004 tarihinden bu yana birlikte 
çalışma ve dolayısıyla çok daha yakından tanıma olanağı bulduğum, kişi olarak benden, kurum olarak 
Ankara Barosundan desteğini, deneyimlerini, bilgisini hiç ama hiç esirgemeyen Sayın Atila Sav, 
tasavvuf ustalarının aradığı “er”dir, “adam gibi adamdır.”  

Çoğumuz için gelecek olan hemen her şeyi geride bırakmış, bu bağlamda Bakanlık yapmış, milletvekilliği 
yapmış, Ankara Barosu’nun, Türkiye Barolar Birliği’nin başkanlığını yapmış ve yaptığı bütün bu 
görevlerde olumlu izler ve kalıcı eserler bırakmış olan Sayın Atila Sav, saygın ve rafine kişiliğiyle, 
beyefendiliğiyle, dürüstlüğüyle, entelektüel birikimiyle, çalışkanlığıyla, sadeliğiyle, mütevaziliğiyle, 
sorumluluk anlayışıyla, çalışma disiplini ve üretkenliğiyle, hukukçu ve avukat kimliğiyle, ağabeyliğiyle 
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örnek alınması gereken kişidir.

“Dostluk için temelleri atmaya çalışan bizler/Kendimiz dostça olamadık” diyor Berthold Brecht. Büyük 
usta Brecht’in bu maksimi birileri ve hatta çokları için doğru olabilir. Ama bu sevgili Atila Ağabey için 
doğru ve geçerli değil. O hem kendi için ve hem de başkaları için “dostça” olanlardandır. Baro başkanı 
olarak görev yaptığım geride kalan üç yıl içinde, bu dostluğu kendisinden hep gören bir kişi olarak 
burada sizlerin huzurunda kendisine teşekkür etmek isterim.         

Kişisel ilişkilerine olduğu kadar, mesleki ve siyasi ilişkilerine dürüstlük, doğruluk standartları getiren, 
yazmaya, tiyatroya ve sanata olan ilgisiyle entelektüel bir duruş sergileyen, hiçbir zaman ve hiçbir 
türdeki otoriterliğe sıcak bakmayan, bulunduğu ortama içtenlik, sevecenlik, alçakgönüllülük, güven, 
yapıcı etkinlik gibi pozitif enerjiler getiren, günümüz toplumunda aydının yeri ve birey ile kurumlar 
arasındaki ilişkiler konusunda örnek bir kişi olan Atila Ağabey’den hepimizin öğrendiği ve daha da 
öğreneceği çok şey olduğuna inanıyor, kendisine çok sevdiği ailesiyle birlikte uzun ve sağlıklı bir 
yaşam  diliyorum. 

Son bir söz daha; “Sevgili Atila Ağabey! Lütfen elinizi bizlerden ve Ankara Barosundan hiç çekmeyiniz.”             

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, bir kez daha sizlere sevgi ve saygılar 
sunuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

15 KASIM 2007 GÜNÜ “AV.BEHİÇ AŞÇI” İLE DÜZENLENEN SÖYLEŞİ ÖNCESİ BARO 
BAŞKANI’NIN YAPTIĞI KONUŞMA

15.11.2007

Sevgili Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar, 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, hepinize iyi akşamlar diliyorum. 

Ortaklaşa savunulacak bir dava uğruna insanın kendi refahını ve hatta hayatını feda etmeye hazır 
olması, geçmişteki bütün zamanlarda ve hemen her toplumda saygı duyulacak bir eylemdir. Bu türden 
bir eylem içinde insanı güçlü kılacak, içindeki mücadele hırsını ve iradesini pekiştirecek yegane şey 
insanın dostlarını  yanında bulmasıdır. Zira dostluk; insanın kaderini, umutlarını, mutluluk düşlerini, 
içine düştüğü kötü durumu, kendisine benzeyen başkalarıyla paylaşması, inandığı şeyler için 
başkalarıyla birlikte omuz omuza savaşması demektir. Yaşamın kırılganlığı, tehlikelerle ve tehditlerle 
dolu olduğu dikkate alındığında, onu az da olsa güvenli kılacak olan şey, husumete, tehdide, tehlikeye 
birlikte karşı koyabileceğiniz dostlarınızın varlığıdır. 
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Günümüzde bu tarz dostluklar büyük ölçüde tedavülden kalkmış da olsa, insan bir felaketle 
karşılaştığında, ya da Sayın Aşçı’nın yaptığı gibi bir mücadelenin içine girdiğinde, kimilerinin yaraya 
tuz basmaktan kaçındığını, kimilerinin yaygaraya katılıp seslerini kurbanları suçlayan koroya dahil 
ettiklerini görebileceği gibi, yanında ve arkasında dostlarını da görebilir. 

Sayın Aşçı’nın mücadelesinde ona destek veren dostlarının o tarihteki en büyük dileği hem mücadeleye 
konu hususlarda bir iyileşmenin sağlanması ve hem de Sayın Aşçı’nın yaşama sağlıklı olarak geri 
dönmesiydi. 

Mücadeleye konu hususlarda belki tam olarak bir ilerleme sağlanamadı, ama öyle de olsa Sayın 
Aşçı’nın yaşama geri dönmesi bizler için en önemli kazanç olmuştur. Nazım Hikmet’in usta ifadesiyle 
sadece “yaşamak güzel şey” olduğu için değil, her türlü mücadele ancak ve ancak hayatta kalarak 
yapılabileceği için kazançtır. 

Bunu özellikle bilmenizi rica ediyor ve bugün bizlerle birlikte olan Sayın Aşçı’ya Türk şiirinin usta şairi 
Nazım Hikmet’in şimdi okuyacağım şiirini ithaf ediyorum; 

Fevkalâde memnunum dünyaya geldiğime, 
Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. 
Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen 
ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı 
dünya, inanılmayacak kadar büyüktür benim için. 
Dünyayı dolaşmak, 
görmediğim balıkları, yemişleri, yıldızları görmek isterdim. 
Halbuki ben, 
yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu. 
Mavi pulu Asya’da damgalanmış bir tek mektup bile almadım. 
Ben ve bizim mahalle bakkalı, 
ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika’da. 
Fakat ne zarar, 
Çin’den İspanya’ya, Ümit Burnu’ndan Alaska’ya kadar 
her mili bahride, her kilometrede dostum ve düşmanım var. 
Dostlar ki bir kerre bile selâmlaşmadık 
aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz. 
Ve düşmanlar ki kanıma susamışlar 
kanlarına susamışım. 
Benim kuvvetim : 
bu büyük dünyada yalnız olmamaklığımdır. 
Dünya ve insanları yüreğimde sır, 
ilmimde muamma değildirler. 
Ben kurtarıp kellemi nida ve sual işaretlerinden, 
büyük kavgada 
açık ve endişesiz 
girdim safa. 
Ve dışında bu safın 
toprak ve sen 
bana kâfi gelmiyorsunuz. 
Halbuki sen harikulâde güzelsin, 
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Toprak sıcak ve güzeldir. 
 
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.
 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU’NUN, INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER, 
GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ VE AVRUPA 

KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN “ÇOCUK HAKLARINA 
DAİR SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINI İZLEME VE RAPORLANMASI 

KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ” KONULU PROJENİN 
TANITILMASI İÇİN 23 KASIM 2007 TARİHİNDE DÜZENLENEN 

SEMİNERDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI

23.11.2007

Değerli Konuklar, 
Sayın Katılımcılar,

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Yurttaş, siyasi toplumun, yani devletin, bir dizi hak bahşedilmiş, bir o kadar da 
sorumluluk yüklenmiş üyesidir. Onun için yurttaşlık, bireysel var oluşun kamusal 
yüzüdür. 

İnsanlar, sahip oldukları hak ve yetkiler ile üstlendikleri sorumluluklar ölçüsünde 
yaşadıkları toplumun hayatına katılabilirler. 

Sivil toplum, bireyin özgürlük ve özel alanını kapsamakla, siyasal toplumdan, yani 
devletten özerk ve bağımsız olmak durumundadır. 

Esasen sivil toplumun alanı genişledikçe, devletin alanı daralır; devletin alanı 
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genişledikçe, sivil toplumun alanı daralır ve hatta sivil toplum var ise yok olur, yok 
ise var olmaz.  

Sağlıklı ve örgütlü bir sivil toplumun mevcudiyeti, demokrasinin yerleşmesinde, 
gelişmesinde etkili olduğu kadar, devlet gücünün kötüye kullanılmasının, siyasal 
iktidarın iktidar gücünü kötüye kullanmak suretiyle despotizme ve totalitarizme 
yönelmesinin karşısındaki en etkili güvencedir. 

Esasen totaliter düzenler, sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının görece 
bağımsızlığına dahi tahammül edemedikleri gibi, bu kurumların denetimini, 
sayılarının en aza indirilmesini, idarenin bütünlüğüne dahil edilmesini isterler.

Bizim ülkemizde olduğu gibi, kadim devlet anlayışının egemen olduğu bir devlet ve 
toplum örgütlenmesi içinde sivil toplumun oluşması, gelişmesi pek o kadar kolay 
olmuyor. 

1961 Anayasasının getirdiği özgürlükçü anlayış içinde gelişmeye başlayan Türkiye 
sivil toplumu, 1980 askeri darbesiyle birlikte, o tarihe kadar olan iyi kötü elde ettiği 
kazanımlarını da yitirmiş ve ancak toplum yaşamının sivilleşmeye başlamasıyla 
birlikte yeniden gelişmeye başlamıştır. 

Bugün geldiğimiz aşama itibari ile Türkiye’de düne oranla gelişmiş, daha canlı ve 
dinamik bir sivil toplum mevcut olmakla birlikte, uygar devletlerde mevcut sivil bir 
toplumun varlığına eş değer bir sivil toplumun varlığından söz etmek oldukça zor. 

Onun için sivil düşünen ve davranan insanlar olarak bizlerin sivil toplumun 
gelişmesine, güçlenmesine katkı yapması gerekir. 

Ankara Barosu, diğer barolar ve meslek kuruluşları gibi her ne kadar kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu adıyla örgütlenmiş ve devlete eklemlenmiş bir kuruluş 
ise de, gerçekte bir sivil toplum kuruluşudur. 
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Ankara Barosu olarak biz bu bilinçte olduğumuz için, tepki de almamıza rağmen 
hemen her konuda sivil düşünüyor, sivil duruyor ve davranıyor ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarına örnek olmaya çalışıyoruz.. Bugün burada sizlerle birlikte olmamız, bu 
projeye destek vermemiz de bunun kanıtı.       

Yine Ankara Barosu olarak duyarlı olduğumuz hususların başında sivil hak ve özgürlükler geliyor. Bu 
hakların en başında çocuk hakları geliyor. Onun için hepimiz buradayız. Hepimizi burada buluşturan 
ortak duygu bu duyarlılık. 

Ben proje kapsamındaki bu seminerin başarılı geçmesini diliyor, katkı yapan herkese teşekkür ediyor 
ve sözlerime düşün adamı, usta şair Halil Cibran’ın çocuklarla ilgili olarak, ama biz yetişkin çocuklara 
ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine hitaben yazdığı güzel şiiriyle son veriyorum; 

“Çocuklar!
 Çocuklarınız, sizin çocuklarınız değil,  
 Onlar, kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.  
 Sizin aracılığınızla geldiler, ama sizden gelmediler  
 Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.  
 Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.  
 Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.  
 Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.  
 Çünkü ruhlar yarındadır,  
 Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.  
 Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz,
 Ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın.  
 Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.  
 Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.  
 Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür  
 Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.  
 Okçunun önünde kıvançla eğilin,  
 Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar  
 Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.”
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BAROMUZ KADIN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN 26 KASIM 2007 GÜNÜ 
DÜZENLENEN “NEDENLERİ VE SONUÇLARIYLA KADINA KARŞI ŞİDDET” İSİMLİ 

PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

26.11.2007

Değerli Konuklar,
Sevgili Meslektaşlarım,

Baromuz Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Nedenleri Ve Sonuçlarıyla Kadına Karşı 
Şiddet” konulu panelimize hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Panelimize konuşmacı olarak katılan değerli panelistlere, zamanlarını ve bilgilerini bizlerle paylaştıkları 
için Ankara Barosu adına, sizler adına, kendi adıma en içten teşekkürlerimi sunuyor, kendilerine 
kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Değerli Konuklar,

“Doğumunun otuz birinci yıldönümü arifesinde, akşam saat dokuza doğru, tam da sokakların sessizleştiği 
bir saatte, silindir şapkalı, frak giymiş iki adam Joseph K’nın evine gelirler ve Joseph K’yı da alıp dışarıya 
çıkarlar. Daha evin kapısından dışarı çıkar çıkmaz, aralarına aldıkları Joseph K’nın omuzlarına yapışırlar, 
kollarından kavrayıp ellerini yakalarlar. Böylece kentin dışına çıkarak terkedilmiş boş bir taş ocağına gelirler. 
Dört bir taraf, başka hiçbir ışığa vergi olmayan bir doğallık ve sessizlik içersindeki ay ışığı ile örtülüdür. 
Adamlardan birinin eli, Joseph K’nın gırtlağına sarılırken, diğeri elindeki bıçağı sonuna kadar Joseph K’nın 
kalbine saplar ve bıçağı olduğu yerde iki kez çevirir. Son nefesini vermekte olan Joseph K. az ilerisinde katili 
olan iki adamın yanak yanağa vermiş bir şekilde kendisine baktıklarını görür, o da onlara bakar ve ‘Bir 
köpek gibi’ der.” 

Okuduğum bu pasaj iktidar ve şiddet üzerine bugüne kadar yazılmış olan büyük romanların kuşkusuz 
en başında gelen Kafka’nın ‘Dava’ isimli romanının ‘Son’ başlığını taşıyan ‘Onuncu Bölümü’nde yer 
alan ölüm sahnesidir. 

Romanın böyle değil de, Joseph K’nın affıyla, yani ona yapılan işkencenin sona ermesiyle bitmesi, 
acaba okuyucu yönünden daha doğru bir mesaj olur muydu? Herhalde bunu Kafka’da düşünmüştür. 
Ama düşünmüş de olsa, böyle bir finali tercih etmemiştir. 

Edebiyat eleştirmenlerine göre bunun nedeni, Kafka’nın romanını ‘suçluluk’ temasıyla değil de, ‘utanç’ 
temasıyla bitirmek istemesidir. Kafka’nın romanını bitirirken Joseph K.nın katledilmesiyle ilgili olarak: 
‘Sanki bunun utancı, kendisinden sonra da yaşamalıydı’ demiş olması bu tespiti doğrulamaktadır. 

Panelimizin konusunu oluşturan şiddet olgusunun, suçluluk boyutundan daha çok, utanç boyutu 
üzerinde durmak istediğim için, konuşmama, Kafka’nın ‘Dava’  isimli romanının ölüm sahnesi ile 
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başlamayı tercih ettim. 

Biz hukukçular, mesleğimizin özelliğinden olsa gerek, şiddeti, utanç temelinde değil, daha çok suçluluk 
temelinde değerlendiririz. Gerçekte ise şiddet, sadece bir suç değil, aynı zamanda ve hatta daha çok bir 
utanç, bir insanlık utancıdır. 

Karl Marks’ın özlü ifadesiyle “İnsanın yaptığı en büyük duygusal devrim, utanma duygusudur.” Bu 
duygusal devrimi kendi içinde ve kişiliğinde yapamayanların, yani utanma duygusu olmayanların 
başvurduğu araç şiddettir. Şiddet, şiddete uğrayanın, “ötekiliği” kabul edilen, saygı gören bir özne 
olmaktan çıkarılıp duygularına ve bedenine zarar verilebilecek ve hatta ortadan kaldırılabilecek bir 
nesne olarak ele alındığı ilişkisel bir eylemdir. Kadına yönelik şiddet de dahil her türlü şiddetin kökeni; 
modern toplumun yarattığı tatminsizliğin, yalıtılmışlığın, ikiyüzlü bir ahlakın, saldırganlığın, ne aşkı, 
ne sevgiyi, ne arkadaşlıkları ve ne de dostlukları becerebilen bir toplumun damgasını taşır.   

Öyle olduğu için bugün ülkemizde her yerde şiddet var. Bırakın aşiret, töre, pusu, namus kültürü 
çocuklarının yaptıklarını bir yana, bırakın aile içi şiddeti bir yana, bırakın ikili ilişkilerde uygulanan 
terörizmi, bırakın yakınlık terörizmini bir yana, bırakın tinercilerin kentlerde uyguladıkları şiddeti 
bir yana, bizim başkalarına yaptığımız, başkalarının bize hemen her gün uyguladığı şiddete bakın. 
Umursamazlık şiddeti, duyarsızlık şiddeti, istismar şiddeti, cehaletin ve cüretin şiddeti, yanılgının, 
özensizliğin, dikkatsizliğin, sevgisizliğin şiddeti, iftiranın şiddeti, dedikodunun şiddeti, yalanın şiddeti. 
Bunlar da öldürücü, bunlar da korkutucu, bunlar da yok edici, bunlar da kahredici değil mi? 

Peki! Neden şiddet? 

Bunu yanıtını modern olasılık kuramının temellerini atan, akışkanlıklar mekaniğinin temel yasalarından 
biri olan ve kendi adıyla anılan Pascal Yasası’nı bulan, kendisinden sonra gelen varoluşcu düşünürleri 
etkileyen sezgicilik ilkesini ortaya atan Fransız matematikçisi, fizikçisi ve düşünürü Blaise Pascal, 
Türkçe’ye ‘Düşünceler’ adıyla çevrilerek yayınlanan ‘Pensées’ isimli eserinde bakın nasıl veriyor: 
‘İnsanoğlu büyük adam olmak için heveslerle doludur, fakat bir gün anlar ki, sadece bir küçük adamdır; 
mutlu olmak için heveslerle doludur, fakat bir gün anlar ki, sadece mutsuzdur; mükemmel olmak için büyük 
hevesler taşır, fakat bir gün anlar ki, sadece kusurlarla doludur; insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir 
kişi olmak için devamlı umutlar taşır, fakat bir gün anlar ki, kusurlarından dolayı sadece insanların hor 
görüşüne layık görülmektedir. İşte, dışına çıkmaya imkan bulamadığı bu utanç duygusu, o insanda güçlü bir 
adaletsizlik ve yıkma ihtirası yaratır, çünkü bu durumda o, kendisini kusurlarından dolayı mahkum eden ve 
bunun suçunu kendisine yükleyen gerçeğe karşı bitmez tükenmez bir nefrete bürünmüştür.’    
 
Sözlerime Kafka ile başladım, Oscar Wilde ile son vereceğim. 

Karısını kılıçla boğazını keserek öldürmekten yargılanıp idama mahkum edilen Krallık Muhafız Alayı 
askerlerinden otuz yaşında Charles Thomas Wooldridge, 07 Temmuz 1896 günü İngiltere’de Reading 
Zindanı’nın özel bölümünde asılmıştır. Aynı hapishanede hapis yatan ve asılmadan önce Wooldridge’i 
gören ve asılma nedenini öğrenen Oscar Wilde’in onun anısına yazdığı ve adını “Reading Zindanı 
Baladı” olarak koyduğu baladının girişindeki bölümünü okuyarak sözlerime son vereceğim. 

“Kırmızı ceketini giyemiyordu o artık, 
 Çünkü şarap kırmızı ve kırmızıydı kan da, 
 Ellerine de şarap, bir de kan bulaşmıştı
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 Ölünün başucunda onu bulduklarında,
 Sevdiği kadıncağız, sevgilisiydi ölen, 
 Öldürmüştü kadını vurarak yatağında. 

 O da yerini aldı suçlular arasında, 
 Soluk gri bir tulum sarkıyordu sırtından; 
 Bir de kasket başında, 
 Kaygısız, şen gibiydi, adım atışlarından;
 Ki hiç görmemiştim ben böyle bakan bir adam, 
 Bu kadar içtenlikle güne gözleri dalan.
 Ben hiç görmedim böyle, böyle bakan bir adam,
 Böyle dalmış gözleri
 Küçük mavi örtüye, 
 Zindanda tutukların gökyüzü dedikleri, 
 O salına salına süzülen bulutlara,  
 Ki gümüş yelkenleri.

 Öbür acıların arasında yürürken
 Bir başka bölmedeki, 
 Ne yapmıştı bu adam diye düşünüyordum, 
 Acaba yaptığı ne, suçu da ne olacak, 
 Ki bir ses fısıldadı yavaşçacık arkamdan, 
 ‘O yeni gelen adam yakında asılacak.’  

 Tanrım! O an zindanın taşları duvarları
 Sarsılır gibi oldu, titredi birdenbire, 
 Gökler tepeme indi, 
 Kızgın çelik bir çember gibi sıktı başımı; 
 Kendi acım kendime büsbütün yetiyorken 
 Birden hepsi silindi. 

 Anladım, onu hangi düşünceydi kemiren
 Ve iten neydi böyle onun adımlarını, 
 Onun pırıl pırıl parlayan güne neden
 Bu kadar içtenlikle böylesi daldığını;
 Sevdiği bir kadını öldürmüştü bu adam
 Ve şimdi buna karşı verecekti canını.

 Ama gene de herkes sevdiğini öldürür, 
 Bu böylece biline, 
 Kimi bunu kin yüklü bakışlarıyla yapar, 
 Kimi de okşayıcı bir söz ile öldürür, 
 Korkak, bir öpücükle,  
 Yüreklisi kılıçla, bir kılıçla öldürür!

 Kimi insan aşkını gençliğinde öldürür, 
 Kimi sevgilisini yaşlılığına saklar;
 Bazıları öldürür arzunun elleriyle, 
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 Altın’ın elleriyle boğar bazı insanlar:
 Bunların en üstünü bıçak kullanır çünkü
 Böylelikle ölenler çabuk soğuyup donar.

 Kimi insan az sever, kimisi de çok uzun, 
 Kimileri aşkı satar, kimileri satın alır;
 Kimileri de yapar bu işi gözyaşıyla, 
 Kimilerinde aşka serin kanla kıyılır;
 Hemen herkes bir türlü öldürür sevdiğini, 
 Ama bundan ötürü herkes asılmamıştır.” 

Evet! Keşke yapmasak, ama yapıyoruz; hepimiz sevdiğimizi, sevmediğimizi bir biçimde öldürüyoruz. 
Bunun adına da şiddet diyorlar.  

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum 

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BAROMUZ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TARAFINDAN 15.12.2007 TARİHİNDE 
TRABZON’DA DÜZENLENEN “UYAP SEMİNERİ”NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI 

AÇIŞ KONUŞMASI

15.12.2007

Trabzon Barosu’nun Değerli Başkanı, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlarım.

Yaşamımızı sürdürebilmek, kendimiz ve yakınlarımız için gerekli güvenceleri sağlayabilmek, kendimizi 

geleceğe taşıyabilmek için, hepimiz elde edebileceğimiz kadar çok güç elde etmeye çalışırız. İngiliz 

düşünürü Thomas Hobbes’un tanımı ile insanın gücü, hoşlandığı veya kendisi için iyi saydığı şeyi elde 

etme yeteneğidir. Hoşlandığınız şey, kendiniz için iyi saydığınız şey, mesleki veya entelektüel yönden 

kendinizi geliştirmek, değiştirmek ve yenilemek ise, gereksinim duyduğunuz güç “bilgi”dir. 

Makineler ve organizmalardan sistemlere kadar bütün yapılar bakım ister. Tıpkı makineler ve 
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organizmalar gibi insanlar da bakıma gereksinim duyarlar. İnsanın bakımı, özellikle meslek sahibi 

olan, pozisyona/statüye endeksli değil de, entelektüel hırsları bulunan bir insanın bakımı, vücutça 

beslenmekten, dinlenmekten daha çok, bilgi yönünden, felsefi yönden kendisine emek vermesini, 

kendisini geliştirmesini, kendisini oldurmasını gerektir. 

Ruhu, psikolojisi, aklı bozulan insanın “Prozac”a gereksinimi vardır. Manevi yönden, felsefi yönden, 

entelektüel yönden gelişmeye gereksinimi olan insanın ise “Platon”a, yani felsefeye, yani bilgiye 

gereksinim duyar. 

Ankara Barosu olarak bunun ayırtında ve avukatın en önemli sermayesinin bilgi ve zaman olduğunun 

bilincinde olduğumuz için “Prozac”a değil, “Platon”a, yani bilgiye, yani felsefeye yatırım yaptık ve 

yapmaya devam ediyoruz. 

Geleneksel bilgi geneldi. Oysa şimdi bilgi dediğimiz şey, son derece ihtisaslaşmış bir şeydir. Eskiden 

biz bir kimseden söz ederken “bilgili insan” demezdik, “okumuş insan” veya “eğitimli insan” derdik. 

Okumuş insanlar genelci olurlar, genel konuları iyi bilirler, onun pek çok konuda konuşabilirler, 

yazabilirler, çok şeyi anlayabilirler, ama bir şey yapamazlar. Çünkü bu nitelikteki insanlar için bilgi 

yapmaya uygulanan bir şey değildir, var olmaya uygulanan bir şeydir.    

Yunanlıların ‘techne’ dedikleri şey olan ‘beceriyle, işe yararlılıkla, zanaatla/sanatla’, ‘organize, sistematik, 

amaçlı bilgi’ anlamına gelen ‘loji’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşan teknoloji, bilginin, aletlere, 

süreçlere, ürünlere uygulanması sonucu doğmuştur.

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim yoğunlaşmasını, yani fabrikayı, ardından bugün hepimizin bildiği, 

çoğumuzun kullandığı büyük buluşları/icatları yaratan teknolojiyi sürükleyen şey bilginin anlamındaki 

ve işlevindeki bu temel değişikliktir. 

Bu temel değişikliğe bağlı olarak üretimin önemli bir öğesi ve hatta klasik, Marksist ve Keynesçi iktisat 

anlayışlarında öngörülen sermaye araçlarının dışında bir sermaye aracı haline gelen bilgi, günümüzde 

sadece aletlere, süreçlere, ürünlere uygulanmamakta, kendisine de uygulanmakta ve bu suretle 

bilgiden, bilgilere ulaşılmaktadır. 
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Bugün bizim ‘bilgi-işlem’ dediğimiz şey, aslında bilginin bilgiye uygulanması olan, diğer bir deyişle 

bilginin dönüşümü için kullanılan yöntemleri ve bu dönüşümleri gerçekleştirmek için kullanılan 

mekanizmaları inceleyen disiplinin adıdır. 

Bilginin işlenmesinde ve iletilmesinde, giderek artmakla birlikte işitmeye dayalı basit seslerden daha 

çok, fonemleri, sembolleri, bu bağlamda bilgiyi temsil etmek üzere ondalık sayıları, alfabetik harfleri, 

kimi noktalama işaretlerini ve matematiksel sembolleri kullanan, bu yolla yeni bilgi ağları yaratan, 

kavramları birbirine bağlayan, yeni diller, yeni kuramlar, yazılımlar, imgeler, simgeler geliştiren, 

geçmişte olduğundan çok daha fazla bilgiyi biriktirme ve saklama olanağı sağlayan, enformasyon 

haline getirebilmek için verileri birbirleriyle değişik biçimlerde ilişkilendiren, onlara içerik ve işlerlik 

kazandıran ve bu suretle enformasyon kümelerini daha geniş modeller halinde birleştiren bilgi-işlem 

mekanizması ve bu mekanizmanın geliştirdiği teknikler, bugün artık hemen her alanda, yönetimde, 

sanayide, ticarette, sanat ve fikir yaşamında yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

UYAP Projesi de, mahkeme faaliyetindeki verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmek suretiyle enformasyon 

haline getirildiği bir model, enformasyon kümelerinden oluşan bir bilgi yapısıdır.

UYAP Türkiye genelinde ve tam kapasite ile işler hale geldiğinde, avukata zaman kazandıracak, 

avukata bilgi taşıyacak, avukatın işini kolaylaştıracak bir sistem. 

2004 yılının Ekim ayında göreve ilk geldiğimiz zaman UYAP’ı kucağımızda bulduk. Hiçbir hazırlığımız 

yoktu. Çok kısa bir süre içinde UYAP’a uyum sağladık. Ekim/2004’den bir yıl geçtikten sonra diğer 

Barolara UYAP eğitimi verebilecek duruma geldik. Sistemin en önemli ögesi olan Avukat Portalının 

çalışır hale gelmesinde, Ankara Barosu olarak büyük emeğimiz ve katkımız var. Sistemin yazılım 

programının geliştirilmesine katkı yaptık. 2006 yılına kadar Adalet Bakanlığı tüm Türkiye genelinde 

200 meslektaşımıza sertifika verebilmiş iken, biz bu yetkiyi Bakanlıktan aldıktan sonra Baromuz üyesi 

avukatlara yaklaşık 2500 ve diğer Barolardaki meslektaşlarımıza yaklaşık 1000 adet sertifika dağıttık. 

Bugün bilişim konusunda, iletişim teknolojileri konusunda, sadece Türkiye’de değil, mütevazı olmaya 

gerek yok, dünyada en önde gelen Baroyuz. Bu bağlamda, akıllı bir kart olan, para yüklenebildiği 

için indirimli fotokopi çekiminden, Ankara Adliye Sarayı’na girişte, elektronik imza ve UYAP 
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çiplerini içermesi nedeniyle bu alanlarda işlev görmesinden, baro odalarına konulan bilgisayarların 

kullanılmasına kadar pek çok konuda avukatlara kolaylık getiren “BaroKart”ı ve yine avukata ve baro 

çalışanlarına büyük kolaylıklar sağlayan E-BARO’yu Türkiye’de uygulayan ilk ve hala tek baroyuz. En 

gelişmiş, en işlevsel WEB sayfasına sahip olan, tüm etkinliklerini internet üzerinden yayınlayan, Adliye 

Sarayından kablosuz internet bağlantısı sağlayabilen, avukatlara Danıştay’a ve Yargıtay’a gitmeden bu 

yargı organlarındaki dosyalarını Ankara merkez ve ilçe Adliye Saraylarından sorgulayabilme olanağı 

veren tek Baroyuz.          

Ankara Barosu olarak gerek UYAP, gerekse bilişim konusunda bu duruma gelmemizi sağlayan ve bu 

başarının sahibi olan iki genç meslektaşımız var. Baromuzun Bilişim Kurulu Başkanı olan Sayın Özgür 

Eralp ve yardımcısı Sayın Çağatay Cengiz. Bu semineri de sizlere sunacak olan bu iki örnek genç ve 

dinamik meslektaşımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor ve kendilerini buraya davet 

ediyorum. 
Bu seminerin sizlere yararlı olmasını diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

HUKUK KURULTAYI 2008 BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

08.01.2008

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Değerli Başkanı, 
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim,  
Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Ankara Barosu’nun düzenlediği “Uluslararası Hukuk Kurultayı/2008” etkinliğine hoş geldiniz. 

Sizleri, Ankara Barosu ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma selamlıyor, sevgi ve 
saygılar sunuyorum.  

Bu yıl beşincisini yapmakla artık gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz Ankara Barosu Uluslararası 
Hukuk Kurultayı/2008’in, gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuka katkı yapması, sevgili avukat 
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meslektaşlarımıza, değerli yargıç ve savcılarımız ile akademisyenlerimize yararlı olması en içten 
dileğimizdir. 

Bu kurultayın hazırlanmasına emek veren herkese, ama herkesten daha çok Kurultay Düzenleme 
Kurulu Başkanı Sayın Atila Sav ile onun şahsında Kurultay Düzenleme Kurulu’nun sayın üyelerine, 
bilgisini, deneyimini ve çevresini bizlerden esirgemeyen Türk felsefeciliğinin duayeni Sayın İoanna 
Kuçuradi hocama ve onun şahsında Türkiye Felsefe Kurumu’na, gerek mesleki, gerekse özel yaşamından 
özveride bulunarak bizlere değerli katkılar sunan değerli hocam Sayın Gülriz Uygur’a sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar olmasaydı, onların emeği, bilgisi, katkısı olmasaydı sanırım bu 
kurultay yapılamazdı.  

Sayın Meclis Başkanım, 
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, 
 
Arkasında yazılı hiç bir şey bırakmamış olmasına rağmen 2500 yıldır insanlığa ışık veren Sokrates’in en 
belirgin özelliği, gün boyu Atina sokaklarında soru sorarak dolaşması ve sorduğu sorularla Atinalıları 
düşünmeye ve yaşamlarını gözden geçirmeye çalışmasıdır. 

“Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez” diyen, kendisini “Atina uyuşuk bir at, ben de onu 
uyandırıp canlandırmaya çalışan bir at sineğiyim.” diyerek tanımlayan, “bilgisizliğimizi bilmenin akıllı 
olmanın başlangıcı” olduğunu   söyleyen Sokrates, büyük devlet adamı, avukat, bilgin ve yazar olan 
Cicero’ya göre: “felsefeyi gökyüzünden dünyaya indirip, kentlerde dolaştıran, evlere sokup, insanları; yaşam, 
töreler, iyilik ve kötülük üzerine düşünmeye zorlayan adam”dır.           

Sokrates’in sorularından bıkan ve hatta rahatsız olan Atinalılar, kurtuluşu onu ölüme mahkum etmekte 
buldular. Sokrates’in başına gelenlerden sonra korkuya kapılan dönemin felseficileri, Platon’un 
öncülüğünde kentin dışında kurdukları bir akademiye çekildiler ve bir daha zamanın politikasıyla hiç 
ilgilenmediler.

Bütün bunları şunun için anlattım, soru sormayan, soru sorulmasından rahatsız olan, kendisini, kendi 
yaşamını, kendi duruşunu, kendi görüşünü sorgulamayan, kendisiyle ilgili olmadığı için başkalarıyla 
ilgili olan, başkalarını sorgulayan ve hatta yargılayan bir toplum olduk. 

Ama bu sadece bize özgü bir durum değil. Çağdaşımız olan başka toplumlar da böyle. Onun için 
Cornelius Castoriadis bir genelleme yaparak “uygarlığımızın sorunu kendini sorgulamayı bırakmış 
olmasıdır” diyor. 

Sokratik bir eğitimden geçmediği için soru sorma becerisini edinemeyen ya da bu becerisi olmayan 
veya bu becerinin kullanılmasına izin vermeyen, kendisini bilmeyen, kendisini tanımayan, kendisini 
eleştirmeyen bireyler ve toplumlar, kendilerini kuşatan sorunlara çözüm bulamazlar. 
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‘Eleştirel bir iradenin başlangıç noktası insanın gerçekte kim olduğunun bilincine varması ve bir kayıt listesi 
tutmaksızın içinde sonsuz izler taşıyan o güne kadar ki tarihsel sürecin bir ürünü olarak - kendini bil- 
mesidir.’ diyor Antonio Gramsci.  

O halde birey olarak, toplum olarak önce kendimizi bilmek, kendimizi tanımak, kendimizi sorgulamak 
zorundayız. 

Zehir hazırlanırken, Sokrates bir flüt parçası öğrenmeye çalışıyormuş. ‘Bu ne işine yarayacak?’ diye 
sormuşlar. ‘Ölmeden önce bu parçayı öğrenmeme,’ diye yanıtlamış. Bu anekdotun kıssadan hissesi, 
öğrenmenin değeridir. Onun için bildiklerimizi öğreteceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz, kendimize, 
mesleğimize, meslek örgütümüze, toplumumuza emek vereceğiz. 

Esasen Baromuz tarafından bu yıl beşincisi yapılan Uluslararası Hukuk Kurultayı/2008’in, başkaca 
kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen benzeri etkinliklerin yapılmasından amaç da budur. Yani 
kendimizi bilmektir, bildiklerimizi öğretmek, bilmediklerimizi öğrenmek, içinde yaşadığımız ve 
çoğu zaman yakındığımız sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki düzene yönelik eleştirici ve sorgulayıcı 
yoklamalarda bulunmaktır. 

Değerli Meclis Başkanım,
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim,

Piyasanın ihtiyaçlar üzerinde egemenlik kurduğu, yurttaşlığın tüketicilikle eş değer görüldüğü, 
her türden duyarsızlığın, kayıtsızlığın ve konformizmin alıp başını gittiği, renkleri ne olursa olsun 
siyasetçilerin aynı şeyin daha fazlasından başka bir şey vaat etmedikleri, insanların kendilerini 
güvencede hissetmedikleri, her görüşün, her yeni fikrin, her ihtilafın, her türden muhalefetin içinde 
ve arkasında düşmanların, komplocuların arandığı, hemen herkesin hakikat tekeline sahip olduğu 
iddiasında bulunduğu bir süreçten geçiyor ve değer krizinden mustarip bir toplumda yaşıyoruz. 

Bütün bu dertlere çare bulabilecek, bunun için gerekli kolektif eylemin gerektirdiği riskleri göze 
alabilecek kadar donanımlı, örgütlü ve cesur olmadığımız gibi, birlikte yaşamanın alternatif yollarını 
hayal edecek, bunların üzerinde düşünecek kadar zamana da sahip değiliz. Hepimiz çok meşgulüz, 
birbirimize ayıracak, birbirimizi dinleyecek zamanımız yok. Empati yeteneğimiz gelişmediği 
için birbirimizi anlamakta zorlanıyoruz ve hatta anlamak istemiyoruz. Daha kötüsü birbirimize 
tahammülümüz ve güvenimiz yok.

Bir an durup ne yapmalıyız diye kendimize sorduğumuzda, kamusal iyi, iyi toplum, erdem, eşitlik, adalet, 
özgürlük gibi değerleri sürüldükleri yerden geri çağırmadıkça bir yere varamayacağımızı anlarız. Biz 
de öyle yaptık. Erdemi, kamusal iyiyi bulabilmenin, iyi toplumu yaratabilmenin yolu ekonomiden, 
hukuktan, adaletten geçtiği için bu kurultayın üç ana başlığından ikisini ekonomi ve hukuk arasındaki 
ilişkiler ile adalet olarak belirledik.          
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Günümüzden çok uzun zaman önce insanlar ticareti tanımadıkları ve o nedenle de güvenilir 
bulmadıkları yabancılarla değil, tanıdıkları veya ortak tanıdıklarının olduğu, ortak paydalarının 
bulunduğu, o nedenle de güven duydukları kendi yakınlarıyla, kendi hemşerileriyle, kendi 
cemaatlerindeki insanlarla yapıyorlardı. Bunun nedeni o mekanlarda ve zamanlarda sağlıklı işleyen 
bir hukuk düzenin olmaması, hukuki güvenilirliğin bulunmamasıydı. Güvenilir bir hukuk düzeni 
olmadığı, ihtilafları çözecek sağlıklı bir yargı sistemi bulunmadığı için ticaret yapan insanlar, güveni 
hukuk düzeninin yerine ikame ediyorlar ve dolayısıyla ticareti sadece dar bir çevrede yapıyorlardı. 
Bu ise ticaretin gelişmesine, ekonominin büyümesine,  sermaye birikiminin oluşmasına engel 
oluyordu. Hukuk güvenliğinin sağlanmasına bağlı olarak ve zaman içinde ticaretin yapısı değişmeye, 
alanı genişlemeye başladı. Böylece toplumların ekonomileri büyüdü, bireylerin sermaye birikimleri 
çoğaldı, refah düzeyleri yükseldi. 

Tarihsel süreç içinde gelişen bu durum bize, ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkinin önemini, 
ekonominin sağlıklı bir hukuk düzenine, hukuki güvenilirliğe, adil ve hızlı işleyen bir yargı sistemine 
gereksinimi olduğunu göstermektedir.

Ticaretin ve ekonominin yapısıyla işleyişindeki bu değişikliğe bağlı olarak, günümüzde statü hukukun 
yerini giderek artan biçimde sözleşmeler hukuku almıştır. Zira mal ve hizmetlerin gerek ulusal, gerekse 
uluslararası düzeyde artan bir hızla pazarlanmasına bağlı olarak gelişen rekabete dayalı ekonomiler 
değişik türden sözleşmeler üzerine kuruludur. Esasen sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın sağlanması, 
bireysel ve kurumsal yatırımların korunması sağlıklı ve hızlı işleyen bir yargı sistemine, güvenilir bir 
hukuk düzenine gereksinim duyar. Onun için modern iktisat kuramında sözleşmeler ile bunların 
ifasını sağlayan hukuk düzeninin güvenilirliği, istikrarı, ihtilafların çözümünde hızlı ve adil biçimde 
çalışan bir yargı sisteminin varlığı yaşamsal değerdedir. 

Bütün bu nedenlerle “Uluslararası Hukuk Kurultayı/2008”de ekonomi ile hukuk arasındaki bu 
yaşamsal ilişkiye özel bir önem verdik. Bu bağlamda ülkemizin gündemini son zamanlarda önemli 
ölçüde dolduran, siyasi iktidarlarla yargı arasında çatışma konusu haline gelen özelleştirme ve 
serbestleştirme politikalarını, bu politikaların ekonomik ve hukuki boyutlarıyla yargısal denetimini, 
ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma ile hukuk arasındaki ilişkileri, rekabet ve küreselleşme olgusu 
karşısında devletin konumunu, hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkinin ideolojik boyutunu, adaletin 
daha hızlı biçimde gerçekleşmesi amacıyla klasik yargılama sisteminin yerine ikame edilen ve giderek 
gelişen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ve benzeri diğer konuları kurultayımızın inceleme, 
değerlendirme ve tartışma konuları arasına aldık.

Değerli Meclis Başkanım,
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim,

“Nerede bir toplum varsa, orada bir hukuk vardır” sözü eski Roma’ya aittir.  Son derece yerinde bir 
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tespiti içeren bu maksimden hareketle, hukukun yeryüzünde var oluşunun tarihi, insanın var oluşunun 
tarihi kadar eskidir demek belki iddialı, ama doğru bir sav olacaktır. Ortaya çıkışı insanın var olması 
kadar eskiye kadar giden ve öyle olduğu için de kadim olan hukuk, sanırım kendi tarihinin hiçbir 
döneminde, günümüzde olduğu kadar önemli, günümüzde olduğu kadar gerekli, günümüzde olduğu 
kadar yaşamsal olmamıştır. 

Bu tespitten hareketle, günümüzde insanlığın hukuku yeniden keşfettiğini söylemek sanırım yanlış 
olmayacaktır. Son zamanlarda hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine yapılan yollamalar, bu ilke, 
kavram ve kurumların referans olarak alınması, çağcıl bütün devletlerin örgütlenmelerinin merkezine 
hukuku almaları, başta Avrupa Birliği olmak üzere benzeri diğer örgütlenmelerin projelerini hukuk 
yoluyla toplumu dönüştürme anlayışı üzerine kurmuş bulunmaları bu savımızı desteklemekte ve 
doğrulamaktadır. 

Siyaset felsefesinin, toplum felsefesinin, devlet ve iktisat kuramlarının, iktidar, egemenlik, özgürlük, 
adalet, eşitlik gibi kavramların hukuku referans olarak almadan, hukuka dayanmadan kendilerini 
açıklayamaması, hukukun toplum yaşamında olsun, ulusal veya uluslararası düzeyde olsun ne ölçüde 
etkili ve işlevsel olduğunun kanıtı ve göstergesidir. 

İnsan davranışını kuralların yönetimine tabi kılmanın odak noktası olan hukuk günümüzde devletle 
çok daha farklı bağlamda bütünleşmiştir. Bu bağlam, hukukun üstün ve evrensel ilkelerine bağlılıktır, 
yani hukuk devleti olmaktır.  O nedenle devletin klasik tanımında yer alan asli unsurlarından olan cebir 
tekeli, merkezi otorite, muayyen sınırlar, bu sınırlar içinde yaşayan halk, egemenlik, diğer bir deyişle hukuk 
yaratma, kural koyma gücüne günümüzde hukuk devleti olma niteliği de eklenmiştir.  

On yedinci yüzyılın başlarında, devletin varlık nedeni kavramı ile gündeme getirilen soru, bu yeni ve 
bağımsız varlığın bizatihi varoluşu ve doğası, yani devletin kendisidir. O yüzyıldan bu yüzyıla kadar 
geçen süre içinde devletin varlık nedeni Tanrı’nın hikmetinden, Hegel’in devleti kutsamasından, 
bizatihi devletin doğasına ve rasyonelliğine yollamada bulunan görüşlerden kurtulmuş ve böylelikle 
günümüzün devletinin varlık nedenini işlevsel bir aygıta, bir hizmet organizasyonuna dönüştürmüştür. 
Devletin varlık nedenindeki bu radikal dönüşüm ve değişim devleti kimin yönetmesi gerekir sorusunun 
yanıtını da zaman içinde değiştirmiştir. 

Bu bağlamda Platonik Cumhuriyette sitenin önderinin “filozof”, Aziz Thomas’a göre devleti yönetecek 
olan kralın “erdemli” olması gerekirken, Marx’a, Engels’e, Lenin’e göre devleti “İşçi sınıfı/proleterler 
yönetmelidir.” 

Karl Popper’e göre sorun, yöneticinin “kim” olacağı değil, “nasıl yöneteceği”dir. Ve hatta çok daha tercihe 
değer olanı, daha az yöneten bir devletin, bir iktidarın olmasıdır.  

Almanca karşılığı “halk hakimiyeti” olan demokrasinin, asla halk hakimiyeti olmadığını ve esasen 
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olmaması gerektiğini, demokrasinin her şeyden önce gücün tek elde toplanmasına izin vermeyen, 
devlet gücünün sınırlanmasını talep eden ve diktatörlüğe karşı silahlanmış bir kurum olduğunu ileri 
süren Karl Popper’e göre, kim halktan sayılırsa sayılsın, ister askerler, isterse memurlar, işçiler, din 
adamları, aydınlar, bunların hiçbirisinin devleti yönetmemesi, bu güç odaklarının hiç birisinin çok 
fazla güce/iktidara sahip olmaması gerekir. 

Plato’dan bu yana sorulan ve farklı yanıtları olan “devleti kim yönetmelidir” sorusunun yanıtını eğer 
bugün vermek gerekir ise, bu yanıtın, elbette seçimle göreve gelmiş özel bir yeterliliğe, yeteneğe 
ve bilgiye sahip “siyasetçi” olması gerekir. Seçimle göreve gelmiş siyasetçi veya siyasetçiler devleti 
nasıl yönetmelidir sorusunun yanıtı ise, kuşkusuz “devleti kurallarla, yani hukukla, yani adaletle 
yönetilmelidirler” olmalıdır. 

Sayın Meclis Başkanım, 
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, 
   
Bir toplumun yasaları, siyasi iktidarların uyguladıkları iktisadi politikalar genel bir iyilik yaratabilir, 
ama aynı zamanda gelir dağılımında, refahtan alınan payda, zenginliğin yaratılmasında eşitsizliklere, 
girişim özgürlüğünün, kamu mallarının ve olanaklarının hakkaniyete aykırı biçimde tahsisine de 
olanak sağlayabilir. Onun için toplumun teşvik etmesi, devletin gerçekleşmesi yönünde çaba sarf 
etmesi gereken şeylerin en başında adalet gelir.

Hukuk felsefesinin en önemli ve tartışmalı kavramlarından birisi olan,  aynı zamanda 
genel felsefenin, siyaset biliminin ve hatta iktisat kuramı gibi sosyal bilimlerin 
de ilgisini çeken adalete ilişkin geleneksel anlatımlar, Aristoteles’e ait olan ve ahlak 
felsefesindeki evrensellik ölçütünde saklı bulunan düşüncenin bir türünden başka 
bir şey olmayan “eşitlere eşit, eşit olmayanlara farklı muamele edilmelidir, eşit olmayana 
yapılacak muamelenin de eşitsizlikle orantılı olması gerekir” biçimindeki tanıma 
dayanır. 

“Benzer durumlarda, benzer muamele edilmelidir” ilkesi üzerine kurulu olmakla şekli 
olan ve insanların temelde eşit oldukları varsayımına dayanmayan bu adalet tanımı, 
Aristoteles’in yaşadığı dönemin ve toplumun köleci özelliğini taşır. 

Genel anlamda, davranışların erdeme olan uygunluğu, özel anlamda ise haklar ve 
ödevlerle ilgili durumlar için kullanılan adalet kavramı Platon’a göre gerçek bir şey 
olmayıp bir düşünce, bir ide’dir. İde olarak adalet, aşkın bir kavramdır ve hukukun 
hem nihai hedefi ve hem de uygunluk ölçütüdür. 
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Roma Hukuk geleneği ile Yunan Felsefesinde bireysel haklarla adalet arasında herhangi 
bir bağ mevcut değildir. Bireysel hak ve özgürlüklerle adalet kavramı arasındaki 
ilişkilendirme liberal öğretiyle birlikte başlar. Onun için bireysel hakların ve özellikle 
özgürlüklerin öne çıkarıldığı adalet kuramı, liberal felsefenin merkezinde yer alır. 
“Ahlak ve siyaset felsefesinde hakkın iyiye takaddüm ettiğini” ileri süren ve “adaletin 
toplumun birinci erdemi” olduğunu söyleyen Amerikalı siyaset bilimci John Rawls başta 
olmak üzere, azınlık ve birey hakları konusunda siyasi düzenleme yapılmasını talep 
eden modern kuramcılar da, adalet kavramını bireysel haklarla birlikte ele alırlar. 

Bütün bu nedenlerle kurultayımızın gündemine “adalet” kavramını aldık. Bu bağlamda hukuku, bireysel 
hakları güvence altına alan anayasa ve ulusalüstü belgeleri, anayasanın ve yasaların yorumlanmasını, 
ayrımcılığı, insan haklarını, bireysel hakların en önemlilerinden olan ifade özgürlüğünü adaletin 
ışığında inceleyeceğiz. 

Sayın Meclis Başkanım, 
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim,

Bilginin dönüşümü için kullanılan yöntemleri ve bu dönüşümü gerçekleştirmek için uygulanılan 
mekanizmaları inceleyen bir disiplin olan bilgi-işlemin gelişmesi ve yaygınlaşması, enformatik olarak da 
bilinen bilişim kavramını ortaya çıkardı. 

Bilme edimini oluşturan sürecin adı olan ve ayırtında olma ile yargı yetilerini kapsayan biliş 
sözcüğünden türetilen bilişim kavramı, ‘bilgiye erişilmesini, bilginin dağıtılmasını, iletilmesini, işlenmesini, 
yani saklanmasını, denetlenmesini ve yeniden elde edilmesini’ konu alan akademik ve mesleki disiplinin 
adıdır. 

Geliştirilen yeni teknolojilerle birlikte, bilgiye erişilmesi, çok fazla sayıda bilginin dağıtılması, 
iletilmesi, işlenmesi, pek çok hukuki sorunu da beraberinde getirdi. 

Bu hukuki sorunların en başında, bilgisayar ağlarına,  bilgisayar veri ve sistemlerine, elektronik 
bilgilerin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetler, bu bağlamda bilgisayar üç 
kağıtçılığı, siberpunk gibi anti-kültürel pratikler geliyor. 

Siber ortamdaki kişisel verilerin korunması ile bilgi güvenliğinin ve özgürlüğünün tehlikeye girmesi, 
bütün bu konularda hukuki düzenleme yapma gereksinimini zorunlu kıldı. Bu bağlamda, 01.06.2005 
tarihinde yürürlüğe giren  5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasası’nda, bilişim suçları ile ilgili düzenlemelere 
yer verildi. 
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Ulusal düzeydeki bu hukuksal düzenlemelere, Avrupa Birliği Siber Suç Uzmanları Komitesi tarafından 
hazırlanan ve yine Avrupa Birliği Avrupa Suç Sorunları Komitesinin 50.Genel Kurulunda onaylanan 
‘Siber Suçlar Konvansiyon Taslağı ve Açıklayıcı Memorandumu’ eşlik etti. 

Bütün bu gelişmelere bağlı olarak, hem ceza ve hem de özel hukuk boyutu olan ve Bilişim Hukuku 
olarak adlandırılan yeni bir hukuk dalı ortaya çıktı. 
         
Bütün bu nedenlerle bilişim konusundaki argümanlarımızı geliştirebilmek amacıyla bilişim ve hukuku 
kurultayımızın ana başlıklarından birisi olarak aldık. Konunun uzmanları bu başlık altında yer alan 
internet sitelerinin filtrelendirilmesini, internet bankacılığını, alan adı uyuşmazlıklarını, adli bilişimi, 
internette telif haklarını, kişisel verilerin korunmasını, son zamanlarda büyük bir tehlike ve tehdit 
haline gelen çocuk pornografisini inceleyecekler. 

Yine kurultay kapsamında olan çalıştaylarda: hukukla ilgili bilgisayar yazılım programları, hukuk 
siteleri, korsan yazılımlarla mücadele, bilgi güvenliği, elektronik polis ve elektronik sağlık uygulamaları, 
bilgi-işlem teknolojisinin yargıda kullanılması üzerine kurulu olan ulusal yargı ağı projesi tartışılıp 
incelenecek. 

Sözlerime son vermeden Kurultayımızın gerçekleştirilmesinde bize destek olan Akbank’a, Garanti 
Bankası’na, Türktelekom A.Ş.ne, Göral A.Ş. ne, Tekno Destek ve Güngör Basım kuruluşlarına, 
kurultayımıza tartışmacı olarak katılan, kurultayımızda bildiri sunan, oturum başkanlığı yapan 
hukukçu ve akademisyenlere Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, şahsım 
adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, kurultayımızın ülkemiz hukukuna, evrensel hukuka katkı 
yapmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 31 OCAK 2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN 
“AVRUPA PATENT HUKUKU VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMALI 

OLARAK PATENT YARGILAMASI” KONULU SEMPOZYUMUN 
AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA

31.01.2008
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Değerli Konuklar, 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Türkiye Noterler Birliği, Destek Patent, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz “Avrupa Patent Hukuku 
ve Türkiye ile Karşılaştırmalı Olarak Patent Yargılaması” konulu etkinliğimize hoş 
geldiniz. Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Akademisyen olarak, avukat, yargıç, savcı, noter veya patent vekili olarak ya da başkaca 
bir mesleğin sahibi olarak bilgi, görgü ve deneyimimizi artırmamıza aracılık eden, 
katkı yapan bu tür etkinlikler hazırlanır ve önümüze gelir. Bize ise sadece katılmak, 
izlemek, dinlemek kalır. Çoğu zaman bu etkinliklerin nasıl yapıldığını, kimin veya 
kimlerin emeğinin ürünü olduğunu bilmeyiz veya yanlış biliriz, kimi zaman da bunu 
hiç düşünmeyiz. 

Oysa ki bu tür etkinliklerin bir fikir babası veya annesi, bir veya birkaç düzenleyicisi, 
koşturanı, emek vereni vardır. Bu etkinliğin de bir hazırlayıcısı, bir koşturanı, bir fikir 
annesi var, Prof. Dr. Sayın Arzu Oğuz. Bunu özellikle bilmenizi ister ve kendilerine 
huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ederim.                

Değerli Konuklar, 

Hepimizin çok iyi bildiği üzere, Türkçemizde bulgu belgesi, ihtira beratı anlamına 
gelen patent; mucitlere, yani buluş yapanlara verilen ve onlara buldukları, icat ettikleri 
şey üzerinde ticari kullanım hakkı, diğer bir deyişle imtiyaz tanıyan devletçe onaylı 
resmi belgeye verilen isimdir. 

Uygulanmasına ilk kez 15. Yüzyılda İtalya’da başlanılan patent, daha sonra dünyanın 
ilk yazılı anayasası olan 1787 tarihli Amerikan Anayasası’nın “to promote the progress 
of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the 
exclusive right to their respective writings and discoveries” yani “yazarların ve mucitlerin 
eserleri ve buluşları üzerindeki özgün haklarını belirli süreyle korumak suretiyle bilimi ve 
faydalı eserleri geliştirmek” diyen birinci maddesinin, sekizinci fıkrasının, sekizinci 
bendine gelip yerleşmiş, daha sonra başka ülkeler tarafından iktibas edilmek suretiyle 
kendisine hukuki güvence bulmuştur.        

Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de 
yer alan “tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar yenidir ve 
bu buluşlar patent verilerek korunur” ifadesinden hareketle demek gerekir ki; eski dilde 
icat, yeni dilde buluş dediğimiz şey, olmayan bir şeyi var etmek, var olan bir şeyin 
yerine daha yeni olan, daha işe yarar olan bir başka şeyi koymaktır. Buna “yenilik” 
diyorlar. 
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Yenilik eski olanı, kurulu olanı yıkmak, alışılmış olanı, bilineni terk etmek ve yerine 
başka bir şey koymaktır. Hepimizin çok iyi bildiği üzere yıkmak geleneksel bir fiil. 
Çoğumuzun az veya çok yaptığı bir şey. Ama her yıkım yenilik değil. Yenilikten, yeni 
olandan söz edebilmek için yıktığımızın yerine daha yararlı, daha işlevsel bir şeyi 
koymamız, ikame etmemiz gerekir. Onun için Avusturya asıllı Amerikalı iktisatçı 
Joseph Schumpeter yeniliği “yaratıcı yıkıcılık” olarak tanımlıyor.  

Değerli Konuklar, 

Gelişmek, değişmek isteyen insanlar ve toplumlar yeniliklere açık olmak zorundadırlar. 
Ne var ki, eskinin özlendiği, arandığı, geri getirilmeye çalışıldığı toplumlarda bu pek 
kolay olmuyor. “İcat çıkarma” ya da “eski köye yeni adet getirme” atasözlerinin egemen 
olduğu toplumlarda icat da olmuyor, mucit de çıkmıyor. 

Bilge Çetin Altan’ın özlü anlatımıyla aydınlanma sürecini yaşamamış, yaşasa da tam 
olarak sindirememiş, içselleştirmemiş toplumların en belirgin özelliği tek düzeliliktir. 
Bu gibi toplumlarda hafızlık, yaratıcılıktan önde gelir. Öyle olduğu için de toplumun 
dinamikleri, özü yaratıcılık olan icat yapmaya da, mucit çıkarmaya da izin vermez. 
Pozitif hedeflerin ve değerlerin yaratılamadığı bu gibi toplumlar sadece tabu üretir. 
Bu gibi toplumlarda bireylerin özgürlükleri, mutlulukları kimi zaman ıskalanır, kimi 
zaman da kitlelerin koşullanmış öfkelerine kurban edilir. Böylesi toplumlarda farklı 
düşünmek, yeni değerleri, yeni görüşleri savunmak ya ayıplanır ya da yasaklanır. 
Dünyalı olmak yargılanır. 

Bu gibi toplumlarda ne yeteri kadar mal, ne yeteri kadar hizmet ve ne de yeteri 
kadar fikir üretilir. Mal ve hizmet üretimindeki yetersizlik topluma enflasyon, fikir 
üretimindeki düşüklük ise entelektüel fukaralık olarak geri döner. 

Bu ve benzeri etkinliklerin yapılmasından amaç; birey olarak, meslek sahibi olarak, 
toplum olarak kendimizi geliştirmek, donanımlarımızı artırmak, ülkemizdeki fikir 
üretimine katkı yapmaktır. 

Bu etkinliğin amacına hizmet edeceğine olan inancımı belirtir, katılan herkese yararlı 
olmasını diler, tüm konuşmacılara yapacakları katkıdan dolayı teşekkür eder, hepinize 
saygılar sunarım.    

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 05 ŞUBAT 2008 GÜNÜ “MESLEK ETİĞİ, BAŞARILI BİR AVUKAT 
OLMAK İÇİN ÖNEMLİ MİDİR?” KONULU PANELDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

05.02.2008

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Baromuzun “Amerikan Baroları ile İletişim ve İşbirliği Kurulu” tarafından düzenlenen 
“Meslek Etiği” konulu panelimize hoş geldiniz.  

Sizleri, Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi 
adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum

“Mal mülk edinmekten, şan ve şöhreti önemsemekten utanmıyorsunuz, ama ruhunuzla 
ilgilenmekten kaçınıyorsunuz.” Bu sözler Sokrates’e ait. Ünlü savunmasında söylüyor 
bunları. 

İnsanın ruhu ile ilgilenmesi, yaşam felsefesinin iki temel ilkesini içeriyor: Birincisi 
“kendine dikkat etmek”, ikincisi “kendini bilmek.” Bu iki ilkeden insanın kendisine özen 
göstermesini, ilgi göstermesini emreden “kendine dikkat etmek” ilkesi, bir tefekkürden 
daha çok bir eylem, bir teknik olan “kendini bil” ilkesine işlerlik kazandırıyor. 

Her iki ilke de “ben’in inşası” ile ilgili. Çok daha sonraları Hıristiyanlık öğretisi 
tarafından uygulanan nefsin köreltilmesi, dünyevi arzulardan kurtulmak için tefekküre 
dalmak, ruhani yöneticilere mutlak itaat, kefaret süresinin sonunda günah çıkarmaya 
hazırlık olarak vicdanın sorgulanması gibi öz-inceleme tekniklerinin tarihi, tam 
anlamıyla insancıl bir öz-çözümleme kavramı geliştirmiş olan Stoacı felsefeye kadar 
uzanıyor. 

Michel Foucault’nun “Benlik Teknolojileri” isimli eserinde ifade ettiği üzere, Stoacı 
felsefenin uyguladığı bu tekniklerin amacı, kişinin bu dünyanın gerçekleriyle daha 
etkili biçimde baş edebilmesini sağlamaktır. Diğer bir deyişle amaç, insanın kendisini 
öteki dünyaya değil, bu dünyaya hazırlamasıdır.

Yine eski Yunanda Pythagorasçılar öğrencilerine sağlıklı ve düzenli yaşamın 
erdemlerini öğretiyor, bu amaçla onları, benliklerinin efendisi olmanın bir yolu 
olarak sükutu ve dinleme sanatını öğrenmekle yükümlü tutuyorlardı. 
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“Alkibiades I” isimli eserinde Platon, bilge Sokrates’in henüz kamusal ve siyasal 
yaşamına başlamak üzere olan, halkın önünde konuşmayı ve sitede dilediği her şeyi 
yapabilecek güçte olmayı isteyen genç öğrencisi Alkibiades’i, gelecekteki kamusal 
yaşamın sorumluluklarına hazırlamak için ona kendine dikkat etme/kendine özen 
gösterme” tekniğini öğretişini anlatır. 

Yazılış tarihi kesin olarak belli olmayan, sanal bir Platonik diyalog olması da olası 
olan “Alkibiades I” diyalogunun ilk ilkesi, tüm Platoncu felsefenin de çıkış noktasını 
oluşturan “kendine dikkat etme/kendine özen gösterme” ilkesiydi. 

Şimdi izninizle bugünkü konumuzla da yakından ilgili olan bu diyalogu 
okuyacağım. 

Sokrates: Genellikle kendimizle ilgilendiğimizi sanırız, ama gerçekte kendimizle 
ilgilenmediğimizi pek fark etmeyiz. Kendimizle ilgilenmek ne demektir, söyle bana. 
Bir insan kendisiyle ne zaman ilgilenmiş olur? İnsan kendisine ait şeylerle ilgilenirse, 
kendisiyle ilgilenmiş olur mu? 
Alkibiades:  Bence ilgilenmiş olur. 
Sokrates:  Bir insan ayaklarıyla ne zaman ilgilenmiş olur? Ayaklarına ait bir şeyle 
ilgilendiğinde ayaklarıyla ilgilenmiş olur mu? 
Alkibiades: Anlamadım.
Sokrates: Ayakkabılarımızla ilgilendiğimiz zaman, ayaklarımızla ilgileniyor sayılmaz 
mıyız?  
Alkibiades: Anlayamadım.
Sokrates: Bir şeyi daha iyi kılınca onunla ilgilenmiş olmaz mıyız? 
Alkibiades: Evet oluruz.
Sokrates: Peki, ayakkabıyı daha iyi kılan sanat nedir? 
Alkibides: Ayakkabıcılık sanatı.
Sokrates: Peki, ayaklarımızla, gene bu sanat yoluyla mı ilgilenmiş oluruz, yoksa 
ayaklarımızın daha iyi olmasını sağlayan sanatla mı?  
Alkibiades: Ayaklarımızın daha iyi olmasını sağlayan sanatla.
Sokrates: Ayaklarımızı daha iyi kılan sanat, bütün bedenimizi daha iyi kılan sanat 
değil midir? 
Alkibiades: Evet öyledir.
Sokrates: Bu sanat da idman değil midir?
Alkibiades: Kesinlikle.
Sokrates: Demek ayaklarımızla idman sayesinde, ayaklarımıza ait olan şeyle 
ayakkabıcının sanatı sayesinde ilgilenmiş oluruz.
Alkibiades: Kuşkusuz.
Sokrates: İdman sayesinde bedenimizle, başka sanatlar sayesinde de, bedenimize ait 
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olan şeyle ilgilenmiş oluruz. 
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Demek bir şeyin kendisiyle, bir sanat sayesinde, ona ait şeyle de başka bir 
sanat sayesinde ilgilenmiş oluruz. 
Alkibiades: Bu çok açık.
Sokrates: Demek kendine ait bir şeyle ilgilenirsen, kendinle ilgilenmiş olmazsın.
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Çünkü gördüğün gibi, kişi, aynı sanat sayesinde hem kendisiyle, hem de 
kendisine ait bir şeyle ilgilenemez öyle değil mi? 
Alkibiades: Evet.
Sokrates: O zaman şimdi söyle: Hangi sanat sayesinde kendimizle ilgileniriz?
Alkibiades: Bilmiyorum.
Sokrates: Peki, ayakkabının ne olduğunu bilemeseydik, ayakkabıyı hangi sanat daha 
iyi kılar, bilir miydik? 
Alkibiades: Bilmezdik.
Sokrates: Peki, kendimizin ne olduğunu bilmezsek, hangi sanatla kendimizi daha iyi 
kılabiliriz? Bunu bilebilir miyiz?
Alkibiades: Bilemeyiz. 
Sokrates: Kendisinin ne olduğunu bilmek kolay bir şey midir? Ve o “kendini bil” 
yazısını Delphi tapınağına yazan insanı ciddiye almamalı mıyız? Yoksa, kendini 
bilmek herkesin elinde olmayan güç bir şey midir?
Alkibiades: Kendini bilmenin herkesin elinde olduğunu çok kere düşündüm, ama 
bunun çok zor bir şey olduğunu da düşündüm.
Sokrates: Zor olsun, kolay olsun, başka bir yol yok. Kendimizi bilirsek, kendimizle 
nasıl ilgilenebileceğimizi de biliriz. Bu bilgi olmazsa, kendimizle ilgilenmek mümkün 
olmaz. 
Alkibiades: Doğru.
Sokrates: Kendi varlığımız nedir? Bunu nasıl bulabiliriz? Bunu bulursak ne 
olduğumuzu da biliriz, ama eğer onu bulmazsak, ne olduğumuzu asla bulamayız.
Alkibiades: Haklısın.
Sokrates: Öyleyse, söyle bana şu anda kiminle konuşuyorsun? Benimle değil mi?
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Ben de seninle değil mi?
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Dinleyen de sensin.
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Peki, konuşurken kelime kullanıyor muyum? 
Alkibiades: Evet, kullanıyorsun.
Sokrates: Konuşmakla kelime kullanmak aynı şey mi? 
Alkibiades: Aynı şey.
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Sokrates: Peki, bir şey kullanan kimseyle, kullandığı şey aynı şey midir? 
Alkibiades: Ne demek istiyorsun?
Sokrates: Açıklayayım, mesela, ayakkabıcı köseleyi bıçakla veya başka bir aletle keser 
değil mi?
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Peki, kesmek için bıçak veya başka bir alet kullanan kimse, kullandığı 
aletlerden ayrı değil midir?  
Alkibiades: Elbette ayrıdır. 
Sokrates: Yine ayakkabıcıyı ele alalım: ayakkabıcı köseleyi sadece aletleriyle mi 
kesiyor, yoksa ellerini de kullanıyor mu?  
Alkibiades: Ellerini de kullanıyor.
Sokrates: Gözlerini de kullanıyor mu? 
Alkibiades: Evet kullanıyor.
Sokrates: Peki, bir şey kullanan kimseyle, kullandığı şey ayrıdır demiyor muyuz? 
Alkibiades: Evet, öyle diyoruz.
Sokrates: İnsan bütün bedenini de kullanıyor mu?
Alkibiades: Evet kullanıyor.
Sokrates: Ama bir şeyi kullanan kişiyle, kullandığı şey ayrıdır demiştik. 
Alkibiades: Evet öyle demiştik.
Sokrates: Demek insan, bedeninden başka bir şey değil.
Alkibiades: Öyle gözüküyor.
Sokrates: İnsan nedir öyleyse? 
Alkibiades: Bilmiyorum.
Sokrates: Ama insanın bedenini kullanan bir varlık olduğunu biliyorsun değil mi? 
Alkibiades: Evet biliyorum.
Sokrates: Peki, bedenini kullanan ruh değildir de nedir?
Alkibiades: Evet ruhtur.
Sokrates: Ruh bedene emreder, beden onu o şekilde kullanır, öyle değil mi?
Alkibiades: Evet.
Sokrates: İnsan üç şeyden biridir: Ruh, beden ve ruhla bedenin oluşturduğu bütün.
Alkibiades: Kuşkusuz.
Sokrates: Bedene emreden insandır demiştik. Beden kendi kendine mi emrediyor? 
Alkibiades: Hayır.
Sokrates: Ona emrediliyor demiştik, öyle değil mi?
Alkibiades: Evet öyle demiştik.
Sokrates: Öyleyse aradığımız şey beden değil.
Alkibiades: Hiç değil.
Sokrates: Peki, bedene emreden, bedenle ruhun oluşturduğu bütün mü? Bu bütün 
insan mı?
Alkibiades: Öyle gözüküyor.
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Sokrates: Yanılıyorsun. Çünkü eğer bu bütünün parçalarından biri emreden, diğeri 
emredilen ise, bu bütüne insan diyemeyiz. 
Alkibiades: Doğru.
Sokrates: Ne beden, ne de bedenle ruhun oluşturduğu bütün insan değil ise, insan ya 
hiçbir şey değildir ya da ruhtan başka bir şey değildir. 
Alkibiades: Evet öyle.
Sokrates: İnsanın ruh olduğunu göstermek için daha açık bir kanıta gerek var mı?
Alkibiades: Hayır, böyle olduğu açıkça gözüküyor. 
Sokrates: Öyleyse biz konuşurken asıl konuşan ruhlarımızdır. 
Alkibiades: Öyle.
Sokrates: Demin söylediğimiz de bu; Sokrates kelimeleri kullanarak Alkibiades ile 
konuşurken, Alkibiades’in yüzüyle değil, ruhu ile konuşuyor. 
Alkibiades: Ben de böyle düşünüyorum.
Sokrates: O halde “kendini bil” diyen o söz, bize, ruhumuzu bilmemizi emrediyor. 
Alkibiades: Evet öyle.
Sokrates: Demek ki bedene dair bir bilgi insanın bazı şeylerini bilmek anlamına gelir, 
ama aslında bu, insanı bilmek anlamına gelmez. 
Alkibiades: Haklısın.
Sokrates: Bir kez daha söyleyeyim: Bedeniyle ilgilenen kimse, kendisine ait bir şeyle 
ilgileniyor, asıl kendisiyle değil.
Alkibiades: Böyle düşünmek gerekiyor. 
Sokrates: Kendi para işlerine bakan da, ne kendisine ait bir şeyle ilgileniyor, ne de asıl 
kendisiyle, fakat kendisinden çok daha uzak şeylerle ilgileniyor.
Alkibiades: Evet, ben de böyle düşünüyorum. 
Sokrates: Demek sarraf kendisine ait şeylerle ilgilenmiyor.
Alkibiades: Doğru.
Sokrates: Ve Alkibiades’e aşık olan kimse, ona ait olan bir şeyi seviyor, gerçekte 
Alkibiades’i değil.
Alkibiades: Doğru söylüyorsun.
Sokrates: Seni seven, ruhunu sevendir.
Alkibiades: Söylediklerimizden bu çıkıyor. Peki Sokrates, söyle bana, kendimizle 
nasıl ilgileniriz? 
Sokrates: Ne olduğumuz üzerinde anlaşmakla bir adım ileri atmış olduk; yanılsaydık, 
korktuğumuz başımıza gelirdi, yani kendimiz olmayan bir şeyle ilgilenmiş olurduk. 
Alkibiades: Çok doğru.
Sokrates: Öyleyse söyle bana, hangi şeylere baktığımız zaman kendimizi görürüz? 
Alkibiades: Aynaya veya onun gibi bir şeye. 
Sokrates: Doğru. Ama gözde, görmemizi sağlayan gözde, aynanınkine benzer bir şey 
yok mu?           
Alkibiades: Var.
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Sokrates: Elbette farkına varmışındır: Birinin gözüne bakan kimsenin yüzü, tam 
karşısındakinin gözünde aynada olduğu gibi gözükür. Bu parçaya göz bebeği diyoruz, 
çünkü onun içine bakanın imgesi orada gözükür. 
Alkibiades: Doğru.
Sokrates: Demek bir göze bakan başka bir göz, o gözün en iyi parçasına, yani gören 
parçasına bakarsa kendisini görebilir.  
Alkibiades: Evet görebilir.
Sokrates: Bedenin başka bir yerine veya kendisine benzemeyen başka bir şeye 
bakarsa, kendisini göremez.  
Alkibiades: Doğru söylüyorsun. 
Sokrates: O halde göz, kendini görmek isterse bir göze, bu gözde gözün erdemi, yani 
görme erdemi olan yere bakmalıdır. 
Alkibiades: Evet.
Sokrates: İşte sevgili Alkibiades, ruh da kendini bilmek isterse, bir ruha ve özellikle 
ruhun erdeminin, yani bilgeliğin bulunduğu yere veya buna benzeyen herhangi başka 
bir şeye bakmalıdır. 
Alkibiades: Bana da öyle geliyor. 
Sokrates: Ruhta da, bilgi ile aklın bulunduğu yerden daha tanrısal bir yer bulabilir 
miyiz? 
Alkibiades: Bulamayız. 
Sokrates: “Kendinin ne olduğunu bilmek, bilge olmaktır” dememiş miydik?
Alkibiades: Evet, öyle demiştik.
Sokrates: Ne olduğumuzu bilmezsek, bilge değilsek, bize ait iyi ve kötü şeyleri 
bilebilir miyiz?  
Alkibiades: Nasıl bilebiliriz?
Sokrates: Çünkü Alkibiades’i bilmeyen kimse, Alkibiades’e ait olan şeyin de gerçekten 
onun olup olmadığını bilemez değil mi?
Alkibiades: Elbette bilemez. 
Sokrates: Biz de kendimizin ne olduğunu bilmezsek, bize ait olan şeylerin gerçekten 
bizim olup olmadığını da bilemeyiz, değil mi?
Alkibiades: Nasıl bilebiliriz?    
Sokrates: Kendimize ait şeyleri bilmezsek, bunlara ait olan şeyleri de bilemeyiz, değil 
mi?
Alkibiades: Evet, bilemeyiz. 
Sokrates: Kendisinin olan şeyleri bilmeyen kimse, başkasına ait şeyleri de bilemez. 
Alkibiades: Hiç kuşku yok.
Sokrates: Başkalarına ait olan şeyleri bilmezse, şehre ait şeyleri de bilmez. 
Alkibiades: Elbette. 
Sokrates: Böyle bir adam şehir işlerini idare eden bir adam olamaz. 
Alkibiades: Olamaz.
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Sokrates: Ne yaptığını bile bilmez.  
Alkibiades: Evet, bilmez.
Sokrates: Bilmeyen yanılmaz mı?
Alkibiades: Elbette yanılır.
Sokrates: Yanılınca da hem kendine, hem de şehre kötü davranmaz mı?  
Alkibiades: Elbette.
Sokrates: Kötü davranınca mutsuz olmaz mı?
Alkibiades: Elbette.
Sokrates: Peki ya ilişki kurduğu, birlikte olduğu kimseler?
Alkibiades: Onlar da mutsuz olur. 
Sokrates: Öyleyse, bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.
Alkibiades: Evet kimse olamaz. 
Sokrates: Demek ki kötü insanlar mutsuzdur.
Alkibiades: Evet.
Sokrates: Mutlu olmak için, şehirlerin, ne duvarlara, ne üç sıra küreklilere, ne  
tersanelere, ne de nüfusa ve geniş arazilere ihtiyacı var. Gerekli olan şey erdemdir, 
öyle değil mi? 
Alkibiades: Evet öyle.
Sokrates: O halde şehir işlerini iyi görmek istiyorsan, şehirlilere erdem aşılamalısın. 
Alkibiades: Kuşkusuz.
Sokrates: Peki, kişi kendinde olmayan bir şeyi başkasına verebilir mi? 
Alkibiades: Nasıl verebilir ki?
Sokrates: Öyleyse önce sen erdem edinmelisin; bu, yalnız kendinle ve kendine ait 
şeylerle değil, fakat aynı zamanda, şehirle ve şehre ait şeylerle de ilgilenmen demektir, 
zira onları idare etmek isteyen kişiye bu gerekir. 
Alkibiades: Doğru söylüyorsun. 
Sokrates: Eğer eğri davranırsan, gözlerin karanlığa ve kötülüğe yönelir. Karanlıkta 
olursan, kendinle ilgili olarak cehalet içinde olursan, ihtimaldir ki, yapacağın iş de 
kötülük olur.        
Alkibiades: Öyle olur.
Sokrates: Bir şehirde erdem yoksa kötülükler önlenemez. 
Alkibiades: Kuşkusuz.
Sokrates: Alkibiades, mutlu olmak için, senin de, şehrin de edinmesi gereken şey 
iktidar değil, erdemdir.   
  
Sevgili Meslektaşlarım, 

Alkibiades ile Sokrates arasındaki bu diyalogu bizim bugünkü konumuz olan 
avukatlık meslek etiğine uyarladığımız takdirde, sanırım ilk önce söylenmesi gereken 
şey şudur: avukatlık meslek etiği dediğimiz ilkeler toplamı, gerçekte bir avukatın 

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



144

kendisiyle ilgilenmesi, kendisine özen göstermesi, kendisine dikkat etmesidir. Bunun 
için avukatın önce insan olarak kendini bilmesi, yani ruhunu bilmesi gerekir. Zira 
kendisini bilmeyen, ruhunu bilmeyen avukat, kendisini de, mesleğini de daha iyi 
kılamaz. Başarılı olamaz. İnsanın kendini bilmesi bilge olmak olmakla, avukat ta ancak 
kendini bilerek bilge olabilir. Bilge olan avukat iyi insan olur. Bilge ve iyi insan olan 
avukat mutlu olur. Bunun için avukatın öncelikle edinmesi gereken şey ise erdemdir. 
Bu, sadece avukatın kendisi ve kendisine ait şeylerle değil, aynı zamanda meslek 
örgütüyle, meslek örgütüne ait olan şeylerle, ülkesiyle, ülkesine ait olan şeylerle, başka 
ülkelere ait şeylerle, insanlara, tüm insanlığa ait olan şeylerle ilgilenmesini gerektirir.           
 
Değerli Meslektaşlarım,

Bir kurallar sistemi olan ahlak, bağlayıcı olduğu kabul edilerek belirlenen norm ve 
değerlerin bir soyutlamasıdır. Gerek buyruklar, gerekse yasaklar aracılığıyla bize 
uyarıda ve çağrıda bulunan ahlakiliğin özünü, birey olarak bizim bu kurallara karşı 
duyduğumuz saygı oluşturur. 
Ait olduğumuz toplumun zaptı altında olan bizler, yaşadığımız toplumun buyrukları, 
yasakları, normları, yani kuralları olduğunu erken yaşta öğreniriz. Ama asıl ahlaki 
kavrayış, bu nitelikteki kuralların dışarıdan dayatılan kurallar olarak değil de, bu 
kuralların içinde yaşadığımız toplumun tüm bireylerinin gerçekleşebilecek en 
fazla özgürlükten yararlanabilmelerini güvence altına alan unsurlar olduğunun 
anlaşılmasıyla ortaya çıkar. Bunu sağlayacak tek bir kural vardır, o da ahlaki kuraldır. 

Ahlaki davranışın üzerinde kurulduğu temel, insanın birlikte yaşadığı insanların 
haklı talepleri nedeniyle özgürlüğünün sınırlı olmasıdır. Kişi, düşünce ve taleplerini, 
sadece kendisine öyle emredildiği ya da çıkarına öyle geldiğini düşündüğü veya 
ödüllendirileceğini bildiği için yaptığında, ahlaki davranmış sayılamaz. Her ne kadar 
böyle davranan kişi yapması gerekeni yapar ise de, bunu inandığı için, bu şekilde 
davranmanın doğru ve akılcı olduğunu kavradığı için değil; başkalarının doğru ve 
akılcı bulduğu şeyleri yargılamadan yapması gerektiğini terbiye yoluyla öğrendiği için 
yapar. Kişinin kendisini özgürlükten bu şekilde yoksun bırakması ahlaki olmadığı gibi, 
bu yöndeki duruş ve davranışlar Kant’ın özlü ifadesi ile ‘insanın kendi kusuruyla, yani 
başkası tarafından yönlendirilmeden kendi aklını kullanmamak olan ergin olamayışının’ 
bir göstergesidir. 

Bütün bu nedenlerle insan, ancak iyi olanın kendisine bir başkası tarafından veya 
dogmatik biçimde emredilmesini istemediği, yani entelektüel yönden olgunlaştığı, 
kendi çıkarlarıyla kendisi ve yine kendi yargılarıyla başkalarının yargıları arasına 
mesafe koyduğu, toplumun ya da tüm insanlar için hangi amaçların iyi ve ulaşılmaya 
değer amaçlar olduğuna karar verdiği zaman ahlakilik aşamasına ulaşmış demektir. 
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Değerli Meslektaşlarım,

Gündelik hayatın pratiğinde ahlak, insanın karşısına sadece belli bir kültüre 
özgü farklılıkları vurgulayan bir olgu olarak, yani başkaca toplumsal ya da ulusal 
toplulukların anlam yorumlarının farkı olarak çıkmaz. Ahlak, sadece bireyin içinde 
büyüdüğü ve aktif olarak biçimlendirilmesine katkı yapmaya çağrıldığı topluluğun 
anlam ufkunu temsil etmekle kalmaz; ayrıca genel ahlak bağlamı içinde ve fakat 
toplumun sadece bir kısmı için geçerli olan alanda, özel/kısmi ahlak biçiminde de 
ortaya çıkar. 

Özel/kısmi ahlak biçiminde ortaya çıkan ve meslek ahlakı/etiği/kuralları olarak 
isimlendirilen bu kuralları, o mesleğin kendisi ve mensupları üretir. Normları, o 
mesleği seçen ve yürüten herkesi bağlayan bu nitelikteki kurallar, genel ahlaki ilkeye, 
yani mesleğinde olabildiğince iyi olma ilkesine dayanır. 

Bu ilke gereğince, çalışmanın ve emeğin kendisine ayrı bir değer yüklenir ve o meslek 
mensubu tarafından yapılan iş, sadece eksiksiz ve hatasız bir çalışma sürecini olanaklı 
kılan teknik kurallar aracılığıyla değil; aynı zamanda ve özellikle, diğer insanları 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren ahlaki kurallar temelinde icra edilecek bir 
faaliyet olarak tanımlanır.     

Mesleğin onurunu korumak amacıyla konulan kuralları çiğneyen, bu bağlamda temsil 
ettiği genel çıkarların yerine, kendi kişisel çıkarlarını koyan meslek mensubu, sadece 
kendi toplumsal ve mesleki prestijini yitirmekle kalmaz, aynı zamanda mesleğin 
kendisine de zarar verir. 

Etik, bir ahlaki eylem kuramı olmakla, meslek etiği de bilgi adına veya kuram 
oluşturma amacıyla ya da salt entelektüel bir doyuma hizmet için geliştirilmiş zihinsel 
bir çalışma değil, sadece ve sadece düşünce ile eylemin birlikteliğidir. Bu niteliği ile 
meslek etiği aracılığıyla aktarılan bilgi, kuramsal olan ve fakat uygulamaya yönelik 
sonuçları olmayan, enformasyon niteliği taşımayan ve sadece uygulamada kendini 
gösteren bir ‘fiiliyat üretici bilgi’dir. 

‘Nicomachean Ethics’ isimli özgün eserinde ‘Pratik, hem etiğin var olma koşulu ve hem 
de onun hedefidir’ diyor Aristoteles ve ekliyor ‘Bu nedenle soylu olan üzerine, adil olan 
üzerine, kısaca sitede bilim üzerine verilen dersten yararlanmak isteyen kişi, soylu bir temel 
alışkanlığa sahip olmalıdır.’ 

Aristoteles’ten hareketle demek gerekir ki, avukatlık meslek etiğinin/kurallarının çıkış 
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noktasını oluşturan pratik, avukatlık mesleğinin günlük yaşam pratiğidir. Meslek 
kurallarının ne olduğunu anlayabilmesi için avukatın, gerek kendi varlığının, gerekse 
mesleki yönden iyi olmasının koşulları hakkında aydınlatılmış bu günlük yaşam 
pratiğinin ahlakını, kendi eylemlerinde içselleştirilmiş olması gerekir.    

Bu ise ancak, bilge Sokrates’in genç Alkibiades’e öğütlediği gibi avukatın kendine 
dikkat etmesi, kendine özen göstermesi, kendini bilmesi, kendi ruhunu tanıması, 
bilge ve iyi olması, erdemli olması ile mümkün olur. 

Bütün bunlar olmazsa ne mi olur? O zaman etik falan kalmaz, mesleğe ihanet başlar. 
Sonrası Sait Faik’in dediği gibi olur: “Mesleğe ihanetle başlar her şey.” 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım. 
        

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

09 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDA 

BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI KONUŞMA

09.02.2008

Türkiye Barolar Birliği’nin Değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sevgili Baro Başkanları, 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

İleri sürdüğü tezleriyle bilimin doğrusal ve sürekli gelişme olduğu yönündeki görüşleri sarsan 
Amerikalı fizikçi ve bilim felsefecisi Thomas Kuhn’nun bilimsel devrimlerin genel yapısıyla ilgili 
olarak geliştirdiği şemaya göre her bakış açısı, her kuram bilim öncesi bir süreçten geçer. Bu süreçte 
belirginleşmiş, netleşmiş bir bakış açısı yoktur. Bilim adamları sadece deneme yaparlar, bunun için 
değişik yöntemler kullanırlar. Zamanla ikna gücü, açıklama gücü fazla olan, daha ileri araştırmalar 
yapılmasına izin veren bir bakış açısı, bir örnek, bir yöntem, bir teknik kendini kanıtlar ve kabul ettirir. 
Kuhn bunu “paradigma” olarak isimlendiriyor. 

“Bilimsel Devrimlerin Yapısı” isimli kitabında “bir toplumun ya da bir kuruluşun kendini organize etme 
şekline temel teşkil eden gerçeklik vizyonunu oluşturan değerlerin, algılamaların ve düşüncelerin toplamına 
paradigma” denildiğini ifade eden Kuhn’a göre “bilim topluluklarının benimsedikleri paradigma, bilimsel 
alana egemen olan yasa, kuram ve uygulamaların örneklerini oluşturur, paradigmaların öngördüğü modeller 
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de, sonuç itibariyle bilimsel gelenekleri yaratır.” 
 
Değerli akademisyen Zühtü Arslan, Liberal Düşünce dergisinin “Güz 2001, Yıl 6, Sayı 24” de 
yayınlanan “İfade Özgürlüğünün Sınırlarını Yeniden Düşünmek: Açık ve Mevcut Tehlike”nin Sınırları” 
başlıklı makalesinde Kuhn’nun paradigma kavramını ele alır ve bu kavramdan hareketle bilimsel 
paradigmaların sosyal ve siyasal olgu ile anlayışları da etkilediğini, bu anlamda, biraz indirgemeci 
olmakla birlikte, birbiriyle zıt iki paradigmadan söz edilebileceğini, bunlardan birincisinin, 19.Yüzyıl 
ve öncesine egemen olan “mekanist paradigma”, diğerinin ise 20.Yüzyıl ve sonrasında, yani günümüzde 
de geçerli olan “kuantum paradigması” olduğunu belirtir. 

Arslan’a göre Newton ve Descartes’in düşüncelerinden beslenen mekanist anlayış, kısaca “ya/ya da” 
şeklinde formüle edilir ve bir kesinliği ifade eder. Bu paradigmada bir şey ya “doğrudur”, ya da “yanlıştır”, 
ya “iyidir” ya da “kötüdür”. Mekanist paradigmanın sosyal ve siyasal düzlemdeki en tehlikeli yansıması 
“tek doğru” inancıdır. Bu inanç, “tek doğru” ya inanmayanları dönüştürebiliyorsa dönüştürmeyi, değilse 
yok etmeyi öngörür. 

16.Yüzyılda Avrupa’da başlayıp giderek tüm dünyayı etkisi altına alan, eyleme geçirmekten daha çok 
çekidüzen vermenin peşinde olan modernitenin bir ürünü olan toplum mühendisliği, “tek doğru” 
etrafında toplumu şekillendirmeden ibaret olan “ya/ya da” anlayışından beslenir.

Amin Maalouf, “Ölümcül Kimlikler” isimli incelemesinde “ya/ya da”cı mekanist 
paradigma anlayışını şiirsel bir dille şöyle anlatır: “Seçmek durumunda bırakılıyorlar”, 
“zorlanıyorlar” dedim. Kim tarafından mı? “Sadece her çeşidinden fanatikler ve yabancı 
düşmanları değil, sizin ve benim tarafımdan da, aramızdaki herkes tarafından. Gerçekten 
de hepimizin içinde kök salmış bu düşünce ve ifade alışkanlıkları yüzünden, bütün bir 
kimliği, öfkeyle ilan edilen tek bir aidiyete indirgeyen o dar, o sığ ,  o yobaz kolaycı yaklaşım 
yüzünden. İçimden katiller böyle imal ediliyor diye haykırmak geliyor.” 

“Ya/ya da”cı bu mekanist anlayış, hukuk devleti üzerine açtığı tartışmalarla nasyonal 
sosyalist devlet teorisinin oluşmasına önemli katkılar yapan Alman hukukçu 
Carl Schmitt’in formüle ettiği biçimiyle “dost/düşman”, günümüz Türkiye’sine 
uyarlanmış biçimiyle “bizden/onlardan”, “aydınlık/karanlık”, “sağcı/solcu”, “laik/
anti-laik”, “yurtsever/vatan haini”, “cumhuriyetçi/ikinci cumhuriyetçi”, “çağdaş/yobaz”, 
“Atatürkçü/Atatürk düşmanı”, “Kürt/Türk” vs. gibi sosyal ve siyasal alanda birbirine 
zıt ikilikler üretmekte ve bunu beslemektedir. 

Ayrımcılık ve kategorik zıtlaşmalar üzerine kurulu olan, kurulu düzenin sürdürülmesini sağlamakta 
araçsal öneme sahip bulunan bu anlayış; kutuplaşmaya, karşılıklı suçlamalara, gerginliğe, giderek 
kavgaya ve zorbalığa, “öteki”ni yok etmeye yönelik politikalara işlerlik kazandırmakta, bundan 
geçinenleri beslemekte, başta siyasal iktidarlar olmak üzere, diğer güç odakları ile siyasi otoritelerin, 
kişisel ve subjektif yanılmazlıklarını, doğrularını mutlaklaştırmalarına, haklılaştırmalarına ve böylece 
yanlış ve tehlikeli buldukları diğer görüşleri yasaklamalarına imkan vermektedir. 

Değerli Başkanlarım, 
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Amerika Birleşik Devletleri’nin günümüzdeki önemli siyaset bilimcilerinden 
olan William E.Connolly, kimliklerin oluşum sürecini araştırıp incelediği “Identity/
Difference-Democratic Negotiations of Political Paradoks” isimli kitabında: her kimliğin 
bir dizi farklılıkla bağlantılı olarak ve bu farklılıklardan bazılarının da yanlış, kötü, 
çirkin, akıldışı, özetle “öteki” olarak tanımlanması üzerine kurulu olduğunu, “öteki”nin 
tarih boyunca ve sürekli olarak “doğru” kimliği benimsemeye davet edildiğini, 
kabul etmeyenlerin fethedilip zorla dönüştürüldüğünü ya da susturulduğunu, 
dönüştürülemeyenlerin veya susturulamayanların ise yok edildiğini ileri sürer. 

Hemen herkesin ortak/anonim söylemi, aklının süzgecinden geçirmeden 
benimsediği, kendi dilinde yeniden ürettiği, kendini yaptığı işle, ürettikleriyle, 
başarılarıyla değil, ırk, inanç, köken, ideoloji gibi aidiyetlerle tanımladığı, Emmanuel 
Levinas’ın nitelemesiyle “söylemeyi” tali, “söylenen”i daha önemli gören toplumlarda, 
insanlar: etnik kimlikler, sınıfsal kimlikler, dinsel kimlikler, cinsel kimlikler, grup kimlikleri, 
parti kimlikleri, cemaat kimlikleri gibi, her türden ve düzeyden kimliklerin kuşatması 
altındadırlar. Onun için bu konumdaki insanlar: ideoloji merkezli, sınıf merkezli, din 
merkezli, grup merkezli, parti merkezli, iktidar merkezli, cemaat merkezli, devlet merkezli 
düşüncenin ve söylemin marjlarına kolayca itilirler. Tıpkı bugün Türkiye’de olduğu 
gibi. 

Bilge Çetin Altan’ın özlü anlatımıyla aydınlanma sürecini yaşamamış, yaşasa da tam olarak 
sindirememiş, içselleştirmemiş toplumların en belirgin özelliği tek düzeliliktir. Bu gibi toplumlarda 
hafızlık, koşullanma, ezber,  yaratıcılıktan önde gelir. Dinamikleri pozitif hedefler ve değerler yaratmaya 
izin vermeyen bu gibi toplumlar sadece “tabu” üretir. Bu gibi toplumlarda bireylerin özgürlükleri, 
mutlulukları kimi zaman ıskalanır, kimi zaman da kitlelerin koşullanmış öfkelerine kurban edilir. 
Böylesi toplumlarda farklı düşünmek, yeni değerleri, yeni görüşleri savunmak ya ayıplanır ya da 
yasaklanır. Dünyalı olmak yargılanır. Tıpkı bugün Türkiye’de olduğu gibi. 

Bu gibi toplumlarda ne yeteri kadar mal, ne yeteri kadar hizmet ve ne de yeteri kadar fikir üretilir. 
Mal ve hizmet üretimindeki yetersizlik topluma enflasyon, fikir üretimindeki düşüklük ise entelektüel 
fukaralık olarak geri döner. Bu gibi toplumlarda rekabet yoktur. Rekabet olmadığı için mallar, hizmetler 
ve fikirler birbirleriyle yarışmaz. Yarışmadıkları için de ne mallar da, ne hizmetlerde ve ne de fikirlerde 
kalite yoktur. Tıpkı bugün Türkiye’de olduğu gibi. 

Bu gibi toplumlarda düello yoktur, pusu vardır. Hiçbir şey yüze söylenmez, arkadan söylenir. Onun 
için bu gibi toplumlarda her türden seçim bir rekabet değil, bir husumet olarak kabul edilir. Seçimde 
birbirleriyle yarışanlar, vizyonlarıyla, fikirleriyle, projeleriyle, kendilerine ait hikayeleriyle yarışmazlar, 
hamasetle, sloganla, yarıştıkları kişilere iftira atarak, yafta yapıştırarak, düşmanlık üreterek yarışırlar. 
Kayıp ettiklerinde kazananı tebrik etmezler. Düşmanlıklarını sürdürmeye devam ederler. Tıpkı bugün 
Türkiye’de olduğu gibi. 

Bu gibi toplumlarda her türlü mahalle baskısı vardır. Müslüman mahallesinde salyangozu onun için 
satamazsınız. Her mahallede Kürt sorunundan söz edemezsiniz. Atatürk’ü sevmeyi, vatanı sevmeyi 
kendi tekellerinde görenler, Cumhuriyetin kurucu değerlerini kendilerine ait sananlar sizi; Atatürk 
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düşmanı, vatan düşmanı, Cumhuriyet düşmanı olarak görürler, gösterirler, bir uygarlık projesi olan, 
devlet odaklı değil, insan odaklı bir hukuk projesi olan Avrupa Birliğini savunanları düşman ilan 
ederler. 

Bu gibi toplumlarda kimileri kuvvetler ayrılığı, anayasa, anayasal devlet, sınırlı devlet, siyasi iktidarın 
sınırlandırılması, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi öğretileri, kurumları, ilkeleri, 
kavramları, bunların liberal değerler olduğunu, liberalizmin demokrasi uygarlığımıza armağan ettiği 
değerler olduğunu bilmeden savunurlar, ama siz bunları savunduğunuz zaman sizi liboş olmakla, 
ikinci cumhuriyetçi olmakla suçlarlar. Tıpkı bugün Türkiye’de olduğu gibi. Tıpkı Nevşehir’de Türkiye 
Barolar Birliğinin Olağanüstü Genel Kurulunda olduğu gibi.   

Bütün bunların hepsinin, ama hepsinin kuşkusuz tarihsel, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, 
siyasal nedeni vardır, ama işte bir nedeni de en başta söylediğim “mekanist paradigma”dır.    

Ne var ki, pozitivist, ilerlemeci ve dönüştürücü anlayış üzerine kurulu olan “ya/yada”cı bu anlayış, 
günümüz dünyasında yerini yeni bir paradigmaya bırakmıştır. Bu paradigma az önce de ifade ettiğim 
“kuantum paradigması”dır.           

Konuşmamın paradigmalarla ilgili kısmına referans olarak aldığım Sayın Arslan’nın 
vurguladığı üzere, “kuantum paradigması” gerçeğin çok boyutlu olduğunu savunur. 
Tartışmalı ve aydınlatılmamış yanlarına karşın, kuantum fiziği paradigmanın 
dönüşümünü göstermektedir. “Kuantum paradigması”nı sembolize eden sözcük, 
“mekanist paradigma”da olduğu gibi “ya/ya da’ değil, “ve”dir. 

Yol değil, yollar olduğunu söyleyen bu paradigmanın sosyal, siyasal, kültürel ve hatta 
hukuksal alana yansımaları vardır. Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Handyside kararında, “ifade özgürlüğü sadece hoşa giden düşünceler için değil, devleti 
veya toplumun herhangi bir kesimini inciten, şoke eden ya da rahatsız eden görüşler için 
de geçerlidir” şeklindeki gerekçesinin dayanağı kuantum paradigmasıdır.

Kuantum toplumunda, devlet tek-doğru etrafında “yoldan çıkanları” yola getiren bir 
aygıt değildir. Dolayısıyla, kuantum toplumunda siyasal tarafsızlık ilkesi belirleyici 
bir yere sahiptir. Devlet iyi vatandaş üretme makinesi değil, vatandaşların kendi 
iyi anlayışlarını geliştirebileceği bir sosyal ve siyasal vasatı sağlamakla yükümlü bir 
aygıttır. 

Sayın Başkanlar, 

Dünya değişti, değişiyor, Türkiye’de öyle. Türkiye artık ekonomik, sosyolojik, siyasi, 
kültürel, hukuki kalıplarına sığmıyor. Bunu görelim ve önümüzdeki süreci kavgasız 
götürelim Bunun için de yasaklayıcı değil, tartışmacı; kapalı değil, açık; otoriter 
değil, demokratik bir kimlik siyaseti izleyelim. Buna katkı yapalım. “Hakikat tekeli” 
ne sahip olduğunu ileri süren komuta etiğine hep birlikte karşı çıkalım. “Öteki” ne 
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kimlik dayanmaktan, “farklılığı”, “farklı olanı” cezalandırmaktan, “öteki”ni düşman 
görmekten, göstermekten, aşağılamaktan, dışlamaktan kaçınalım. Farklılığı kurucu 
bir unsur olarak kabul edelim, hem kendimizin ve hem de dünyanın belirsizliğinin 
farkında ve tartışmaya açık olalım, hoşgörüyü, çoğulculuğu, bir arada yaşama 
niyetini öne çıkaralım. Kendimize belli bir mesafeden ve ironiyle bakarak, “öteki” 
ne özen gösterelim, yaşamın zenginliğine ve hikmetine saygı duymayı içeren etik 
bir yol haritası izleyelim. Göbeğini kaşıyor, burnuyla oynuyor, yelleniyor, aptal, bir 
ton kömüre, bir çuval bulgura veya pirince karşılık gidip oyunu veriyor diye halkı 
aşağılamaktan vazgeçelim, halkla, kendi insanımızla barışalım, onlara dokunalım. 
Değilse birbirimizi yok edeceğiz. Brecht’in söylediği gibi hiçbirimiz “kendimize 
bir başka halk bulacak” değiliz, “başka bir ülke de bulacak” değiliz. Bizim ülkemiz 
burası, bizim halkımız da bu. Birlikte yaşamayı becerelim. Değilse bizi bu dünyadan 
indirecekler.      

Milan Kundera, kolektif belleğin kayıtlardan ve medyadan çıkarıldığı, yurtsever asilerin sistematik 
biçimde belleklerden silindiği, geleneksel kuralların ve etik yol göstericilerin yeni koşullara 
uydurulamadığı ve devlet aygıtının günlük dedikoduları polis izleme sistemi içine soktuğu 1968 sonrası 
Çekoslovakya’yı temel alarak yazdığı “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”nde: “İnsan hayatı ancak bir 
defa yaşanır ve kararlarımızın hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu kestiremememizin nedeni; 
verili bir durumda ancak bir tek karar verebilecek durumda olmamızdır; ikinci, üçüncü ya da dördüncü bir 
hayatımız yok ki çeşitli kararlarımızı birbirleriyle karşılaştıralım” der ve şu sonuca varır: “Sadece tek bir 
hayat yaşadığımız için, bu hayatı öncekilerle karşılaştıramayız ve de bu hayattaki kusurlarımızı gelecekteki 
hayatta gideremeyiz.”     

Yaşadığımız ve yaşayacağımız bu hayatı bir daha yaşayamayacağımıza, bu 
hayatımızdaki kusurlarımızı gelecekteki hayatımızda gideremeyeceğimize göre, 
bu hayatı doğru yaşamak, bu hayatta doğru kararlar vermek, bu hayatta yanlış 
yapmamak zorundayız. Doğru yaşamadığımız, verili dünyanın reddi ve her türlü 
tahakkümün eleştirisi üzerinde temellenen tini tanımlayan edimin, “benliğin 
ötesine geçip ötekinin tüm farklılığı içinde tanınması” olduğunu kabul etmediğimiz, 
“öteki”nin varlığını, farklılığını, farklı olma hakkını, kişiliğini, özgürlüğünü, haklarını 
tanımamaya başladığımızda ne mi olur? Özgürlüğümüzü, sadece özgürlüğümüzü 
değil, vicdanımızı, aklımızı ve giderek insanlığımızı eksiltir ve hiç farkına varmadan 
bir tahakkümden bir başka tahakkümün kucağına itiliriz. “Öteki” ni yok etmekle, 
“öteki” ne göre tanımladığımız kendimizi de yok ederiz. Bütün bunların bedelini ise: 
sevgiden, aşktan, barıştan, içtenlikten, güvenden, güvenlikten, adaletten, şarkıdan, 
şiirden, neşeden yoksun iğreti hayatlar yaşayarak öderiz. Tıpkı bugün Türkiye’de ve 
dünyada olduğu gibi. 

Değerli Meslektaşlarım, 

Bütün bunları türbanla ilgili olarak bugün geldiğimiz noktaya bağlamadan önce ve 
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özellikle ifade etmek isterim ki; demokrasi, sivil özgürlükler ve hukuk devleti ile 
bunların omurgasını oluşturan laiklik, Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği en 
temel ilkelerden birisidir. Laik değerler, sadece düzene, rejime ve sisteme ilişkin 
alanda biçimsel demokrasinin işlemesi ve hukukun şeklen var olması ile sınırlı 
olmayıp toplumsal yaşamı bir arada tutan, toplumun demokrasi, hukuk ve özgürlükler 
temelinde bir arada yaşamasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan en temel ilkedir. 
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve yine toplumsal ve kültürel alanın 
bütünüyle dinsel tezahürlerden arındırılması olduğu kadar, devletin bütün inançlara 
karşı aynı uzaklıkta durması, sosyal yaşamın eğitim, aile, ekonomi, hukuk, görgü 
kuralları, kıyafet vb. gibi yönlerinin din kurallarından ayrılarak, zamana ve yaşamın 
zorunluluklarına göre belirlenmesidir. Laik devlet, kendisini dinle temellendirmeyen, 
hukukunu oluştururken kendini dinin buyrukları ile bağlı saymayan, vatandaşları 
arasında vicdani ve dini kanaatlerine göre ayrım yapmayan, din ve dindarlar ile 
dindar olmayanlar üzerinde baskı kurmayan devlet demektir. Bu özelliği gereği 
laiklik, din ve mezhepler karşısında tarafsızlık ve toplumsal bir barış ilkesi olduğu 
kadar, farklı görüş ve inançtaki kişilerin bir arada yaşamasının da temelidir. Laiklik 
demokrat olmanın gereği olduğu kadar, demokrat olmak da laik olmanın gereğidir. 
Demokrat olmanın ölçüsü, kimsenin kimseye karışmamasıdır.  Esasen demokratik 
toplumlarda bu kimsenin haddi de değildir. Ama laik bir devlette, dinci güçlerin ve 
çevrelerin demokratik siyasi yaşamın içinde birer siyasi güç olmalarını kabul etmek 
de mümkün değildir.    

Hepimizin çok iyi bildiği üzere, Avrupa’da mutlakiyetçi yönetimlerin gerilemesi ile birlikte, devlet 
gücünün dizginlenmesi ve denetlenmesi için yararlanılabilecek teknikleri arama çabaları sonucunda 
doğan ve modernizmin bir ürünü olan anayasa kavramının özü, devlet iktidarının kurallara bağlanması, 
birey hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla siyasi iktidarın sınırlandırılması ve bu suretle siyasal 
alanda keyfiliğin önlenmesi düşüncesine dayanır. 

Anayasa kavramının ortaya çıktığı modern çağa egemen olan düşünce, insanların, aklın keşfettiği ve 
bizzat o aklın da tabi olduğu doğal yasalarca yönetilen bir dünyaya ait olduğuna vurgu yapar. İnsanı 
tarihsel dünyanın içine yerleştiren ve merkezine alan bu seküler düşünce, siyasal itaat yükümlülüğünün 
kaynağını tanrısal bir esine dayandırarak meşrulaştırmaya çalışan akıl-dışı örgütlenme ve egemenlik 
biçimlerine karşı çıkar. 

Anayasa ve anayasacılığın az yukarıda çerçevesini çizdiğim özü, amacı ve işlevi dikkate alındığında, 
türban sorununun anayasada yapılacak düzenlemelerle aşılmaya çalışılması her şeyden önce anayasa 
kurumuna, anayasacılık düşüncesine aykırıdır. Barolar olarak, sorumluluk üstlenmiş baro başkanları 
olarak, avukat ve hukukçu olarak Cumhuriyetin kurucu ve vazgeçilmez değerlerine, bu bağlamda 
laiklik ilkesine sahip çıkmak, bunu korumak, bu ilkeyi sulandıracak düzenlemelere karşı çıkmak 
elbette bizim görevimiz. Bu görevi hepimiz yapıyoruz, daha fazla yapalım, ama “ya/ya da” anlayışıyla 
kılıçlarını çekmiş, saflarını tutmuş, gözleri dönmüş hazır kıtalar gibi değil, sağduyuyla, basiretle, akılla 
yapalım.      

Aslında türbanla ilgili olarak Anayasada, yasalarda düzenleme falan yapmaya hiç gerek yoktu. Doğru 
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olan bu konuyu kaşımamaktı, üniversite yönetimlerinin inisiyatifine bırakmaktı. Öğretim, eğitim 
sınırlarını aşanlarla, türbanı dinsel amaçla kullananlarla, bunu dinsel simge yapanlarla, bu yönde 
eylemde bulunanlarla, başkaları üzerinde bu konuda baskı kuranlarla üniversite yönetimlerinin 
uğraşmasıydı, üniversiteden uzaklaştırmak dahil her türlü yaptırımı üniversite yönetiminin 
uygulamasıydı. 

Bu yapılabilirdi. Yapılmadı. Yapılmak istenmedi. Yapılana, yapılmaya çalışılana gelince, Sayın Sami 
Selçuk’un 04 Şubat 2008 günlü Radikal Gazetesinde yer alan makalesinde işaret ettiği gibi “başörtüsü/
türban tanımlandı. Bu sera ürünü, hukukça sindirilmesi olanaksız bir yapay tanıma, öneriye dönüştü, 
Yüksek Öğretim Kurumu Yasası’nın 17.maddesine iliştirildi… Bu tanım yasalaşırsa, sanal yasak, gerçek 
yasağa dönüşecek.” Bunun özeti, kıssadan hissesi şu, yapılan yasal düzenlemelerle türbana Türk Silahlı 
Kuvvetleri standartları getiriliyor, yani aslında türban serbest bırakılmıyor, yasaklanıyor. Buna da 
gülmek mi gerekir, ağlamak mı gerekir doğrusu bilmiyorum, bilemiyorum.     

Sevgili Meslektaşlarım, 

Nazım Hikmet’in özlü sözüdür, “ağaçlara bakarken ormanı görememek” veya 
“ormana bakarken ağaçları görememek.” Bunu şunun için söyledim. Biz ağaçlara, 
yani türbana bakarken ormanı, yani günümüz iktidarının Türkiye’yi nereye 
götürdüğünü göremiyoruz. Türkiye otokrat/totaliter bir yönetime doğru adım adım 
dönüştürülüyor. 

Nasıl mı? Anlatayım. Hindistan asıllı Amerikalı siyaset bilimci Fareed Zakaria 
‘Özgürlüğün Geleceği/Yurtta ve Dünyada İlleberal Demokrasi’ isimli eserinde 
günümüzde demokrasinin: hem açık, özgür, adil seçimler ve hem de hukukun üstünlüğü, 
kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile birlikte ifade, toplantı, girişim, örgütlenme, seçme, din ve vicdan 
özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve güvence altına alındığı, yani siyasi 
iktidarların bu hakları çiğnemeyeceği, seçimleri kazananın her istediğini yapamayacağı, 
kendi değerlerini ve doğrularını topluma dayatamayacağı, her şeyi alamayacağı, istediğini 
istediği kişilere veremeyeceği bir sistemin kurulması, çalıştırılması ve kurumsallaştırılması 
olduğunu ifade eder. Devamla demokratik bir sistemde zulmün bir kaynağı seçimle 
gelmiş otokratlarsa, ikincisinin halkın kendisi olduğuna,  demokratik yönetimin özünü 
çoğunluğun mutlak egemenliği oluşturmakla, demokraside baskı tehlikesinin toplumun 
çoğunluğundan geldiğine, birey ve azınlık haklarının korunması için var olan ve bilinen 
önlemler alınmadığı takdirde, gelişmekte olan ülkelerin geride kalan son on yılda yaşadığı 
demokrasi deneyiminde görüldüğü üzere, çoğunluğun, kimi zaman sessizce, kimi zaman 
gürültülü biçimde kuvvetler ayrılığı ilkesini eriteceğine, insan haklarının kuyusunu 
kazacağına, hoşgörü ile adalet geleneklerini yozlaştıracağına, o nedenle seçimlerde 
çoğunluğun desteğini alarak iktidar olanların, çoğunluğun zorbalığına izin vermemeleri, 
gerek bireylerin, gerekse azınlıkta olanların haklarının korunması için gerekli yasal 
önlemleri almaları ve bunların uygulanması konusunda duyarlı olmaları gerektiğine 
işaret eder. 
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Bu referans noktalarından hareketle demek gerekir ki; bütün bu hususlar, siyasi 
iktidarların insafına ve anlayışına bırakılmayacak kadar yaşamsaldır. Onun için 
anayasal düzenin, bu konuda var olan ve bilinen en etkili ve işlevsel model olan 
anayasal demokrasi ilkesi üzerine kurulması, buna koşulsuz uyulması gerekir. 1982 
Anayasası bütün eksikliklerine rağmen, bu konuda bir düzenlemeyi, bir yapıyı 
içermektedir. Bu düzenlemede eksik kalan, aksayan hususlar Anayasanın 90.maddesi 
gereğince iç hukuk yönünden bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta 
olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerle tamamlanmaktadır. O halde 
günümüz iktidarının sözünü ettiğim hukuki ve siyasi metinlerle bağlı kalması, bu 
bağlamda anayasal demokrasi anlayışının, çoğunluğun veya azınlığın zorbalığı üzerine 
değil, daha çok azınlığın korunması, toplumdaki herkesin, her görüşün kucaklanması 
üzerine kurulu bulunduğunu dikkate alması gerekir. 
Anayasal demokrasinin, klasik demokrasi ile arasındaki gerilim noktasını oluşturan, 
seçilmişlerin yetkilerinin genişletilmesi ve atanmışlara üstünlükleri üzerine değil, 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin gereği olarak kamusal yetki kullanan her organın kendisine 
verilmiş olan yetkiyi, başta anayasa olmak üzere yasalara, hukukun üstün kurallarına 
ve evrensel ilkelere bağlı olarak kullanması esası üzerine kurulu bulunduğunu ise hiç, 
ama hiç unutmaması gerekir. 

Anayasal demokrasi anlayışının özünü oluşturan ve iyi bir yönetimin kurulmasının 
ve işlemesinin merkezinde yer alan anayasalcı liberal gelenek, seçimle iş başına gelen 
siyasal iktidarlar tarafından iyi anlaşılmaz, içselleştirilmez ve uygulanmaz ise ne mi 
olur? Siyasi iktidar otokratlaşmaya, totaliterleşmeye başlar. Bu süreçle birlikte iktisatçı 
ve toplum bilimci Max Weber’in liberal/anayasal demokrasi kavramından türettiği 
ve modern devletler için öngördüğü sınırlı devlet yönetimi ilkesi üzerine kurulu bir 
siyasi meşruiyet biçimi olan “yasal ve akli meşruiyet”, yani yasalara uygun biçimde 
seçilenin, yasalara, hukukun üstün kurallarına ve evrensel ilkelere bağlı kalmasını 
öngören meşruiyet ortadan kalkar, meşru olarak seçilen iktidar meşruiyetini yitirir.  

Sevgili Başkanlar, 

22 Temmuz 2007 seçimlerinden bugüne kadar olan süre içinde yaşadıklarımız, bu 
bağlamda Sayın Başbakanın Merkez Bankasının İstanbul’a taşınması konusundaki 
açıklaması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, Danıştay’ın yaptığı açıklamalara 
verdiği “haddinizi bilin, seçilmişlerin olduğu yerde, atanmışlara söz düşmez” biçimindeki 
yanıtlar, başkaca eleştirilere gösterdiği aşırı ve hiç de demokratik olmayan tepkiler, 
Sayın Başbakanın bu açıklama, yanıt ve tepkilerinde kullandığı, örneğin bir rektöre 
yönelik olarak “otur oturduğunun yerde, sen kimsin ya” biçimindeki üslup, hak ve 
özgürlüklerin sadece türbana indirgenmesi ve bundan ibaret sayılması, bu bağlamda 
genel özgürlükçü bir anlayış üzerinden türbana gitmekten daha çok türban üzerinden 

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



154

demokrasinin tanımlanmaya çalışması, Sayın Başbakan’ın biryandan Avrupa Birliği’ne 
girmekten söz etmesi, diğer taraftan Avrupa’yı, Batıyı ahlaksız olarak nitelemesi ve 
böylece Sarkozy ile, Merkel ile aynı çizgiye düşmesi, günümüz iktidarının Türk Ceza 
Kanununun 301.maddesi, Kürt sorunu konusundaki hareketsizliği ve isteksizliği, 
türban konusunun gündeme gelmesi, MHP’nin bu konuda destek vermesi öncesinde 
ve sonrasında Avrupa Birliği projesinin askıya alınması, anayasa değişikliğinin rafa 
kaldırılması, dinci kadrolaşma gibi, kimi devlet ihalelerinin kendi yandaşlarına 
verilmesi gibi iddialar, dinin siyasallaştırılması, siyasetin dinselleştirilmesi, bununla 
da yetinilmeyip Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine, genel kuruluna müdahale 
edilerek sporun siyasallaştırılması, Kızılay Derneği’nin, TUBİTAK’ın yönetimlerine, 
genel kurullarına müdahale edilmesi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, 
anayasal hak olan örgütlenme özgürlüğüne aykırı biçimde yasayla ve ayrıca dava 
açmak suretiyle Yargıç ve Savcılar Dergini’nin (YARSAV) kapatılmaya çalışılması, 
Yargıtay Yasasında yapılmaya çalışılan değişiklik, içki konusunda yasaklayıcı 
düzenlemeler, İslami referansların yaygınlaştırılması, kimi AKP milletvekillerinin 
türbanın üniversitede serbest bırakılmasından sonra hizmet vermek konumunda olan 
yargıç, savcı, devlet memuru gibi görevler yönünden de türbanın kullanım alanının 
genişletileceğini ifade etmeleri ve başkaca örnekler, AKP’nin bugüne kadar izlediği 
liberal muhafazakar çizgiden uzaklaştığını ve Türkiye’yi otoriter bir yönetime doğru 
götürmekte olduğunu gösteriyor. 

Otoriter yönetim anlayışının pek çok göstergesi vardır. Bunların içinde en basit olanı 
Hannah Arend’in verdiği ölçüdür. Bu ölçü “insanları gereksiz kılmaktır, lüzumsuz 
görmektir.” Sayın Başbakan’ın bir üniversite rektörüne, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısına, Danıştay’a, muhalefete, kendisini ve hükümetini eleştirenlere verdiği 
yanıtlar, gösterdiği tepkiler Hannah Arend’in verdiği ölçüye uyuyor. Bu tehlikeli bir 
gidiş.   

Bu tehlikeli gidişin başka işaretleri de var. Önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. 
Dün CMK’da değişiklik yaparak CMK’yı Baroların elinden aldılar. Buna yaptığımız 
yanlışlarla biz de teşne olduk. Yakında Adli Yardımı da elimizden alacaklar. Buna da 
biz teşne oluyoruz. Dün avukatlık sınavını kaldırdılar, yakında kamu avukatlığını, 
hazine avukatlığını da kaldıracaklar. Bütün bu işler, Ankara’da EGO’da, ASKİ’de, 
vs.de olduğu gibi kendi yandaşlarına verilecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarını ele geçirmek için bunların yasalarında değişiklik yapacaklar. Yazılı ve 
görsel basını oldukça dönüştürdüler, sıra yavaş yavaş geride kalanlara da gelecek. 
TÜSİAD’ın feryadı boşuna değil, yakında sıra iş adamlarına gelecek.        

Sayın Başkanlar, 
       

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



155

Liberal öğretinin üzerinde en fazla duyarlı olduğu, birey hak ve özgürlükleri 
yönünden en büyük tehlike olarak gördüğü husus güç temerküzüdür. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin vazedilmesinin, özü itibarıyla birey hak ve özgürlüklerini korumak 
amacıyla siyasi iktidarın sınırlandırılması olan anayasacılığın icat edilmesinin amacı 
güç temerküzünü önlemektir. 

Hal böyle iken, kimi liberallerin AKP iktidarının bütün güçleri elinde toplama 
yönündeki bu otokrat gidişine ses çıkarmamalarını, ses çıkarmamak bir yana destek 
vermelerini, türbanla ilgili olarak çıkan krizde iktidar yanında tavır almalarını, türban 
sorununa sadece bir özgürlük sorunu olarak yaklaşmalarını, ama bunu yaparken 
türban sorununun özgürlükler sorunundan bağımsız olarak siyasalaştırılmasına ve 
etik olmayan biçimde savunulmasına seyirci kalmalarını anlamak mümkün değil. 

Aynı şekilde, kimi akademisyenlerin başörtülü/türbanlı olanları sınıfa almayız, okula 
almayız, sınıfta bırakırız demelerini anlamak, kabullenmek, akademisyen etiğiyle 
bağdaştırmak ise hiç mümkün değil. 

Ana muhalefet partisine gelince, öyle bir parti var mı? Türbanla, laiklikle ilgili olarak 
mangalda kül bırakmayan bu partinin Sayın Genel Başkanı, türban konusunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görüşüldüğü gece, Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli gecenin 
saat 3’üne, 4’üne kadar Meclis Genel Kurulunda beklerken, Meclis Genel Kurulunu 
saatin 21’inde, 22’sinde terk ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Her iktidarın kendisine 
doğru söyleyen bir muhalefete gereksimi vardır. Böyle bir muhalefet var mı?               

Diğer taraftan 2008 Ekim ayında, belki daha da erken dünya genelinde çıkması ve 
Türkiye’yi de derinden etkileyeceği ileri sürülen ekonomik krize kayıtsız kalırken 
ve durup dururken iktidarın türban konusunda ülkeyi germesini, kutuplaştırmasını, 
bu konuda kriz çıkarmasını anlamak mümkün değil. Kaldı ki iktidar kriz çıkarmaz. 
Çıkan bir kriz varsa, bu krizi yönetir ve çözer. Kendisiyle ilgili olarak özellikle laiklik 
konusunda toplumun bir kesimi ile arasında ciddi bir güven bunalımı var iken, AKP 
iktidarının bu bunalımı gidermek yerine derinleştirmesini iktidar etiğiyle, sağduyuyla 
bağdaştırmak mümkün değil. İktidar herkesin iktidarı. Kendisine oy verenin de, 
vermeyenin de iktidarı. Kendisine oy vermeyen, karşı olan %50’nin üzerinde bir 
kesim var. Bu kesimin içindeki insanların büyük bir kısmı Türkiye’nin, Cumhuriyetin, 
rejimin nereye gideceği konusunda endişe içinde. İktidar bu endişeyi, bu insanların 
endişesini gidermek zorunda. Ama iktidarın bu yönde bir çabası yok. Oysa olması 
gerekir. İktidar, ben, bana oy verenlerin iktidarıyım, onlara hizmet ederim diyemez. 
Derse kriz daha da derinleşir, meşruiyet krizine dönüşür. Türkiye bunu kaldırmaz, 
kaldıramaz. Buna hiç kimsenin hakkı, ama iktidarın hiç hakkı yok. İktidarlar sorun 
çözmek için vardır, sorun yaratmak için değil.         
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Yine demokratik bir iktidar kızmaz. Ünlü İngiliz düşünürü John Locke’un benzetmesi 
ile iktidar “pin cushion”, yani annelerimizin iğneleri muhafaza etmek için kullandıkları 
iğne yastığı gibi olmalıdır. İğne yastığı iğne kendisine batırıldığında nasıl bağırmaz, 
onu kendi içine alıp emerse, iktidar da öyle olmalıdır. Eğer iktidar kendisine yönelik 
her eleştiride, her karşı çıkışta bağırıyorsa, o iktidar ya demokratik değildir, ya 
da hükümettir ama iktidar değildir. Zira iktidarın hiç ama hiç asabı bozulmaz. 
Bozulmaması gerekir. Eğer iktidarın asabı bozuluyor ise, ortada ciddi bir iktidar 
sorunu var demektir.  
 
Tarih bize sadece geçmişimizi anlatmaz. Geleceğimizi de gösterir. Tarih bilgisi, bilinci 
olan bir iktidar Türk halkının marjinallikten hoşlanmadığını, hoşlanmadığı için bu 
konumdaki partilere hiçbir zaman destek vermediğini, marjinallikten kurtulamayan 
Refah Partisinin, benzeri diğer partilerin %3’lerde, %4’lerde süründüğünü görür 
ve kendisini, kendi partisini o noktaya taşımaz. AKP liberal muhafazakar bir parti 
çizgisinde kalmak suretiyle Türk demokrasisinin gelişmesine, kurumsallaşmasına, 
eksikliği hissedilen sağlıklı bir sol partinin oluşmasına katkı yapmak yerine, hem 
kendi siyasi geleceğini tehlikeye atıyor ve hem de demokrasiye ihanet ediyor. Yani 
kendisini yaratan, yani kendi varlık nedeni olan demokrasiye ihanet ediyor. Oysaki 
demokrasi hepimizin, her gün katkı yapması gereken bir şey, yok edeceğimiz bir şey 
değil. Yok edersek hep birlikte yok oluruz çünkü.        .   

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 12 ŞUBAT 2008 GÜNÜ “SALI SÖYLEŞİLERİ” ETKİNLİĞİNDE 
“İKTİDAR VE HUKUK” ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMA

12.02.2008

Değerli Konuklar, 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyor, iyi 
akşamlar diliyorum 
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Söyleşimizin konusu iktidar ve hukuk. Birbirinden çok hoşlanmayan, ama birbiriyle son derece ilgili 
iki kavram, iki ayrı kurum. Sadece bizim ülkemiz gibi hukuka aidiyet bilincinin gelişmediği, hukukla 
ilgili sorunları olan ve hatta sorunu hukuksuzluk olan bir ülkede değil, bize oranla hukuk konusunda 
ciddi mesafe almış, kendi toplumunun genelinde bir hukuka aidiyet bilinci yaratmış, geliştirmiş ve 
yerleştirmiş ülkelerde dahi bu böyle. 

İktidarın ve hukukun birbirinden çok hoşlanmamalarının nedeni açık ve basit; keyfiliğe, istediğini 
yapmaya, popülist politikalar izlemeye,  subjektif olmaya ve davranmaya son derece eğilimli ve istekli 
olan iktidarlar için hukuk bir ayak bağı, ciddi bir engel. 

İktidarlar bunu bildikleri ve karşılarında çoğu zaman hukuku buldukları, yapmayı istediklerine engel 
olarak hukuku gördükleri, hukukun düzenleme konusu, genelde insanların dış ilişkileri ve bunları 
oluşturan eylem ve işlemler olduğu, bu bağlamda siyasi iktidarların eylem ve işlemleri hukuk tarafından 
kurala bağlandığı için, kurala bağlı olmaktan rahatsız olan iktidarlar hukuktan çok hoşlanmazlar. 

İktidarlara pek güvenmediği, iktidarların keyfiliğe, subjektif olmaya, hukuku tanımamaya, hukuku 
engel görmeye eğilimli olduklarını bildiği için hukuk da iktidarlara karşı hep teyakkuz halinde, hep 
bir mesafe içindedir. O nedenle hukuk, siyasi iktidarı sınırlandırmak, hukukla bağlamak gereksinimini 
duymuştur. Devletin temel örgütlenmesinin yanı sıra ve daha çok birey hak ve özgürlüklerini korumak 
amacıyla siyasi iktidarları sınırlandıran bir siyasi ve hukuki bir belge, üst bir norm olan anayasa 
kurumunun icat edilmesinin nedeni de budur.        

Burada yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki, birbirleriyle ilgili ve ilişkili de olsa, hukukun iktidara 
gereksinimi olmamakla birlikte, iktidarın hukuka her zaman gereksinimi vardır. Zira hukuk olmadan, 
hukuka uygun davranmadan iktidar meşru olmaz. O nedenle hukuk iktidarın meşruiyet kaynağıdır.        

Benim bu akşam iktidarla, hukukla ilgili olarak size anlatacaklarım bilinmeyen şeyler değil. Aksine 
hepinizin çok iyi bildiği ve hatta benden çok daha bildiği şeyler. Benden önce söylenmiş şeyler. 
İktidarların da bildiği, bizlerden çok daha iyi bildiği şeyler. Çoğu zaman iktidarlara yönelik eleştiri 
veya suçlama olarak ileri sürer ve deriz ki, iktidar yasanın, kuralın, hukukun arkasından dolanıyor, 
bunları by-pass ediyor. Bilmeseler bunu yapabilirler mi? Yapmazlar, yapamazlar. Onun için iktidarlar 
hukuku hepimizden çok daha iyi bilirler, bilmek zorundadırlar. İktidarlar, uymak için de hukuku 
bilmek zorundadırlar, çiğnemek için de hukuku bilmek zorundadırlar. Bu bağlamda, iyi niyetli olanları, 
hukuka bağlı olanları, kendilerini hukukla bağlı sayanları uymak için, kötü niyetli olanları da dolanmak, 
by-pass etmek için hukuku iyi bilmek zorundadırlar. Sorun da esasen burada düğümleniyor. Bilmeden 
yapmak, hukuku bilmediği için hukuku çiğnemek. Kuşkusuz bu da hoş değil, doğru değil, ama en 
azından kötüniyetli olmadığı için bir ölçüde, konunun vahametine göre hoş görülebilir bir eksiklik. 
Ama bilmek ve yapmamak, hukuku bile bile çiğnemek, esas vahim olan budur. 

Burada karşımıza bilgi ve kişilik çıkıyor. Sadece hukuk iktidar ilişkisinde, karşılaşmasında, buluşmasında 
değil, başkaca karşılaşmalarda da, ilişkilerde de, etkinliklerde de, tasarruflarda da önemli bu. Bir şeyi 
bilmek, örneğin yanlış olduğunu bilmek, ama yanlış olanı yine de yapmak. Neden yanlış olduğunu 
bildiğimiz halde yanlış olanı yaparız? Çünkü “kişilik her zaman bilgiden önce gelir.” Kişiliğimiz, 
kişiliğimizdeki bozukluklar, yetiştirilme bozuklukları, önyargılarımız bizi doğru olanı yapmaktan 
çoğu zaman alıkoyar. Onun için yanlış olanı yaparız. 

Örneğin Latince bir öğüt, güzel bir öğüt: “De amicis nihil nisi bene”, yani “Dostların hakkında iyi sözler 
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söylemeyeceksen, yazmayacaksın” diyor. Ama dostların, dostlar hakkında iyi sözler söylemedikleri halde 
yazdıklarını, konuştuklarını hep görüyoruz. 

Yine Sartre söylüyor: “Hayatta yapılacak o kadar çok hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin 
anlamı yok.” Aynı hataları ısrarla ve yeniden yaparız. Nedeni benim az önce söylediğim şey: kişiliğin 
bilgiden önce gelmesi. Referansımız bilgi olmadığı için, kişiliğimiz, kişiliğimizdeki bozukluklar bize 
hükmettiği için hep aynı yanlışı, üstelik yanlış olduğunu bile bile yaparız. Hep yaparız. 

Bu tespitimi önce Atina’da Delphi Tapınağı’nın girişinde yer alan ve gaipten gelen bir filozofa ait 
bulunan “Kendini bil” özdeyişine bağlayacağım. Daha sonra da iktidara ve hukuka, ikisinin 
birbirleriyle olan ilişkisine bağlayacağım.
Değerli Konuklar, 

Mussolini’nin 1926 ile 1937 yılları arasında hapiste tuttuğu İtalyan Marksist, eylemci, 
gazeteci ve olağanüstü siyaset felsefecisi Antonio Gramsci’nin “Hapishane Defterleri” 
adlı kitabında; ‘Eleştirel bir iradenin başlangıç noktası insanın gerçekte kim olduğunun 
bilincine varması ve bir kayıt listesi tutmaksızın içinde sonsuz izler taşıyan o güne kadar 
ki tarihsel sürecin bir ürünü olarak - kendini bil- mesidir’ diyor.  

“Mal mülk edinmekten, şan ve şöhreti önemsemekten utanmıyorsunuz, ama ruhunuzla 
ilgilenmekten kaçınıyorsunuz.” Bu sözler Sokrates’e ait. Ünlü savunmasında söylüyor 
bunları. 

İnsanın ruhu ile ilgilenmesi, yaşam felsefesinin iki temel ilkesini içeriyor: Birincisi 
“kendine dikkat etmek”, ikincisi “kendini bilmek.” Bu iki ilkeden insanın kendisine özen 
göstermesini, ilgi göstermesini emreden “kendine dikkat etmek” ilkesi, bir tefekkürden 
daha çok bir eylem, bir teknik olan “kendini bil” ilkesine işlerlik kazandırıyor. 

Bu ilkeler bizim şairimiz, usta şairimiz Şeyh Galip’in söylediği “Hoşça bak zatına, kim 
zübde-i alemsin sen/Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen.” dizeleriyle, Anadolu 
bilgelerinin “eline, diline, beline sahip ol” diyen öğretisiyle, bir diğer Anadolu bilgesi 
Yunus’un aynı anlama gelen “İlim ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir/Sen kendini 
bilmez isen/Ya nice okumaktır”  dizeleriyle örtüşüyor.

Her iki ilke de “ben’in inşası” ile ilgili. Çok daha sonraları Hıristiyanlık öğretisi 
tarafından uygulanan, bir kısmı bizim topraklarımızdaki tasavvuf felsefesi ile de 
örtüşen nefsin köreltilmesi, dünyevi arzulardan kurtulmak için tefekküre dalmak, 
ruhani yöneticilere mutlak itaat, kefaret süresinin sonunda günah çıkarmaya hazırlık 
olarak vicdanın sorgulanması gibi öz-inceleme tekniklerinin tarihi, tam anlamıyla 
insancıl bir öz-çözümleme kavramı geliştirmiş olan Eski Yunandaki Stoacı felsefeye 
kadar uzanıyor.  
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Michel Foucault’nun “Benlik Teknolojileri” isimli eserinde ifade ettiği üzere, Stoacı 
felsefenin uyguladığı bu tekniklerin amacı, kişinin bu dünyanın gerçekleriyle daha 
etkili biçimde baş edebilmesini sağlamaktır. Diğer bir deyişle amaç, insanın kendisini 
öteki dünyaya değil, bu dünyaya hazırlamasıdır.

Yine Eski Yunanda Sokrates’in rakibi Pythagorasçılar öğrencilerine sağlıklı ve düzenli 
yaşamın erdemlerini öğretiyor, bu amaçla onları, benliklerinin efendisi olmanın bir 
yolu olarak sükutu ve dinleme sanatını öğrenmekle yükümlü tutuyorlardı. 

“Alkibiades I” isimli eserinde Platon, bilge Sokrates’in henüz kamusal ve siyasal 
yaşamına başlamak üzere olan, halkın önünde konuşmayı ve sitede dilediği her şeyi 
yapabilecek güçte olmayı isteyen genç öğrencisi Alkibiades’i, gelecekteki kamusal 
yaşamın sorumluluklarına hazırlamak için ona kendine dikkat etme/kendine özen 
gösterme” tekniğini öğretişini anlatır. 

Yazılış tarihi kesin olarak belli olmayan, sanal bir Platonik diyalog olması da olası 
olan “Alkibiades I” diyalogunun ilk ilkesi, tüm Platoncu felsefenin de çıkış noktasını 
oluşturan “kendine dikkat etme/kendine özen gösterme” ilkesiydi. 

Çok uzun olan bu diyalogun sonlarına doğru bilge Sokrates, genç Alkibiades’e 
şunları söylüyor; “Mutlu olmak için, şehirlerin, ne duvarlara, ne üç sıra küreklilere, ne  
tersanelere, ne de nüfusa ve geniş arazilere ihtiyacı var. Gerekli olan şey erdemdir, öyle 
değil mi? O halde şehir işlerini iyi görmek istiyorsan, şehirlilere erdem aşılamalısın. Peki, 
kişi kendinde olmayan bir şeyi başkasına verebilir mi? Öyleyse önce sen erdem edinmelisin; 
bu, yalnız kendinle ve kendine ait şeylerle değil, fakat aynı zamanda, şehirle ve şehre ait 
şeylerle de ilgilenmen demektir, zira onları idare etmek isteyen kişiye bu gerekir. Eğer eğri 
davranırsan, gözlerin karanlığa ve kötülüğe yönelir. Karanlıkta olursan, kendinle ilgili 
olarak cehalet içinde olursan, ihtimaldir ki, yapacağın iş de kötülük olur. Bir şehirde erdem 
yoksa kötülükler önlenemez. Alkibiades, mutlu olmak için, senin de, şehrin de edinmesi 
gereken şey iktidar değil, erdemdir.”   

Kişi erdemi, “kendini bil-mek”le öğrenir. Öğrendiği zaman erdemli yaşar. İktidar da 
erdemi “kendini bil-mek”le öğrenir. Öğrendiği zaman tüm uygulamaları, tüm işlemleri 
erdemli olur. Onun için erdem hukuktur, hukuk erdemdir. İktidar hukuka uygun 
davrandığı zaman erdemli iktidar olur. İktidarın “kendine dikkat etmesi”, hukuka 
dikkat etmesidir, hukuka uymasıdır, hukuku kendisi için bir engel görmemesi, tüm 
eylem ve işlemlerinde önceliğini hukuka vermesidir.           

İktidar, “kendini bilmektir/kendinin farkında olmaktır.” Onun için iktidar sahiplerinin, sahip oldukları 
iktidarın sınırını bilmeleri gerekir. Bunu bilmeyenler, bunu anlamayanlar, bunu kavrayamayanlar önce 
meşruiyetlerini ve en sonunda da sahip oldukları iktidarı yitirirler ve bir başka iktidarın yörüngesinde 
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acı çekerken bulurlar kendilerini. Bu iktidar hukukun iktidarıdır.  

Her türlü güç/iktidar kötüye kullanılabilir. Kullanılmıştır da. Ama dünya siyasi tarihi 
bize göstermiştir ki,  en çok kötüye kullanılan güç “yürütme iktidarı”dır. Zira yürütme 
gücü subjektif olmakla, hemen her yerde ve bütün zamanlarda keyfi kullanılmıştır. 
Örneğin birey hak ve özgürlükleri konusunda en büyük tehdit ve tehlike hep siyasi 
iktidarlardan gelmiştir. 

Ama iktidar deyince aklımıza sadece siyasal iktidarın da gelmemesi gerekir. Başkaca 
iktidarlarda var. İktidarını kötüye kullanan, hukuka aykırı biçimde kullanan 
mikro iktidarlar da var. Bakın bu iktidarları değerli gazeteci Umur Talu nasıl 
değerlendiriyor;“Belki de yetiştirilme tarzımız bu. ‘Kamu görevi, kamusal sorumluluk, 
kamuya karşı sorumluluk’ yanlış anlaşılıyor. Elbette nice fedakarlığı, ama iyi bir hissiyat 
ile onuru da barındırabilecek ‘yüksek kamu görevi’, şu hale geliveriyor: Kendini, 
bulunulan, yönetilen kurumun, makamın, hatta o vesileyle devletin sahibi sanmak 
ve öyle sunmak. Bunun meşrulaştırılmasının bir şartı ‘ideolojik hava’; ikincisi de her 
halükarda ‘tepeden bakmak’. Zaman ve mekan ötesi bir varlık olduğunu düşünmek 
yahut öyle bir vücudun reenkarnasyonu, yeniden doğuşu saymak kendini. Rakip 
‘devlet sahipleri’ varsa, bunu önce onlara dayatmak. Türkiye’de seçimle gelmiş nice 
iktidar sahibi, birden ‘Bonapartlaşarak’ kendilerini devlet sahibi sandılar.
 
Öyle geldi, öyle de gidiyor. Ya ‘devletin fethi’, kadroların işgali gerekti yahut ‘fethedilmiş 
devlet’ sayesinde, bazen polis marifetiyle bazen ihale vesaire sayesinde, yurdun dört 
bir yanının fethi, yağması ile toplumun rehin alınması amaçlandı. Lakin, seçimle filan 
değil, öğretim, atama, kıdem sonunda ‘devlet makamları’na gelenler de, pozisyonlarına 
ve boyutlarına göre kendilerini hep öyle sandı, hep öyle dayattı. Yargı öyle, ordu öyle, 
üniversite öyle.Kendine göre, okulun müdürü de öyle. Bunun bir yanında tabii ki 
görevine, kurumuna, devletine, ülkesine filan sahip çıkma gibi iyi bir his, sorumluluk 
duygusu vardır. Ama, ‘kendini toplumun sahibi’ sanmak gibi bir kusuru da daimiydi. 
Toplumun sahibi olabilmenin yolu da kendinizi, makamınızı ‘devlet sahibi’ sanmaktan 
geçiyordu tabii. Sanmakla bitse iyi; bunu doğal kabul etmek ve yasalardan yasamaya, 
birey haklarından özgürlüklere, kurumların ve devletin esas sorunlarını idrak ve 
çözüm yetersizliğinden ‘devletin ideolojik, baskıcı, dayatmacı’ imkanlarına sonuna 
kadar abanmaya kadar bir haleti ruhiye.Ruhiyeden öte, haleti zaptiye! 

Bir millet de ancak bu kadar yardımcı olur tabii.Siyasi cepheleşmenin kitlesi haline gelmeden, birey olarak, 
toplum olarak her cinsten ‘devlet sahibi’ ne, Peki siz kimsiniz? Babanızdan miras mı kaldı o makam? Seçimle 
yahut tayinle geldiğiniz yer mi sizi onurlandırıyor, yoksa siz mi bizi lütfen şereflendiriyorsunuz? Diktatör 
müsünüz Şarlo mu? Kimler geldi kimler geçmedi mi? Devlet sizin mi, hepimizin mi? Ne bağırıyorsunuz? 
Biz de konuşacağız. Hanedanlık, zümre hakimiyeti, imtiyaz filan yasak değil mi, suç değil mi? Size ne 
oluyor? Makamınız, cüppeniz, mazbatanız, bakanlığınız, hükümetiniz, kürsünüz, rütbeniz bu milletin, 
halkın size kamu görevi adına verdiği bir sorumluluk mu; yoksa altınızdakilerden başlayarak bizi dövün, 
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bize sövün, birbirinize girin, devleti parselleyin, alıp evinize götürün, kendi kafanızın esiri kılın, kendinizi 
tarihin mirasçısı, temsilcisi filan ilan etmeye kalkışın, ayrımcılık yapın, yasak koyun, bizi ezin, hırpalayın, 
işkence yapın diye gökten inmiş ilahi, ezeli, ebedi, ölümsüz bir olağanüstü, doğaüstü, yasa üstü, toplum üstü, 
insan üstü bir kudret mi! Devlet sahibi, mülk sahibi, makam sahibi, hani bunun ilk sahibi?’ diyemedi. Şöyle 
yapalım. Ben diyorum! Siz ne dersiniz?” 

İktidarını, yani karar verme yetkisini halktan alan, onun adına karar veren, hal böyle iken davacı, davalı, 
tanık, sanık olarak duruşmaya gelen halka, yurttaşa, onun avukatına bağıran yargıcın da, savcının da, 
iktidarı halka dayanan, iktidar yetkisini halkın iradesinden alan milletvekilinin de, bakanın da, devletin 
memurunun da, polisin de, askerin de,  üniversitede kürsü sahibi olan hocanın da halka, yurttaşa karşı 
hukuka uygun davranması, iktidarını kötüye kullanmaması gerekir. 

Zira Vaclev Havel’in ifade ettiği üzere; “Toplum birçok yüzü ve gizli potansiyelleri olan çok gizemli bir 
havyandır …ve toplumun belirli bir anda gösterdiği yüzünün tek gerçek yüzü olduğuna inanmak tam bir 
miyopluktur. Halkın ruhunda uyuyan tüm potansiyelleri hiç birimiz bilemeyiz.”             

Halk bu! Ne yapacağı belli olmaz. Bir gün gelir hepimize verdiği iktidarı geri alır. Onun için hiç 
kimsenin bunu unutmaması, iktidarına güvenmemesi, onu kötüye kullanması gerekir.    

Değerli Konuklar, 

Dünyanın bugün geldiği aşamada, adalet de, bireyin meşru savunma hakkının kolektif organizasyonu 
olan hukuk da, etkinliğin gerçekleştirilmesi de statükoya bağlı olmaktan çıkmış, şimdiden sonra yaratılacak 
geleceğe bağlanmış, çağımızın aşılması gereken zorlukları ulusal sınırların dışına taşmıştır. Bilimin sınır 
tanımaması, teknolojinin hiçbir bayrağının bulunmaması, kirli veya temiz olsun, saptırılmış veya 
saptırılmamış olsun enformasyonun dünyayı pasaportsuz gezmesi, paranın ve bilginin dünyayı çok 
hızlı biçimde dolaşması, nereden nereye gelindiğinin göstergesi, geleceğin ise ipuçlarıdır. 

Antonio Gramsci’nin özlü deyişiyle “Toplumda tüm insanlar entelektüeldir, ama çok az insan entelektüel 
işlevini yerine getirir.” Entelektüel işlevini görme, insan düşüncesini ve insanlar arasındaki iletişimi kıskacı 
altına alan klişeleri ve indirgeyici kategorileri kırmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda, birey olarak 
bize bugün düşen görev; belli bir reçeteye,  slogana, ortodoks parti çizgisine, ya da katı bir dogmaya 
bağlanmamak, yol değil, yollar olduğunu bilmek, hangi partiye, ya da siyasi görüşe yakınlık duyarsak 
duyalım, hangi ülkeye ait olursak olalım, kendimizi nereye ait ve bağlı hissedersek hissedelim, insanların 
çektikleri acılar ve yaşadığı baskılar konusunda belli standartlardan şaşmamaktır.

Her halde, Büyük Atatürk’ün ‘Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve 
kalıplaşmış kural bırakmıyorum’ sözleri ile amaçladığı, ‘Dünyanın herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa, 
bana ne, dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. 
Hadise ne kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak gerekir. Beşeriyetin hepsini bir  vücut ve her milleti, 
bunun bir uzvu saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan, bütün vücut müteessir olur’ 
derken hissettikleri de bu olsa gerekir. 

Bütün bunları da şunun için söyledim. İktidar olsun, hukuk olsun her ikisi de yerel kavramlar değil, 
sadece bize ait olan kavramlar ve kurumlar değil, aynı zamanda uluslararası kavramlar, evrensel 
kavramlar. Bu bağlamda küresel düzeyde güç sahibi, iktidar sahibi olanlar ve iktidarlarını kötüye 
kullananlar da var. Irak’ı haksız biçimde, uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal eden, Afrika’dan, 
orta Asya’ya, uzak Asya’ya, oradan Güney Amerika’ya ve Ortadoğu’ya kadar pek çok ülkede haksız ve 
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orantısız güç kullanan Amerika Birleşik Devletler gibi. 

Onlara da Amerika Birleşik Devletleri’nin “Bağımsızlık Bildirisi”nde yer alan “İnsani olayların akışı 
içinde, bir halk, kendisini bir başka halka bağlayan siyasi bağları koparmak ve doğa yasalarının ve Tanrı’nın, 
ona yeryüzü iktidarları içinde bağışladığı eşit ve bağımsız yeri almak gereksinimini duyduğu zaman, o halk, 
insanlığın görüşlerine olan saygısı gereği kendisini ayrılmaya zorlayan nedenleri açıklamak zorundadır.

Şu gerçeklerin bizim için aşikar olduğunu biliyoruz: tüm insanlar eşit yaratılmışlardır, Yaradanları 
tarafından bağışlanmış vazgeçilmez haklara sahiptirler, Yaşam, Özgürlük ve Mutluluğu Arama hakları 
bunların arasındadır. Bu hakları güvence altına almak amacıyla, insanlar kendi yönetimlerini kendileri 
kurarlar, bu yönetimler, iktidarlarının haklılığını yönetilenlerin rızasından alırlar. Herhangi bir yönetim 
biçimi, bu hedefleri gerçekleştirmede yıkıcı olmaya başladığında, bu yönetimi değiştirmek veya ortadan 
kaldırmak, güvenliklerini ve mutluklarını sağlayacağına en çok inandıkları ilkeler ve yetkiler üzerine inşa 
edilmiş yeni bir yönetim kurmak halkın hakkıdır’ sözlerini ve özellikle “yaşam, özgürlük ve mutluluk 
arayışı’nın sadece Amerikan yurttaşlarının değil, Irak, Filistin halklarının, benzeri diğer mazlum 
halkların da hakkı olduğunu anımsatmak gerekir.     
 
Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİ İLE 21 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN SOHBET 

TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

21.02.2008

Sevgili Gençler, 

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında ‘zorbalıkla-kaba güçle’ eş anlamlı olan ve o şekilde 
uygulanan hak arama özgürlüğü, günümüzde başta anayasalar olmak üzere, yasalarla, 
uluslararası sözleşmelerle tanınan, düzenlenen, kullanılabilen ve güvence altında 
olan bir özgürlüktür. 

Hak aramanın bağımsız ve tarafsız bir kurum olan yargı yolu ile elde edilmesi, aşama 
aşama gelişen ve gerçekleşen bir hukuksal aydınlanmanın sonucudur. 

Hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda 
bulunan, bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan 
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kişi ve kişilere özgüleyen hak arama/savunma mesleğinin onurlu temsilcileri ise 
avukatlardır. 

İnsanız. Hem kendi içiminde ve hem de toplum içinde melekler olduğu kadar, şeytanlar da var. Sağlıklı 
yanlarımız olduğu kadar, hasta yanlarımız var. Onun için Fransızlar ‘Herkesin dolabında bir ceset vardır’ 
diyor. Esasen, herkes melek olsa idi, hukuka, yasalara, avukat, yargıç ve savcılara gereksinme de 
olmazdı. 

Ruh sağlığımız yerinde olsun veya olmasın, melek ya da şeytan olalım, fark etmez, suç denilen şey 
hiçbirimizin uzağında değil. Hiç suç işlememiş olmak, ileride de işlemeyeceğimiz anlamına gelmez. 
Hepimiz her an suç işleyebiliriz. Ve hatta suç işlemeden, bir suç isnadına, iftiraya maruz kalabiliriz. 
Böyle bir konumda her halde aklımıza gelecek ilk şey kendimizi savunmak olacaktır. Kendimizi 
savunmak durumunda kaldığımızda, profesyonel bir desteğe gereksinimimiz olacağı açıktır. 

İşte! Bu gibi durumlarda bizlere profesyonel yardım yapacak olan kişiler, savunma mesleğinin 
uzmanları olan avukatlardır. Charles Dickens’in özlü deyişi ile ‘kötü insanlar olmasaydı, iyi avukatlar 
olmazdı’. O halde, avukatlara ihtiyacımız var. Bugün olmasa bile, bir gün herkesin bir avukata ihtiyacı 
olabilir. Bunu dikkate aldığımızda, savunmanın ve onun uzmanı olan avukatın önemi ortaya çıkar. 

Onun için avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür, özerk kılmak, yargılama sürecinde onu etkili 
kılmak yaşamsal değerdedir. Böyle olduğu içindir ki, temel insan haklarından olan adil yargılama ilkesi, 
Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi Avukatların Özgürlüğü Metni, Uluslararası Avukatlar Birliği’nin 
Herkes İçin Hak Arama Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Şartı, Havana Kuralları diye bilinen 
Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler, savunmanın özgürlüğünü, bağımsızlığını, özerkliğini ve 
işlevselliğini öne çıkarır.

Avukatlık yasamızdaki düzenlemeye göre, savcı ve yargıç ile birlikte yargılama faaliyetinin üç kurucu 
unsurundan birisi olan savunma mesleğinin kökleri eski Yunan’a kadar gider. Tarihin yazımlayabildiği 
kadarıyla ilk Baro Atina’da kurulmuştur. 

Dracon ve Solon Atina Barosu’nun ilk avukatlarıdır. Eski Yunandaki kabule göre, ancak özgür kişiler 
avukatlık yapabilirlerdi. Kölelerin avukatlık yapma hakkı yoktu. Bunun nedeni avukatlık mesleğinin 
asil bir görev olarak kabul edilmesiydi. 

Roma’da yalnız özgür olan erkekler avukatlık yapabiliyordu. Bekar kadınların baba, evli kadınların ise 
koca otoritesi altında olmaları, bu bağlamda bağımsız olmamaları nedeniyle avukatlık yapma hakları 
yoktu. 

Ücret almak utanç verici kabul edildiği için, ilk zamanlarda avukatların ücret almaları yasaktı. Bununla 
birlikte avukat olmak Roma’da önemli mevkileri elde etmenin bir aracıydı. Bu bağlamda, konsül 
olduğu zaman Cicero avukattı. Aynı şekilde Cesar’da Roma Barosu’na kayıtlı avukattı. 

Roma’nın ünlü avukatlarından Caton’a göre avukat: “Konuşmasını, inandırmasını bilen namuslu 
adamdır.” 

Kaba gücün, işkencenin, engizisyonun egemen olduğu Ortaçağ’da avukatlık mesleği çok fazla bir 
gelişme gösteremedi. Zira bu süreçte kanıtlar, işkence ve itirafla elde edildiği için savunma gereksiz 
kabul ediliyordu. 
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Avukatlık mesleği Rönesans ile birlikte yeniden gelişme göstermeye başladı. Bu dönemde avukat, 
“Yumuşak, sakin, Tanrı’dan korkan, gerçeği ve adaleti seven kişi” olarak tanımlanıyordu. Yine bu 
dönemde Fransa’da avukatlar mesleklerini ikamet ettikleri yer dışında da yaptıkları için “adaletin 
gezici şövalyeleri” olarak nitelendiriliyordu. 

18. Louis’in “Fransa Kralı olmasaydım, Bordeaux’da avukat olmak isterdim” dediği rivayet edilir. 

Montesquieu’nun, “Lettress Persanes” isimli eserinin kahramanı olan yargıç şunları söyler: 
“Avukatlar bizim için canlı kitaplardır. Görevleri bizi, aydınlatmaktır.” 

“Judge-made law”, yani “yargıç yapımı hukuk” olarak nitelendirilen İngiliz Hukuku’nun aksine, aynı 
hukuk ailesine mensup olan Amerikan Hukuku deyim yerindeyse tam bir “attorney-made law”, 
yani “avukat yapımı hukuk’tur. Zira, Amerikan hukuk sisteminde avukat, yargıca oranla yargılama 
faaliyetinin daha aktif ögesidir. 

Diğer taraftan, kıta Avrupa’sındaki sistem içinde olsun, Anglo-Sakson sistemi içinde olsun, özel 
hukuk yargılamasında davayı mahkemenin önüne getiren, davayı biçimlendiren konumunda 
olmakla, özel hukukun gelişmesinde avukat yargıca oranla daha çok pay sahibidir. 
Baroların Türkiye’de oluşmasına zemin oluşturan en önemli aşama, felsefesi ve amacı hukuk 
yoluyla toplumu dönüştürme projesi olan ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kabul ve ilan 
edilen 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile onu izleyen 1856 tarihli Islahat Fermanı’dır.      

Her iki fermanla birlikte başlayan hukuki ve toplumsal dönüşüme bağlı olarak 17.Haziran.1880 
tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi kurulmuş, 1876 yılında yürürlüğe konulan Nizamiye 
Mahkemeleri Dava Vekilleri Hakkında Tüzük ile birlikte, dava vekilliği, yani avukatlık yapacak 
olanların hukuk mektebi mezunu olmaları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirmiş iseler 
diplomalarını hukuk mektebine onaylatmaları, 21 yaşını doldurmaları, devlet memuru ve tüccar 
olmamaları, iflas etmemiş bulunmaları, mahkum olmamaları koşullarının yanı sıra, ruhsat alma 
ve bunun için de az yukarıda sözü edilen tüzükle kurulması öngörülen Cemiyeti Daime’ye, yani 
Baroya kaydolma zorunluluğu getirilmiştir.   

Bu gelişmeler çerçevesinde ilk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu 05.Nisan.1878 tarihinde 
kurulmuş, bunu ilk kez avukat deyiminin kullanıldığı 1882 tarihli Doğu Rumeli Vilayeti’ne 
ait Avukatlık Yasası, avukatlık mesleğinin sadece Türkler tarafından yapılabileceğini emreden 
23.Şubat.1916 tarihli Memaliki Osmaniyede Bulunan Yabancıların Hukuk ve Vazifeleri hakkındaki 
geçici yasa izlemiştir.   

Türkiye’de çağdaş anlamda avukatlık mesleğinin başlangıcı, aynı zamanda Türk aydınlanmasının 
başlangıcı ve tıpkı Tanzimat gibi hukuk yolu ile toplumu dönüştürme projesi olan Cumhuriyet’in 
kurulması ile birlikte olmuştur.

Engin dehası ile Türk toplumunun önünü açan ve sahip olduğu üstün donanımları ile Türk tarihini 
hızlandıran Büyük Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yılında ve daha henüz Cumhuriyetin 
ilk Anayasası olan 1924 Anayasasını yürürlüğe koymadan, avukatlık mesleğini Batı normlarına 
uygun biçimde düzenlemek amacı ile 03 Nisan 1924 tarihli ve 460 Sayılı Muhamat, yani Avukatlık 

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



165

Yasası’nı çıkartmıştır. 

Büyük Atatürk’ün Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılışında yaptığı konuşmada yer alan “… Yeni Türk 
toplum yaşamının kurucusu ve güçlendiricisi olmak amacıyla öğrenime başlayan sizler, Cumhuriyet 
döneminin gerçek hukuk bilginleri olacaksınız. Bir an önce yetişmenizi ve ulusun isteğini eylemsel 
olarak tatmine başlamanızı ulus sabırsızlıkla beklemektedir. Sizi yetiştirecek olan profesörlerin 
üzerlerine düşen görevi hakkı ile yerine getireceklerine eminim. Cumhuriyetin yaptırımı olacak bu 
büyük kurumun açılışında duyduğum mutluluğu hiçbir girişimde duymadım, bunu açığa vurmakla 
ve belirtmekle hoşnudum.” sözleri Atatürk’ün hukuka, yargıca, savcıya, avukata verdiği önemi ve 
değeri gösterir. 

460 Sayılı Muhamat Yasası’nın, değişen dünya ve ülke koşullarına uygun olmaması ve gereksinimi 
karşılamada yetersiz kalması nedeni ile başlatılan çalışma sonucunda, özellikle kıta Avrupa’sındaki 
ülkelerin avukatlıkla ilgili yasa, tüzük, yönetmelik gibi mevzuatları da göz önüne alınarak 01 
Aralık 1938 tarihinde 3499 Sayılı Avukatlık Yasası yürürlüğe konulmuştur. 

3499 Sayılı Avukatlık Yasası ile avukatlık mesleğine getirilen en önemli özellik, avukatlığın kamu 
hizmeti olarak ifade ve kabul edilmiş olmasıdır. 

Yaklaşık 31 yıl yürürlükte kalan 3499 Sayılı Avukatlık Yasası’nın yerine 19 Mart 1969 yürürlük 
tarihli olan ve aradan geçen süre içinde pek çok hükmü değiştirilmiş bulunan 1136 Sayılı Avukatlık 
Yasası almıştır.   

Bir çok hükmü değişmiş olmakla birlikte, halen yürürlükte olan 1136 Sayılı Avukatlık Yasası 
hükmüne göre, avukatlık ‘kamu hizmeti’ ve ‘serbest’ bir meslektir. Bu konumu ile avukatlık, 
yargılama faaliyeti içinde ‘sine qua non’ konumunda bulunan vazgeçilmez bir unsur ve hukuk 
güvenliğinin bir parçasıdır.

Avukatlık mesleği sadece bilgi mesleği değil, aynı zamanda bir cesaret mesleğidir. Özellikle siyasi 
davalarda avukat cesur olmalı, tutuklanmak dahil, başına her şeyin geleceğini bilmelidir. 

Bu konu ile ilgili olarak iki örnek vermek isterim. Birincisi Marie-Antoinette’in avukatı Chaveau-
Largarde, ikincisi, Napolyan’a suikasttan sanık Moreau’nun avukatı Bonnet. 

Yargılama aşamasında “Ben, konvansiyona iki şey sunuyorum: Gerçeği ve kafamı. Birincisini 
dinledikten sonra, ikincisi hakkında dilediğiniz gibi karar verebilirsiniz.” diyen Chaveau-Lagarde 
savunmasının sonunda tutuklanmıştı, Bonnet ise Napolyon tarafından sürgüne gönderilmişti.  

Mesleğini yerine getirirken avukat özgür ve bağımsız olmalıdır. Esasen bağımsızlık avukatlık 
mesleğinin karakteridir. Onun için avukatlık bir serbest meslektir. Bu bağlamda avukat, hiç 
kimseden emir almamalı, bağımsızlığını zedeleyecek işleri ve görevleri kabulden kaçınmalıdır. 

Ünlü Baro Başkanı Carpentier’e göre bağımsızlık: “Bütün bir fikri ve manevi alemi kapsayan, bütün 
düşünceleri, hasletleri, bireyi insan sürüsünden ayırıp onu insan kılan her şeyi kapsayan sözcüktür.”             

Avukatın bağımsız ve özgür olması gerektiği konusunda söylenmiş en güzel söz Molierac’a aittir. 
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Şöyle diyor Molierac: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne yargıca ve ne de iktidara tabiiz. 
Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En 
kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat 
efendileri de olmadı.”  

Avukatlık bir güven mesleği olmakla, avukat güvenilir bir kişi olmalıdır. Kamunun, müvekkilinin, 
yargıcın kendisine olan güvenini ve inancını sarsmamalıdır. Mesleğini özenle yerine getirmeli, 
sır saklamasını bilmeli, gerek adalet hizmetinin, gerekse mesleğin onurunu ve şerefini her şeyin 
üzerinde tutmalıdır. 

Objektifliğini yitiren, müvekkili ile bütünleşen avukat, tarafsızlığını yitireceği ve taraf olacağı 
için müvekkilinin hakkını yeterince koruyamaz. Onun için  yargıcın tarafsızlığı kadar avukatın 
tarafsızlığı da önemli olmakla, avukat görevini ifa ederken tarafsız kalabilmeli, bu bağlamda 
müvekkili ile bütünleşmemelidir. 

Avukat üslupta yumuşak, eylemde sert olmalıdır. Bu bağlamda yazarken de, konuşurken de 
düşüncelerini ve argümanlarını nezaketle ortaya koymalı, hukuk dışı açıklamalardan kaçınmalı, 
savunma sınırını aşmamalı, düzeyini hiç ama hiç düşürmemelidir. Böylesi bir davranış, böylesi bir 
üslup daha etkili olacaktır.     

Paris Barosu önceki Başkanlarından Rousse’ya göre avukat; “Bütün memleketlerin yerlisi, bütün 
yüzyılların çağdaşı”dır. 

Rousse’nun son derece isabetli olan bu tespitinden hareketle demek gerekir ki; tüm insanların 
dünyevi güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst davranış standartları 
beklemeye, insan haklarına saygılı olmalarını istemeye hakları vardır. 

Bu standartların, hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek 
ve cesaretle karşı koymak avukatların ve Baroların en önde gelen görevidir. 

Onun için Avukatlar, belli bir kamu için ve o kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da tanıyı 
temsil etme, cisimlendirme, ifade etme yetisine sahip olan bireyler olmak zorundadırlar. 

Avukatlık mesleğinin yüklediği bu sorumluluk avukatlara;  kamunun gündemine sıkıntı veren soruları 
getirmek, slogan, ortodoksi ve doğma üretmektense bunlara karşı çıkmak, kolay kolay hükümetlerin, 
kimi cemaatlerin adamı olmamak, unutulan ya da sümen altı edilen sorunları kamunun gündemine 
getirmek, hukuk ve insan hakları ihlallerine tanıklık ve bunlarla mücadele etmek görevlerini yükler.

Dünya siyasi tarihinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, başta Fransız İhtilali, Amerikanın 
Bağımsızlığı, dünyanın ilk yazılı anayasası olan Amerikan Anayasası gibi devrim niteliğindeki 
tüm eylemlerde, dünya tarihini değiştiren ve dönüştüren tüm siyasi olaylarda, gerek eylem lideri, 
gerekse düşünce lideri olarak avukatlar vardır.     

Sözlerime yukarıdaki tespitimi doğrulayan Amerikalı avukat Luis Land’in “Avukat” isimli şiirini 
okuyarak son vereceğim. 
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Ben Avukatım.
Kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koydum.
İnsanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine saygıyı; 
Vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü ben öğrettim.
Haklı davaların sözcüsü; 
Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusuyum.
Çarşıda pazarda onuru sürdürürüm.
Halkın sevmediği, popüler olmayan davaların şampiyonu benim.
Zulmün, baskının, bürokrasinin düşmanıyım.
On Emre giden yolu ben hazırladım
Yunanistan’da kölelerin, Roma’da esirlerin özgürlüğü için savaştım.
Stamp Act’le ben mücadele ettim.
İnsan Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi’ni ben yazdım.
Köleleri ben savundum. 
Kölelik karşıtıyım. 
Kölelikten Kurtuluş Bildirgesini yayımlayan bendim.
Her ülkede, her iklimde haini cezalandırır, masumu korur, düşeni kaldırır, adaletsizliğe ve vahşete karşı 
çıkarım.
Tüm savaşlarda özgürlük için savaşan bendim.
Halkın yaygarasına ve çoğunluğun despotluğuna karşı duran benim.
Adaletin gerçekleşmesini engelleyen önyargı olmasın diye, zenginleri savunur; Yoksulun tüm hak ve 
imtiyazları teslim edilsin diye davasında ısrar ederim.
Irk, renk, sınıf, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanlığın eşitliği için çalışırım.
Hilebazlıktan, dalavereden ve sahtekarlıktan nefret ederim. 
Adaletten ödün vermekten ya da menfaati zıt iki müvekkile hizmet etmekten yasaklıyım.
Geçmişin muhafazakarı, bugünün liberali, geleceğin radikaliyim.
Adalet ve hakkaniyet gerçekleştirmek için uzlaşmaya inanırım; 
Aynı nedenle şekilciliği ve kırtasiyeciliğin Gordion düğümünü kesip atarım.
Tüm buhranlarda insanlığın lideriyim.
Dünyanın günah keçisiyim.
İnsanlığın haklarını avucumun içinde tutarım da, 
kendi haklarımı sağlamayı bir türlü beceremem.
Ben öncüyüm. 
Geçmişten vazgeçecek ve bugünü, var olanı yıkmak isteyecek en son kişiyim.
Ben, adil hükümdar, dürüst yargılayıcıyım.
Mahkum etmeden önce dinler, herkes için en iyiyi araştırırım.
Ben Avukatım.

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 04 MART 2008 TARİHİNDE BİLKENT HUKUK KULÜBÜ 
TARAFINDAN DÜZENLENEN “AVUKATLIK MESLEĞİ” KONULU KONFERANSTA 
YAPTIĞI KONUŞMA

04.03.2008
  
Sevgili Gençler, 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 
Avukatlık mesleğiyle ilgili görüşlerimi açıklamadan önce izninizle genel bazı şeyler söyleyeceğim. 

Sevgili Gençler, 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliği onun akli yeteneğidir. İnsan bu yeteneği sayesinde 
yaşamını sürdürebilir, düşünür, bilgi edinir, karar verir. Bilgi, düşünme ve akılla hareket etme 
insani özelliklerdir, ama aynı zamanda özerk birey olmanın da asgari gerekleridir. Zira insan, akli 
yeteneğini kullanabildiği, bilgi sahibi olduğu, kendi kararlarını bizzat kendisi verdiği, bağımsız hareket 
ettiği, düşünenlerin düşünmeyenlerin müdahalesinden veya başkaları ile aynı fikirde olmaktan 
ya da olmamaktan özgür olduğu ölçüde birey olur. Onun için birey olmak özgür olmak demektir. 
Esasen rasyonel bir akıl baskı altında işlevini yerine getiremez; rasyonel bir akıl gerçeği algılamasını 
başkalarının emrine, talimatlarına, yönlendirmesine teslim etmez; bilgisini, kendi doğru anlayışını 
başkalarının fikrine, tehditlerine, isteklerine, açık veya gizli planlarına, çıkarlarına kurban etmez. 
Böyle bir akla, böyle bir kişiliğe başka biçimde düşünen, başka çıkarları ve planları olan birileri engel 
olmaya çalışabilir, bu kişi susturulabilir, hapse atılabilir ve hatta öldürülebilir, ama ona baskı yapılamaz, 
özgürlüğü onun elinden alınamaz. 

Amerika’nın Bağımsızlık Bildirisi’nde arka arkaya sıralanan üç temel hak var; yaşama hakkı, özgürlük 
hakkı, mutluluğu arama hakkı. Dikkatinizi çekerim, mutlu olma hakkı değil, mutluluğu arama hakkı. 
Bu, bir insanın mutluluğa ulaşmak için gerekli gördüğü şeyleri yapma hakkına, yani özgür olma hakkına 
sahip olması anlamına gelir; başkalarının onu mutlu etmesi gerektiği anlamına gelmez. 

Yurttaş, siyasi toplumun, yani devletin, bir dizi hak bahşedilmiş, ama aynı zamanda sorumluluk da 
yüklenmiş üyesidir. Onun için yurttaşlık, bireysel var oluşun kamusal yüzüdür. 

Bireysel var oluş, yani birey olma toplumsallaşmayı gerektirir. Onun için birey olma sürecini 
tamamlayamamış olanlar, ne özerk olabilirler, ne toplumsallaşabilirler ve ne de demokrat olabilirler. 
Yani kendi kendini yönetemezler, başkalarının kendisini yönetmesine izin verirler. Ne yaratabilirler, 
ne de kendilerini örgütleyebilirler. Öyle oldukları için de, anonim her söylemi akıllarının süzgecinden 
geçirmeden benimserler, kendi dillerinde yeniden üretirler, kendilerini yaptıkları işle, ürettikleri ve 
yarattıkları değerlerle değil, ırk, inanç, köken, ideoloji gibi aidiyetlerle tanımlarlar; ideoloji merkezli, 
sınıf merkezli, din merkezli, grup merkezli, parti merkezli, iktidar merkezli, cemaat merkezli 
düşüncenin ve söylemin marjlarına kolayca itilirler. 
Toplum yaşamı sivil katılımı gerektirmekle, ancak birey olma sürecini tamamlamış olan yurttaşlar, 
sahip oldukları haklar, yetkiler ve eğer bilincinde ve farkında iseler, taşıdıkları sorumluluklar ölçüsünde 
yaşadıkları toplumun sivil hayatına katılabilirler, sağlıklı ve dinamik bir sivil toplumun oluşmasına 
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katkı yapabilirler. 
       
Sevgili Gençler, 

Üniversitelerin geleneksel işlevleri, öğrencilerin kültür miraslarını tanımalarını, kendi zihinsel ve 
yaratıcı yetilerini kavramalarını ve bir insan olarak sorumluluklarını bilen kişiler olarak, yani birer 
birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu işlevlerini yerine getirebilmek için üniversitelerin özgür, 
özerk ve bağımsız olmaları gerekir. Bu ise ancak özgür, bağımsız, özerk akademisyenler ve öğrencilerle 
mümkün olur. Kaldı ki üniversite bilimsel çalışma yapılan yer, bilim de özgürlük olmakla, ister öğrenci, 
isterse akademisyen olsun üniversite mensubu olmak, özgür düşünceyi savunan birey haline gelmek, 
kulluğun, müritliğin yerine bağımsız, özerk, özgür kişiliği koymak demektir. 
    
Bütün bu söylediklerimin ana fikri, kıssadan hissesi şudur; genç insanlar olarak bir gelecek inşa 
etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için önce kendinizi özgür, özerk bir birey olarak inşa edin. Eğer bunu 
yapmazsanız, yapamazsanız, avukat olursanız avukatlık mesleğine, yargıç olursanız yargıçlık mesleğine, 
savcı olursanız savcılık mesleğine, yani yargıya, akademisyen olursanız akademisyenliğe ve üniversiteye 
ihanet edersiniz. “Mesleğe ihanetle başlar her şey” diyor Sait Faik. Doğru da söylüyor. Mesleğinize 
ihanet ettiniz mi, sonra ve sırasıyla arkadaşlarınıza, dostlarınıza, düşüncelerinize, inançlarınıza, bilime, 
ülkenize ihanet edersiniz.    

Sevgili Gençler, 

Günümüz Türkiye’sinde sadece hukuk fakülteleri ve eğitimi değil, aynı zamanda ve daha çok ilk/
orta/lise öğretimi bir kimlik bunalımı içindedir. Orta/lise öğretim ve eğitimi süresince, tümevarımcı 
Sokratik bir eğitim ve öğrenim programı yerine, tamamen ezber üzerine kurulu bir programdan geçen 
ve yanı sıra teste dayalı üniversite giriş sınavlarına göre eğitilen gençler, üniversite öğrenimleri süresince 
de, orta ve lise öğreniminden daha farklı bir eğitim ve öğrenim programına tabi tutulmamaktadır. 
O nedenle, günümüzün üniversite öğrencileri, gerek öğrenimleri boyunca, gerekse üniversiteden 
mezun olduktan ve mesleklerini icra etmeye başladıktan sonra “daha zayıf yazmakta ve daha kötü 
konuşmaktadırlar.”

Bu durumda, soruna önce ilk/orta/lise öğreniminden başlanılarak yaklaşılması, bu eğitim süreçlerinin 
ezbere dayalı eğitim sisteminden arındırılması, tartışmalı, analitik, tümevarımcı Sokratik eğitim ve 
öğretim modeline göre programlanması gerekir. 

Özellikle son otuz yıl içinde ve küresel düzeyde, hem hukukun kendisi ve hem de hukuk eğitim ve 
öğretimi köklü bir değişikliğe uğramış, bu bağlamda klasik disiplinlere ek olarak, yeni ve çok çeşitli 
disiplinler ortaya çıkmış, bu disiplinler ders olarak hukuk fakültelerinde okutulmaya başlanılmıştır. 

Hukuk fakülteleri programlarında yer alan gerek klasik, gerekse yeni ve değişik disiplinler, büyük 
sınıflarda veya anfilerde, ‘takrir/hocanın hitabeti’ yöntemi ile ve tamamen ezbere dayalı bir modelle 
öğrencilere sunulmakta, sınavlar da bu modele uygun biçimde yapılmaktadır. 

O nedenle ve öncelikle uygulanmakta olan mevcut sistem süratle terk edilmeli, bunun yerine küçük 
sınıflarda, öğrencilerin müzakere ve dava becerilerini, mütalaa verme tekniklerini geliştirmeye elverişli, 
tartışmalı, bol seminerli Sokratik yöntem ile bunu destekleyen Moot Court (Mahkeme örneksemesi) 
yarışmalarını kapsayan bir eğitim ve öğretim modeli ikame edilmek suretiyle rekabetçi bir ortam 
yaratılmalıdır.   
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Günümüzde sayıları 38’i bulan ve büyük bir kısmı uygun olmayan fiziksel mekanlarda, yetersiz eğitim 
programları ve öğretim üyeleri ile eğitim veren hukuk fakülteleri için, Türkiye Barolar Birliğinin ve 
Baroların da görüşü alınmak suretiyle gerekli standartların belirlenmesi, bu standartlara uygun 
olmayan ve verilecek süre içinde bu standartları yakalayamayan hukuk fakültelerinin kapatılması, 
her hukuk fakültesi için ülkenin gereksinimi de göz önüne alınarak uygun bir kontenjan belirlenmesi 
gerekir. 
Yine mevcut hukuk fakültelerinin ve bu fakültelerdeki öğretim üyelerinin performanslarının 
değerlendirilmesinde bir ölçü ve aynı zamanda şeffaf bir yönetimin de gereği olan, son beş yılın 
yargıçlık ve savcılık sınav sonuçlarının, Adalet Bakanlığı tarafından kamuya açıklanması gerekir.     

Türkiye Barolar Birliği’nin, Ankara Barosu, İstanbul Barosu başta olmak üzere neredeyse tüm Baroların 
karşı koymalarına, yargıçlık ve savcılık mesleklerine sınavla kabul yapılmasına rağmen, avukatlık 
sınavının kaldırılmış olması, ne yazık ki yanlış ve avukatlık mesleğinin aleyhine olmuştur. Sadece 
avukatlık mesleğinin aleyhine olmamış, aynı zamanda anne babaların, öğrencilerin ve iş sahiplerinin 
de aleyhine olmuştur. Zira Avukatlık mesleğine sınavla kabul sistemi, hem öğrencileri kalitesiz, 
niteliksiz, yetersiz hukuk fakültelerinden ve hem de yurttaşları, yani iş sahiplerini kalitesiz, niteliksiz, 
yetersiz avukatlardan koruma amacına yönelik olmakla, bir güvence ve kalite ölçme sistemidir. Sınavın 
kaldırılması ile bu ölçme aracı yok edilmiştir. 

Yine hukuk öğrenim ve eğitimi, ikinci fakülte konumuna getirilmeli, bu bağlamda ancak bir başka 
fakülteden mezun olanlara hukuk fakültesine girebilme yolu açılmak suretiyle, hukuk eğitimine talep 
sınırlandırılmalıdır. Böyle bir uygulama, pek çok kişi ikinci bir eğitim yapmayı göze alamayacağından 
dolayı talebi nitelikli hale getirecek, bu bağlamda sadece avukat, yargıç veya savcı olmayı pozitif bir 
hedef olarak seçenler hukuk fakültesine gireceklerdir. Bu uygulama aynı zamanda mesleğe başlama 
yaşını da yukarıya çekmek suretiyle yargıçlık, avukatlık ve savcılık mesleklerine olgun bir anlayış 
getirecektir. Aksi takdirde, gerek yargıçlık ve savcılık, gerekse avukatlık mesleğinin etiğini ve niteliğini 
korumak çok yakın bir gelecekte olanaksız olacaktır. 

Bugün ayrı ayrı yapılan yargıçlık ve avukatlık stajları birleştirilmek suretiyle stajın tek staj konumuna 
getirilmesi, tüm stajyerler ortak bir kültürde eğitildikten, staj süresince periyodik olarak ve yine staj 
sonunda test sistemine dayalı olmaksızın sınavdan geçirildikten sonra, yargıç, savcı veya avukat olma 
yönündeki tercihin yapılması gerekir.       

Bir diğer husus, bugün Türkiye’de mevcut hukuk fakültelerinin tamamında bugün daha hala yargıç ve 
savcı yetiştirme anlayışına göre hukuk eğitimi yapılmaktadır. Oysa yargılama faaliyeti yargının kurucu 
unsuru olan yargıcın, savcının, avukatın birlikte ürettiği, yarattığı bir faaliyettir. Bu durumda hukuk 
fakültelerinin sürdürdükleri eğitim modelini gözden geçirmeleri, bu bağlamda avukat yetiştirmeyi 
de esas alan bir modele geçmeleri gerekir. Bu modelin bugünkü aşamada asgari koşulu Avukatlık 
Hukuku’nu seçimlik ders olmaktan çıkarıp esas ders haline getirmektir. Kaldı ki Avukatlık Hukuku 
sadece avukatın hukuku olmayıp yargıcın, savcının da hukukudur. Avukatlık Hukuku, yani avukatın 
hukuku ve bu hukukun önemi ve işlevi konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan yargıç ve savcı 
yürüttüğü görevi eksik yürütmekte, avukatın haklarını kullanması konusunda yardımcı olmamakta ve 
hatta kimi, zaman bu hakları görmezden gelmekte veya esasen bilmemektedir.                  

Sevgili Gençler, 

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında ‘zorbalıkla-kaba güçle’ eş anlamlı olan ve o şekilde uygulanan 
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hak arama özgürlüğü, günümüzde başta anayasalar olmak üzere, yasalarla, uluslararası sözleşmelerle 
tanınan, düzenlenen, kullanılabilen ve güvence altında olan bir özgürlüktür. 

Hak aramanın bağımsız ve tarafsız bir kurum olan yargı yolu ile elde edilmesi, aşama aşama gelişen ve 
gerçekleşen bir hukuksal aydınlanmanın sonucudur. 
Hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla 
bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen hak arama/
savunma mesleğinin onurlu temsilcileri ise avukatlardır. 

İnsanız. Her toplumda melekler olduğu kadar, şeytanlar da var. Birey olarak hepimizin sağlıklı, olumlu 
yanlarımız olduğu kadar, hasta yanlarımız da var. Onun için Fransızlar ‘Herkesin dolabında bir ceset 
vardır’ diyor. Esasen, herkes melek olsa idi, hukuka, yasalara, avukat, yargıç ve savcılara gereksinme 
de olmazdı. 
Ruh sağlığımız yerinde olsun veya olmasın, melek ya da şeytan olalım, fark etmez, suç denilen şey 
hiçbirimizin uzağında değil. Hiç suç işlememiş olmak, ileride de suç işlemeyeceğimiz anlamına 
gelmez. Hepimiz her an suç işleyebiliriz. Ve hatta suç işlemeden, bir suç isnadına, iftiraya maruz 
kalabiliriz. Ya da hukuki bir çekişmenin tarafı olabiliriz. Böyle bir konumda her halde aklımıza gelecek 
ilk şey kendimizi savunmak, hakkımızı aramak olacaktır. Kendimizi savunmak veya hakkımızı aramak 
durumunda kaldığımızda, profesyonel bir desteğe gereksinmemiz olacağı açıktır. 

İşte! Bu gibi durumlarda bizlere profesyonel yardım yapacak olan kişiler, savunma mesleğinin 
uzmanları olan avukatlardır. Charles Dickens’in özlü deyişi ile ‘kötü insanlar olmasaydı, iyi avukatlar 
olmazdı’. O halde, avukatlara ihtiyacımız var. Bugün olmasa bile, bir gün herkesin bir avukata ihtiyacı 
olabilir. Bunu dikkate aldığımızda, savunma hakkının, bu hakkın takipçisi ve onun uzmanı olan 
avukatın önemi ve değeri ortaya çıkar. 

Onun için avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür, özerk kılmak, yargılama sürecinde etkili 
ve işlevsel yapmak yaşamsal değerdedir. Böyle olduğu içindir ki, temel insan haklarından olan adil 
yargılama ilkesi, Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi Avukatların Özgürlüğü Metni, Uluslararası 
Avukatlar Birliği’nin Herkes İçin Hak Arama Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Şartı, Havana Kuralları 
diye bilinen Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler, savunmanın özgürlüğünü, bağımsızlığını, 
özerkliğini ve işlevselliğini öne çıkarır.

Avukatlık yasamızdaki düzenlemeye göre, savcı ve yargıç ile birlikte yargılama faaliyetinin üç kurucu 
unsurundan birisi olan savunma mesleğinin kökleri eski Yunan’a kadar gider. Tarihin yazımlayabildiği 
kadarıyla ilk Baro Atina’da kurulmuştur. 

Dracon ve Solon Atina Barosu’nun ilk avukatlarıdır. Eski Yunandaki kabule göre, ancak özgür kişiler 
avukatlık yapabilirlerdi. Kölelerin avukatlık yapma hakkı yoktu. Bunun nedeni avukatlık mesleğinin 
asil/onurlu bir görev olarak kabul edilmesiydi. 

Roma’da yalnız özgür olan erkekler avukatlık yapabiliyordu. Bekar kadınların baba, evli kadınların 
ise koca otoritesi altında oldukları, bu bağlamda bağımsız olmadıkları gibi bugün bizim asla kabul 
edemeyeceğimiz nedenlerle avukatlık yapma hakları yoktu. 

Ücret almak utanç verici kabul edildiği için, ilk zamanlarda avukatların ücret almaları yasaktı. Bununla 
birlikte avukat olmak Roma’da önemli mevkileri elde etmenin bir aracıydı. Bu bağlamda, konsül 
olduğu zaman Cicero avukattı. Aynı şekilde Cesar’da Roma Barosu’na kayıtlı avukattı. 
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Roma’nın ünlü avukatlarından Caton’a göre avukat: “Konuşmasını, inandırmasını bilen namuslu 
adamdır.” 

Kaba gücün, işkencenin, engizisyonun egemen olduğu Ortaçağ’da avukatlık mesleği çok fazla bir 
gelişme gösteremedi. Zira bu süreçte kanıtlar, işkence ve itirafla elde edildiği için savunma gereksiz 
kabul ediliyordu. 

Avukatlık mesleği Rönesans ile birlikte yeniden gelişme göstermeye başladı. Bu dönemde avukat, 
“Yumuşak, sakin, Tanrı’dan korkan, gerçeği ve adaleti seven kişi” olarak tanımlanıyordu. Yine bu 
dönemde Fransa’da avukatlar mesleklerini ikamet ettikleri yer dışında da yaptıkları için “adaletin 
gezici şövalyeleri” olarak isimlendiriliyordu. 

18. Louis’in “Fransa Kralı olmasaydım, Bordeaux’da avukat olmak isterdim” dediği rivayet edilir. 
 
Montesquieu’nun, “Lettress Persanes” isimli eserinin kahramanı olan yargıç şunları söyler: “Avukatlar 
bizim için canlı kitaplardır. Görevleri bizi, aydınlatmaktır.” 

“Judge-made law”, yani “yargıç yapımı hukuk” olarak nitelendirilen İngiliz Hukuku’nun aksine, aynı 
hukuk ailesine mensup olan Amerikan Hukuku deyim yerindeyse tam bir “attorney-made law”, 
yani “avukat yapımı hukuk’tur. Zira, Amerikan hukuk sisteminde avukat, yargıca oranla yargılama 
faaliyetinin daha aktif öğesidir. 

Yine kıta Avrupa’sındaki sistem içinde olsun, Anglo-Sakson sistemi içinde olsun, özel hukuk 
yargılamasında davayı mahkemenin önüne getiren, davayı biçimlendiren ve yürüten konumunda 
olmakla, özel hukukun gelişmesinde avukat yargıca oranla daha çok pay ve katkı sahibidir. 

Baroların Türkiye’de oluşmasına zemin oluşturan en önemli aşama, felsefesi ve amacı hukuk yoluyla 
toplumu dönüştürme projesi olan ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kabul ve ilan edilen 1839 
tarihli Tanzimat Fermanı ile onu izleyen 1856 tarihli Islahat Fermanı’dır.      

Her iki fermanla birlikte başlayan hukuki ve toplumsal dönüşüme bağlı olarak 17.Haziran.1880 
tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi kurulmuş, 1876 yılında yürürlüğe konulan Nizamiye Mahkemeleri 
Dava Vekilleri Hakkında Tüzük ile birlikte, dava vekilliği, yani avukatlık yapacak olanların hukuk 
mektebi mezunu olmaları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirmiş iseler diplomalarını hukuk 
mektebine onaylatmaları, 21 yaşını doldurmaları, devlet memuru ve tüccar olmamaları, iflas etmemiş 
bulunmaları, mahkum olmamaları koşullarının yanı sıra, ruhsat alma ve bunun için de az yukarıda 
sözü edilen tüzükle kurulması öngörülen Cemiyeti Daime’ye, yani Baroya kaydolma zorunluluğu 
getirilmiştir.   
Bu gelişmeler çerçevesinde ilk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu 05.Nisan.1878 tarihinde 
kurulmuştur. Bunu ilk kez avukat deyiminin kullanıldığı 1882 tarihli Doğu Rumeli Vilayeti’ne 
ait Avukatlık Yasası, avukatlık mesleğinin sadece Türkler tarafından yapılabileceğini emreden 
23.Şubat.1916 tarihli Memaliki Osmaniyede Bulunan Yabancıların Hukuk ve Vazifeleri hakkındaki 
geçici yasa izlemiştir.   

Türkiye’de çağdaş anlamda avukatlık mesleğine geçiş, aynı zamanda Türk aydınlanmasının da 
başlangıcı ve tıpkı Tanzimat gibi hukuk yolu ile toplumu dönüştürme projesi olan Cumhuriyet’in 
kurulması ile birlikte olmuştur.
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Engin dehası ile Türk toplumunun önünü açan, sahip olduğu üstün donanımları ile Türk tarihini 
hızlandıran Büyük Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşunun daha ilk yılında ve henüz Cumhuriyetin ilk 
Anayasası olan 1924 Anayasasını yürürlüğe koymadan önce, avukatlık mesleğini Batı normlarına 
uygun biçimde düzenlemek amacı ile 03 Nisan 1924 tarihli ve 460 Sayılı Muhamat Kanunu’nu, yani 
Avukatlık Yasası’nı çıkartmıştır. 

Büyük Atatürk’ün Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılışında yaptığı konuşmada yer alan “… Yeni Türk 
toplum yaşamının kurucusu ve güçlendiricisi olmak amacıyla öğrenime başlayan sizler, Cumhuriyet 
döneminin gerçek hukuk bilginleri olacaksınız. Bir an önce yetişmenizi ve ulusun isteğini eylemsel 
olarak tatmine başlamanızı ulus sabırsızlıkla beklemektedir. Sizi yetiştirecek olan profesörlerin 
üzerlerine düşen görevi hakkı ile yerine getireceklerine eminim. Cumhuriyetin yaptırımı olacak 
bu büyük kurumun açılışında duyduğum mutluluğu hiçbir girişimimde duymadım, bunu açığa 
vurmaktan ve belirtmekten hoşnudum.” sözleri Atatürk’ün hukuka, yargıca, savcıya, avukata verdiği 
önemi ve değeri gösterir. 

460 Sayılı Muhamat Kanunu’nun, değişen dünya ve ülke koşullarına uygun olmaması ve gereksinimi 
karşılamada yetersiz kalması nedeni ile başlatılan çalışma sonucunda, özellikle kıta Avrupa’sındaki 
ülkelerin avukatlıkla ilgili yasa, tüzük, yönetmelik gibi mevzuatları da göz önüne alınarak 01 Aralık 
1938 tarihinde 3499 Sayılı Avukatlık Yasası yürürlüğe konulmuştur. 

3499 Sayılı Avukatlık Yasası ile avukatlık mesleğine getirilen en önemli özellik, avukatlığın kamu 
hizmeti olarak ifade ve kabul edilmiş olmasıdır. 

Yaklaşık 31 yıl yürürlükte kalan 3499 Sayılı Avukatlık Yasası’nın yerini 19 Mart 1969 yürürlük tarihli 
olan ve aradan geçen süre içinde pek çok hükmü değiştirilmiş bulunan 1136 Sayılı Avukatlık Yasası 
almıştır.   

Birçok hükmü değişmiş olmakla birlikte, halen yürürlükte olan 1136 Sayılı Avukatlık Yasası hükmüne 
göre, avukatlık, hem bir ‘kamu hizmeti’ ve hem de bir ‘serbest’ meslektir. Bu konumu ile avukatlık, 
yargılama faaliyeti içinde ‘sine qua non’ konumunda bulunan vazgeçilmez bir unsur ve hukuk 
güvenliğinin bir parçasıdır.

Avukatlık mesleği sadece bir bilgi mesleği değil, aynı zamanda bir cesaret mesleğidir. Özellikle siyasi 
davalarda avukat cesur olmalı, tutuklanmak dahil, başına her şeyin geleceğini bilmelidir. 
Bu konu ile ilgili olarak iki örnek vermek isterim. Birincisi Marie-Antoinette’in avukatı Chaveau-
Largarde, ikincisi, Napolyan’a suikasttan sanık Moreau’nun avukatı Bonnet. 

Yargılama aşamasında “Ben, konvansiyona iki şey sunuyorum: Gerçeği ve kafamı. Birincisini 
dinledikten sonra, ikincisi hakkında dilediğiniz gibi karar verebilirsiniz.” diyen Chaveau-Lagarde 
savunmasının sonunda tutuklanmış, Bonnet ise Napolyon tarafından sürgüne gönderilmişti. 

Mesleğini yerine getirirken avukat özgür ve bağımsız olmalıdır. Esasen bağımsızlık avukatlık 
mesleğinin karakteridir. Onun için avukatlık bir serbest meslektir. Bu bağlamda avukat, hiç kimseden 
emir almamalı, bağımsızlığını zedeleyecek işleri ve görevleri kabulden kaçınmalıdır. 

Ünlü Baro Başkanı Carpentier’e göre bağımsızlık: “Bütün bir fikri ve manevi alemi kapsayan, bütün 
düşünceleri, hasletleri, bireyi insan sürüsünden ayırıp onu insan kılan her şeyi kapsayan sözcüktür.”             
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Avukatın bağımsız ve özgür olması gerektiği konusunda söylenmiş en güzel söz Molierac’a aittir. Şöyle 
diyor Molierac: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne yargıca ve ne de iktidara tabiiz. 
Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En 
kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat 
efendileri de olmadı.” 

Avukatlık bir güven mesleği olmakla, avukat güvenilir kişi olmalıdır. Kamunun, müvekkilinin, yargıcın 
kendisine olan güvenini ve inancını sarsmamalıdır. Mesleğini özenle yerine getirmeli, sır saklamasını 
bilmeli, gerek adaletin, gerekse mesleğinin onurunu ve şerefini her şeyin üzerinde tutmalıdır. 

Objektifliğini yitiren, müvekkili ile bütünleşen avukat, tarafsızlığını yitireceği ve taraf olacağı için 
müvekkilinin hakkını yeterince koruyamaz. Onun için yargıcın tarafsızlığı kadar avukatın tarafsızlığı 
da önemli olmakla, avukat görevini ifa ederken tarafsız kalabilmeli, bu bağlamda müvekkili ile 
bütünleşmemelidir. 

Avukat üslupta yumuşak, eylemde sert olmalıdır. Bu bağlamda yazarken de, konuşurken de 
düşüncelerini ve argümanlarını nezaketle ortaya koymalı, hukuk dışı açıklamalardan kaçınmalı, 
savunma sınırını aşmamalı, düzeyini ve kalitesini hiç ama hiç düşürmemelidir. Böylesi bir davranış ve 
üslup daha etkili olacaktır.     

Paris Barosu önceki Başkanlarından Rousse’ya göre avukat; “Bütün memleketlerin yerlisi, bütün 
yüzyılların çağdaşı”dır. 

Rousse’nun son derece isabetli olan bu tespitinden hareketle demek gerekir ki; tüm insanların dünyevi 
güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst davranış standartları beklemeye, 
insan haklarına saygılı olmalarını istemeye hakları vardır. 

Bu standartların, hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve 
cesaretle karşı koymak avukatların ve Baroların en önde gelen görevidir. 
Onun için Avukatlar, belli bir kamu için ve o kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da tanıyı 
temsil etme, cisimlendirme, ifade etme yetisine sahip olan bireyler olmak zorundadırlar. 

Mesleklerinin yüklediği bu sorumluluk avukatlara; kamunun gündemine sıkıntı veren, unutulan, 
sümen altı edilen sorunları getirmek, slogan, ortodoksi ve doğma üretmektense bunlara karşı çıkmak, 
kolay kolay hükümetlerin, kimi cemaatlerin adamı olmamak, hukuk ve insan hakları ihlallerine tanıklık 
ve bunlarla mücadele etmek görevlerini yükler.

Dünya siyasi tarihinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, başta Fransız İhtilali, Amerikanın 
Bağımsızlığı, dünyanın ilk yazılı anayasası olan Amerikan Anayasasının yapımı olmak üzere, devrim 
niteliğindeki tüm eylemlerde, dünya tarihini değiştiren ve dönüştüren tüm siyasi olaylarda, gerek 
eylem, gerekse düşünce lideri olarak avukatlar vardır.     

Sözlerime yukarıdaki tespitlerimi doğrulayan Amerikalı avukat Luis Land’in “Avukat” isimli şiirini 
okuyarak son vereceğim. 

Ben Avukatım.
Kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koydum.
İnsanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine saygıyı; 
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Vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü ben öğrettim.
Haklı davaların sözcüsü; 
Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusuyum.
Çarşıda pazarda onuru sürdürürüm.
Halkın sevmediği, popüler olmayan davaların şampiyonu benim.
Zulmün, baskının, bürokrasinin düşmanıyım.
On Emre giden yolu ben hazırladım
Yunanistan’da kölelerin, Roma’da esirlerin özgürlüğü için ben savaştım.
Stamp Act’le ben mücadele ettim.
İnsan Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi’ni ben yazdım.
Köleleri ben savundum. 
Kölelik karşıtıyım. 
Kölelikten Kurtuluş Bildirgesini yayımlayan bendim.
Her ülkede, her iklimde haini cezalandırır, masumu korur, düşeni kaldırır, adaletsizliğe ve vahşete 
karşı çıkarım.
Tüm savaşlarda özgürlük için savaşan bendim.
Halkın yaygarasına ve çoğunluğun despotluğuna karşı duran benim.
Adaletin gerçekleşmesini engelleyen önyargı olmasın diye zenginleri savunur; Yoksulun tüm hak ve 
imtiyazları teslim edilsin diye davasında ısrar ederim.
Irk, renk, sınıf, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanlığın eşitliği için çalışırım.
Hilebazlıktan, dalavereden ve sahtekarlıktan nefret ederim. 
Adaletten ödün vermekten ya da menfaati zıt iki müvekkile hizmet etmekten yasaklıyım.
Geçmişin muhafazakarı, bugünün liberali, geleceğin radikaliyim.
Adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirmek için uzlaşmaya inanırım; 
Aynı nedenle şekilciliğin ve kırtasiyeciliğin Gordion düğümünü kesip atarım.
Tüm buhranlarda insanlığın lideriyim.
Dünyanın günah keçisiyim.
İnsanlığın haklarını avucumun içinde tutarım da, kendi haklarımı sağlamayı bir türlü beceremem.
Ben öncüyüm. 
Geçmişten vazgeçecek, bugünü ve var olanı yıkmak isteyecek en son kişiyim.
Ben, adil hükümdar, dürüst yargılayıcıyım.
Mahkum etmeden önce dinler, herkes için en iyiyi araştırırım.
Ben Avukatım.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” NEDENİYLE ANKARA 
BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMPOZYUMUN 

AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA 

06.03.2008

Sevgili Kadınlar, 
Değerli Konuklar,
Sevgili Meslektaşlarım, 

Sizleri Ankara Barosu adına, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile 
selamlıyor, tüm kadınların “Kadınlar Gününü” kutluyorum.   

Erken dönem çalışmalarından olan “Alman İdeolojisi” isimli eserlerinde Marks ve Engels şunları yazar: 
“Yönetici sınıfın fikirleri her çağda egemen olan fikirlerdir; toplumda maddi güce egemen olan sınıf, aynı 
zamanda entelektüel güce de egemendir. Zihinsel üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, zihinsel üretim 
araçlarının denetimini de hep elinde tutar.”

Marks ve Engels’in ideoloji kavramına açıklık getirmek amacıyla yaptıkları bu tespitten hareketle kadın 
erkek ilişkilerini değerlendirdiğimizde demek gerekir ki, çok eski günlerden bugüne kadar olan süreçte 
ve neredeyse dünyanın tüm toplumlarında yönetici sınıf hep erkekler olmuştur. İktidar olarak maddi 
gücü elinde bulunduran erkekler, entelektüel gücü de, zihinsel üretimi de,  zihinsel denetim araçlarını 
da her zaman ellerinde tutmuşlardır.   

Onun için tarihsel dünya, tanıklık ettiği pek çok mücadelelerin yanı sıra kadınların cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına yönelik mücadelelerine de tanık olmuştur. 

Bu mücadelenin önemli aşamaları var. Bunların içinde en kayda değer olanı hiç kuşkusuz 1850’li 
yıllarda kadın erkek eşitliğini savunan ve kadınların oy hakkına sahip olmalarına yönelik taleplerini 
içeren ilk-dalga feminizmi olarak isimlendirilen eylemlerdir. 

Yirminci yüzyılın ilk yıllarında kadınların oy hakkına sahip olmaları, her ne kadar kadın hareketini 
başlangıcındaki amacından ve ilkelerinden uzaklaştırmış ise de, 1960’lı yıllarda başlayan ikinci-dalga 
feminizm hareketiyle birlikte, kadının toplumsal rolünün geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması, erkek iktidarının yıkılması gibi radikal düşünceler ve talepler ortaya çıkmaya başladı. 

Marjinal feministler tarafından “The personal is the politicalKişisel olan siyasidir” sloganıyla başlatılan 
mücadele kişisel olanın, yani ev ve aile içi yaşamın ve düzenin yeni baştan yapılandırılmasını, bunun 
için bir cinsel devrime ihtiyaç olduğunu ileri sürmekten başlayarak erkeği düşman olarak gören çok 
daha aşırı bir çizgiye kadar gitti. 

Bu yılların radikal hareketleriyle birlikte, biyolojik ve toplumsal cinsiyetle bağlantılı kavramlar, 
cinselliğin dışavurum biçimleri, ekonomik eşitsizlik, cinsel şiddet kullanılması, tecavüz gibi günlük 
yaşamda ve hemen her ülkede örnekleri çokça yaşanan pratikler üzerine tartışmalar başladı. 
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Bu tartışmalarla birlikte gelişen, çeşitlen ve olgunlaşan feminist kuramlar, bu konuları isimlendirmek 
ve gündeme taşımak suretiyle başkaca soruları, sorunları gündeme getirdi, cinsel politika, baskı, 
ataerkillik gibi kavramlar üzerine kurulu farklı bir kuramsal dil geliştirdi. 

Bu görüşlerin ve deyimlerin Batıda yaygın biçimde kullanılmaya başlanıldığı 1970’li yıllarla birlikte, 
toplumu tanıma ve kadını anlama biçimi konusunda değişiklik yapılmasına yönelik talepler, iktidar, 
çıkar ve çatışma modellerine  açıklık getirilmesini öngören cinsel temelli politikalar ortaya çıkmaya 
başladı. 

Batıda ağır işleyen bu süreç, o yıllarda daha çok kendi içine kapanık yaşayan Türkiye’de entelektüel 
düzeydeki kimi tartışmaların dışında kendisine çok fazla bir alan ve taraftar bulamadı. Kaldı ki, cinsel 
politikanın dünyasını anlamak için ne türden teorik argümanların gerekli olduğu ve yeterli olacağı 
hususu, Batılı entelektüellerin arasında dahi yeterince açık ve üzerinde tam olarak mutabık kalınmış 
bir husus değildi. 

O aşamada ortaya konulan görüş ve düşüncelerin yeni sürece uyarlanması için pek çok girişimde 
bulunuldu ve sonunda cinsiyet rolü üzerinde sürdürülen araştırmalar umulanın üzerinde bir yaygınlık 
ve etki kazandı. Feminizmi savunanlar arasında ataerkilliğin evrenselliğini, psikanalizin işe yararlılığını, 
kapitalizmin etkisini, Marksist kuramın yol göstericiliğini, erkeklerin uyguladığı cinsel şiddeti öne çıkaran ve 
bütün bunları tartışan birbirine rakip yeni kuramlar, farklı düşünce okulları ortaya çıktı. 

Biyolojik olanın toplumsal olandan çok daha fazla gerçek olduğunu öne süren varsayımlar, medya, 
okul gibi kurumlar tarafından yaratılan cinsiyet rollerinin yapay ve bunların içlerinin boş olduğuna 
ilişkin argümanlar ileri sürüldü, bütün bu konular hem akademik ve hem de entelektüel düzeyde 
tartışıldı. 

Ama daha sonra bu cinsiyet rollerinin içinin hiç de boş olmadığı, cinsiyete dayalı klişelerin, tarz ve 
biçim değiştirerek de olsa bizimle birlikte varlıklarını sürdürdükleri anlaşıldı. 

Değerli Konuklar,

Kuşkusuz kuramlar gökten yere kendiliğinden inmiyor. Araştırmalara, gözlemlere, deneylere, 
bunlardan elde edilen verilerin, bulguların akıl süzgecinden geçirilmesine dayanıyor. Ama yaşamın 
hikmeti o kadar zengin, insanın sorun yaratma yeteneği o kadar fazla ki, geliştirilen ve doğru olduğuna 
inanılan kuramların pek çoğu pratikte doğrulanmıyor. 

Toplumsal süreç kendini sınırlama gücüne, çözülmeye karşı direnç gösterme yeteneğine sahip ve 
tamamen insani olduğu için; kadınlara, çocuklara, farklı cinsel tercihleri olanlara baskı uygulanması, 
doğanın değil, insan cinsinin kendi özelliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. 

Sanırım bundan dolayı, toplumsal sürecin gayri şahsi özellikleri ile insani nitelikleri arasındaki çelişkiye 
fena halde takılan 1970’lerin yapısalcılık etrafında dönen kuramsal tartışmaları 1980’lere gelindiğinde 
sona erdi ve feminizm hareketi, 1970’li yıllardaki temel kuramsal varsayımını, yani toplumsal cinsiyetin 
özünde toplumsal bir karaktere sahip olduğu yönündeki görüşünü terk etti. 

Bununla birlikte ve bugün gelinen aşamada feminist kuramın, kadın erkek eşitsizliğine, erkeklerin 
kadınlar üzerinde baskı kurduklarına ilişkin temel argümanları, gelişmiş ülkeler de dahil olmak 
üzere dünyanın pek çok ülkesinde halen gerçekliğini ve geçerliliğini koruyor. Bu olgu, ne yazık ki 
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ülkemizin de gerçeği. Öyle olduğu için, erkekler var olan toplumsal yapı içinde avantajlı konumlarını 
koruyorlar. 

Avukat olarak, Barolar olarak burada bize düşen görev Birleşmiş Milletler tarafından cinsiyet eşitliğinin 
ana-akıma yerleştirilmesi, diğer bir deyişle siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlardaki en temel 
politika, plan ve programlara dahil edilmesi ve böylece kadınların ve erkeklerin sağlayacakları yararın 
eşitlik temelinde maksimize edilmesi yönünde yaptığı çalışmalara katkı yapmak, kamu politikalarının 
cinsiyet eşitliği temelinde düzenlenmesiyle kadın sorununa “kadın”a odaklanan bir anlayışla çözüm 
aranmasını öngören ve bu konuda yasal düzenlemelerin yanı sıra içtenlik talep eden kadın hakları 
savunucularına destek olmaktır. 

Ankara Barosu olarak az yukarıda çerçevesini çizdiğim kadınlarımızın haklı mücadelesine hep destek 
verdik. Üç gün sürecek olan bu etkinliğin düzenlenmesinin amacı da esasen budur. 

Çağrımızı kabul ederek buraya kadar gelen tüm konuşmacılara verdikleri bu destek için, bu toplantıyı 
düzenlemekle bizleri bir araya getiren Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı sevgili 
meslektaşım Senay Ertem’e ve onun şahsında tüm merkez üyelerine verdikleri emek için teşekkür eder, 
sempozyumun yararlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.  

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 08-09 MART 2008 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN YENİ 
AVRUPA’DA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞARI MI? HAYAL KIRIKLIĞI 

MI? KONULU ULUSLARARASI KONFERANSTA YAPTIĞI KONUŞMA

08.03.2008

Değerli Konuklar, 

Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi İnsan Hakları Merkezi, European Association of Lawyers for Democracy and World Human 
Rights tarafından düzenlenen  “Yeni Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başarı mı, Hayal 
Kırıklığı mı?” konulu uluslararası konferansa hoş geldiniz.   

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Bu konferansın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olanlar var. Ama en büyük En fazla emek, aynı 
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zamanda konferansın konusunun da isim babası olan sevgili Kerem Altıparmak. Kendisine, hem 
şahsım ve hem de Ankara Barosu adına teşekkür ederim. Yine verdikleri katkı ve destek için Diyarbakır 
Barosu’na ve onun değerli Başkanı, sevgili meslektaşım Sezgin Tanrıkulu’na, Ankara Barosu için, 
Türkiye için okul olan Çağdaş Hukukçular Derneği’ne ve onun değerli başkanı sevgili meslektaşım 
Kazım Bayraktar’a, Ankara Siyasi Bilgiler Fakültesi’nin değerli dekanı Celal Göle hocama ve onun 
şahsında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’ne, European Association 
of Lawyers for Democracy and World Human Rights’ın Sayın Yöneticilerine, bizlerin çalışmalarını 
koordine eden Baromuz üyesi sevgili meslektaşım Elvan Olkun’a, konferansımıza konuşmacı olarak 
katılan yerli ve yabancı katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunarım.            

Değerli Konuklar, 

“Uygarlığımızın derdi kendini sorgulamayı bırakmış olmasıdır.” Böyle diyor Cornelius Castoriadis. Oysa 
soru sorma, kendisini sorgulama, eleştirme becerisi olmayan veya bunu kullanmayan, kullanamayan 
ya da unutan veya bunların kullanılmasına izin vermeyen hiçbir toplum, hiçbir kurum kendini kuşatan 
sorunlara çözüm bulamaz.   

Castoriadis’in tespitini ciddiye aldığımız için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bugün itibariyle 
geldiği aşamada böyle bir sorgulamaya gereksinim olduğunu, bu soruyu sormanın zamanının geldiğini 
düşündüğümüz için “Yeni Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı” 
konulu bu konferansı düzenledik. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının diğer ülkelerde nasıl değerlendirildiğini, bu 
bağlamda Yeni Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı? sorusunun 
yanıtını arayan panellerin, konferansların Avrupa’da düzenlenip düzenlenmediğini, düzenlenmiş ise 
bunlardan çıkan sonuçların nasıl olduğunu bilmiyorum. 

Bilebildiğim kadarıyla düzenlediğimiz bu konferans Türkiye’de de bir ilk. İki gün sürecek konferans 
boyunca konunun uzmanları konferansın konusunu oluşturan bu soruya yanıt verecekler. Bu 
konferanstan çıkacak sonuç, kuşkusuz hem Türkiye’de ve hem de Avrupa’da konuya ilgi duyan 
hukukçular, siyasiler tarafından dikkate alınacak, Türkiye’de ve Avrupa’da yankı bulacak. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, bu bağlamda Strazburg’daki Sayın Yargıçlar da, verdikleri kararların kendi dışında 
olanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, hangi yönleriyle eleştirildiğini görmek suretiyle kendileriyle 
ilgili olarak daha sağlıklı bir özeleştiri yapabilme olanağı elde edecekler. Dileğimiz konferansın başarılı 
geçmesi,  bizlere, konuya ilgi duyan herkese farklı açılar, yeni açılımlar getirmesidir.  

Değerli Konuklar, 

İster yerel, isterse uluslararası olsun her mahkemeden adil ve doğru karar vermesi beklenir. Her 
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mahkeme kararı böyle midir? Kuşkusuz değildir. Bizim ülkemizde olsun, başka ülkelerde olsun 
mahkemelerin yanlış kararlar verdiği uyuşmazlıklar vardır. Ama öyle de olsa “mahkeme kararlarını 
masum okumak” gerekir. Bu bağlamda ifade etmek gerekir ki, mahkeme kararlarının doğru veya yanlış 
olması kadar verilen kararın arkasında birilerinin etkisinin, çıkarının olup olmaması, mahkemenin 
hukuk dışı bir referans veya tercihle karar verip vermemesidir. Zira bu, biz hukukçuların üzerinde çok 
duyarlı olduğu  yargıçların bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgilidir.  

Kişisel olarak benim görüp gözlediğim kadarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği 
kararlarla ilgili olarak Türkiye’de yapılan değerlendirmeler, hukuki olmaktan daha çok siyasidir. 
Türkiye’de ne yazık ki içinde hukukçuların da olduğu bir kesim, düşünce olarak Avrupa Birliği’ne karşı 
oldukları için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına karşı da siyasi bir tavır, yaklaşım ve 
refleks içindeler. 

Bu konumda olanların dışında Türkiye’de bir kesim, -ki bu kesime kararın verildiği tarihte iktidarda 
olan parti, muhalefet partileri, basın ve bunların yönlendirmesiyle halk dahil- Türkiye’nin taraf olduğu 
davalarda, dava Türkiye’nin aleyhine sonuçlandığında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yönelik 
olarak; “Bunlar bizim düşmanımız/hepsi Türkiye aleyhtarı/onlar Hıristiyan biz Müslümanız/sana mı 
kaldı türban konusunda karar vermek, bu ulemanın işidir, ulema ne diyorsa o olur” gibi bir yaklaşım 
içindedir. 

Kendi adıma bu tür yaklaşımları, değerlendirmeleri, yargıları doğru bulmadığımı, subjektif bulduğumu, 
önyargılı bulduğumu, hukuk dışı bulduğumu ifade etmek isterim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının biz avukatlara, pek istenilen düzeyde olmasa da 
ülkemiz yargıçlarına önemli ölçüde katkı yaptığına, rehberlik ettiğine, hepimizin ufkunu açtığına 
inanıyorum. 

Hepimizin bildiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle 
güvence altına alınan ve insan hakları olarak isimlendirilen bireysel hakları korumakla görevli bir 
mahkemedir. Mahkemenin yargı yetkisini tanıyan taraf devletlerin hemen hepsi “devlet odaklı hukuk” 
anlayışından, “birey odaklı hukuk” anlayışına gelmiş devletler. İnsan hakları ihlallerinin faili olan 
devletlerin bu çizgiye gelmiş olmasını önemli bir gelişme olarak kabul etmek gerekir. 

Diğer taraftan mahkemenin kararları devletleri hak ihlalleri konusunda önemli ölçüde caydırmış 
durumdadır. Mahkemedeki dava sayısı daha hala fazla olmakla birlikte, bunu kendi ülkemiz için 
de söylemek mümkündür. Bu açıdan baktığımızda, mahkeme için hayal kırıklığı demek bana biraz 
mahkemeye karşı haksızlık etmek gibi geliyor. Onun için aksini düşünen ve savunanların beni ve 
benim gibi düşünenleri bu konuda ikna etmesi gerekiyor.  

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



181

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

TÜRKÇE’YE ÇEVRİLEN KÜBA CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN 
TANITIMIYLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN 13 MART 2008 TARİHLİ 

PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

13.03.2008

Sayın Büyükelçi, 
Sevgili Meslektaşlarım,

İyi akşamlar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Havana Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve bir süre avukatlık da yapan 
Küba’nın karizmatik lideri Fidel Castro’nun, içlerinde Ernesto Che Guevara’nın da 
bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte meşruluğunu yitirmiş, yolsuzluklara bulaşmış, 
baskıcı Batista yönetimini devirmek için başlattığı mücadele 1959 yılı başında 
başarıya ulaşmıştır. 

Böylece kurulan bağımsız ve egemen sosyalist Küba İşçi Devleti, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasına, diğer bütün sosyalist ülkelerin rejim değişikliği yaparak Batı bloğuna 
katılmalarına, Amerika Birleşik Devleti yönetimlerinin başarısızlıkla sonuçlanan 
Domuzlar Körfezi çıkarması, deniz ablukası gibi Castro rejimini devirmek için 
yaptığı tüm askeri, siyasi ve ekonomik baskılara rağmen günümüze kadar dimdik 
ayakta kalmıştır. 

“Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin / işin kolayına kaçmadan ama / gül 
yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil / ne de ak örtüde elmaların 
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/ ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolaşan kırmızı balığınkini / sen 
mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin / 1961 yazı ortalarındaki Küba’nın resmini 
yapabilir misin / çok şükür çok şükür bugünü de gördüm, ölsem de gam yemem gayrının 
resmini yapabilir misin üstat / yazık yazık Havana’da bu sabah doğmak varmışın resmini 
yapabilir misin …”

Nazım Hikmet’in bu güzel dizelerinde ifade ettiği gibi, Küba Devrimi benim ve benim 
kuşağım için “Abidin’den yapmasını istediğimiz mutluluğun resmiydi.”  

Biz ve bizim gibi düşünenler için o mutluluktan geriye sadece hüzün kaldı.  

Oysaki mutluluğun resminin çizilmesini istediğimiz o yıllar, Marksist gelenekten 
gelen, bu öğretiyle yetişmiş, buna inanmış pek çok kişi gibi, benim de, tarihi engelsiz 
bir ilerleme olarak gördüğüm yıllardı. O yıllar, solun umutlarının daha henüz ihanete 
uğramadığı yıllardı. O yıllar, dünyanın biçim verilebilirliğine olan aşırı ve içten 
inancı yüzünden solun henüz bir bedel ödemediği yıllardı. O yıllar, bilimsel umutla 
binyılcılığın o bilinen karışımı, dünyanın yeni baştan kurulabileceği ve insanların 
da temelde biçim verilebilir ve hatta mükemmelleştirilebilir oldukları inancıyla 
yoğrulduğumuz yıllardı. 

O yıllar artık geride kaldı. Dünya değişti. Biz değiştik. Kuşkusuz Küba’da değişti, 
değişiyor. Daha da değişecek belki. Ama bugün için değişmeyen bir şey var; bir teselli 
var; o da sosyalist bir ülke olarak Küba’nın varlığını sürdürüyor olması. Şairin dediği 
gibi “Baki kalan bu kubbede hoş bir seda olarak” varlığını koruyor olması.   

Değerli Konuklar, 

Belirsizlik, değişimin sonucudur. Geçmişte, özellikle Marksist gelenekte değişim 
kestirebilme, öngörebilme, kesinlik ve ilerleme ile birlikte düşünülürdü. Dünyanın 
dönüşümü, araçlar ve amaçlar bilinebilir, öngörülebilir, kavranabilirdi. Geride 
bıraktığımız yirminci yüzyılın deneyimlerinin ardından, hangi belli aracın hangi 
belli sonuca yol açacağından ya da bugünün çözümünün yarının sorunu olup 

Baronun Katıldığı ve Düzenlediği Etkinliklerde Baro Başkanı’nın Yaptığı Konuşmalar



183

olmayacağından emin olmak artık o kadar kolay değil. Zira Marks’ın “değişmeyen 
tek şey değişimdir” dediği değişim, artık düz bir çizgide ilerlemiyor, zigzaglar çiziyor, 
sıçramalarla bazen ileri, bazen de geri gidiyor. 

O halde Nietzsche’den bu yana yankılanan, tarihin sonunun geldiğine ve büyük 
dönüşümlerin artık geçmişte kaldıklarına inanmayı zorlayan popüler kültüre çok 
fazla itibar etmemek gerekir. 

Zira gelecekte neyin ne olacağı, nasıl olacağı pek o kadar kesin ve çok belli değil. 
“Socialism for a Sceptical Age/Bir Kuşku Çağı İçin Sosyalizm” isimli eserinde R. 
Miliband’ın ifade ettiği üzere; “kapitalizmin tamamen dönüşmüş ve insanoğlunun 
ulaşabileceği en iyi ideolojiyi temsil ettiği düşüncesi, insan ırkının üzerindeki korkunç bir 
lekedir.” 

Onun için kapitalizm karşıtı bir tasarım olarak sosyalizmin, sadece beşeri gelişmenin 
piyasa bireyciliğinin ötesine geçebileceğinin hatırlatıcısı olarak hizmet ettiği için 
varlığını sürdürmesi kaçınılmazdır ve bir gün geri dönmesi de pekala olasıdır. Bu 
da herhalde kapitalizmin, iktisadi hayatın uluslar üstü niteliğinin artmasına, yani 
küreselleşmesine bağlı olarak kendini dönüştürmesinde olduğu gibi; sosyalizmin de 
küresel sömürü ve eşitsizliğin eleştirisine dönüştürülen bir süreçle birlikte mümkün 
olacaktır. 

Ama bu aşamada görünen o ki, varlığını sürdürecek ve belki de geri dönecek olan 
sosyalizm; Sovyetler Birliği’nin bürokratik otoriteryanizmi değil, Leninizm’den,  
Stalinizm’den ve Marks’ın iktisadi determinizminden soyutlanarak yeniden 
yorumlanacak olan Marks’ın hümanist yorumu olacaktır. Marks’ın “masum okunması” 
durumunda, Marksizm’in özü ve içeriği böyle bir yoruma uygundur. 

Günümüzden yaklaşık 200 yıl önce doğup yaşayan Alexis de Tocquevile;  “Sanki 
yeniymiş gibi dünyayı hep büyüleyerek ve şaşırtarak ve insanoğlunun doğurganlığına değil 
de insanların unutkanlığına tanıklık ederek, bu kadar çok ahlak ve politika sisteminin 
birbiri ardına bulunması, unutulması, yeniden keşfedilmesi, kısa bir süre sonra yeniden 
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ortaya çıkmak üzere, tekrar unutulması inanılır gibi değil.” derken esasen buna işaret 
ediyor.  

Sözlerime, tüm insanların birbirlerine arkadaş, dost, kardeş, anne, baba gibi genel 
insanlık bağları ile bağlı olduğunu anlatan İngiliz metafizik şair John Donne’un şiiriyle 
son vereceğim: 

“Hiç kimse bir adanın tamamı değildir; 
 Her insan kıtanın, esasın bir parçasıdır;
 Bir kimsenin ölümü beni hüzünlendirir, 
 Zira ben insanoğlunun bir üyesiyim;
 Ve bu yüzden çanın kimin için çaldığını asla söyleme;
 O senin için çalıyor.” 

Biz yönetilenlerin, ayrı ayrı ülkelerde yaşayan insanların, dünya yurttaşlarının bu 
duyguları paylaşmaması mümkün mü? Elbette değil. Yeter ki Pierre Bourdieu’nun, 
Marks’ın meşhur bir ifadesinden hareketle dediği gibi; “öyle bir toplum hayal edin 
ki içinde politikacılar değil, başka etkinlikler yanında politikayla da ilgilenen insanlar 
olsun.”           
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

    
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KOOPERATİFÇİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 
İLE ANKARA BAROSU’NUN 26 MART 2008 TARİHİNDE ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ 

“KAT MÜLKİYETİ YASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE TOPLU YAPI YÖNETİMİ” 
KONULU PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

26.03.2008

Değerli Konuklar, 
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Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz “Kat 
Mülkiyeti Yasası’nda Yapılan Değişiklikler ve Toplu Yapıların Yönetimi” konulu bu panelin ilgi duyan 
siz katılanlara yararlı olmasını diliyor, başta Baromuzun değerli üyesi Sayın Tayyar Selçuk olmak 
üzere panelin gerçekleşmesine emek veren herkese, değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak olan değerli 
panelistlere Ankara Barosu adına, kendi adıma en içten teşekkürlerimi sunarım.      

Değerli Konuklar, 

İngilizlerin hukuk üzerine ünlü bir sözü vardır: “Law tends to follow, rather than to lead.” Yani “Hukuk 
öncülük yapmaktan çok, takipçilik yapmaya eğilimlidir.”

Türk Hukuk tarihinde olsun, İngilizlerin kendi hukuk tarihlerinde ya da diğer ülkelerin hukuk 
tarihlerinde olsun İngilizlerin bu özdeyişini doğrulayan pek çok örnek vardır. Bu örneklerden birisi 
de bugünkü panelimizin konusunu oluşturan Kat Mülkiyeti Yasası’nın kendisi ve bu yasada yapılan 
değişikliklerdir. 

Geçmişten bugüne insanın en temel gereksinimi karnını doyurmak, ısınmak, barınmak ve korunmaktır. 
İnsanın ısınma, barınma ve korunma gereksinimini karşılayan en temel araç ise “konut”tur. İnsan 
nerede olursa olsun başını sokabileceği bir dört duvar ister. Bunu hem yaşadığı günün gereksinimi 
olduğu için ve hem de kendisinin ve çocuklarının geleceği yönünden bir güvence olarak gördüğü için 
ister. 

1950’li yıllar, Türkiye’de nüfus artışının hızla arttığı, köyden kente göçün hızlandığı yıllardır. 
Ekonomik yönden olsun, siyasi veya toplumsal yönden olsun bu değişimin doğurduğu olumlu veya 
olumsuz pek çok sonuç olmuştur. Bu sonuçlardan birisi de konut gereksiniminin ortaya çıkmasıdır. 
Köyden kentte göç eden insanlardan ekonomik durumu iyi olmayanlar, bu gereksinimlerini ağırlıklı 
olarak hazine arazileri üzerine yaptıkları gecekondularla karşılamışlar, gelir durumu daha iyi olanlar 
ise kendilerinin oturabileceği, ilerde evlendiklerinde çocuklarının oturabileceği çok katlı, çok daireli 
binalar inşa etmişlerdir. 

Yüksek arsa maliyetlerinin özellikle kentlerde bir tek kişinin bağımsız konut yapmasına olanak 
vermemesi yeni çözümleri de beraberinde getirmiştir. Bu çözüm, tek bir parsel üzerinde inşa edilen 
tek bir yapının içinde yer alan daire, dükkan gibi bölümlerin mülkiyetinin ve kullanma hakkının birden 
fazla kişiye ait olması olmuştur. O nedenle yap/sat işlerinin başladığı bu yıllarda üç beş katlı yapılan 
binalardaki dairelerin mülkiyeti değişik kişiler arasında paylaşılmıştır. 

Yeni ortaya çıkan bu fiili durum o tarihte yürürlükte olan 743 Sayılı Medeni Yasa’nın müşterek 
mülkiyete ilişkin hükümleri ve Yargıtay İçtihatları ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Bir süre sonra 
bunların yetmediği anlaşılınca 2 Ocak 1966 tarihinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası yürürlüğe 
konulmuştur. Yani her şey tam da konuşmamın başında vurgu yaptığım İngilizlerin atasözüne uygun 
biçimde olmuştur.   

Günümüze kadar 43 yıl süreyle hizmet veren 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nda zaman içinde değişen 
gereksinimleri karşılamak amacıyla pek çok değişiklik yapılmıştır. Ama yapılan bütün bu değişiklikler, 
çok daha hızlı giden toplumsal ve ekonomik değişime ayak uyduramamıştır. Yaşam hızlı seyretmiş, 
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yasa yavaş yavaş ilerlemiştir. Öyle ki 634 sayılı Yasa’nın ilk yürürlüğe konulduğu tarihte içinde birden 
çok bağımsız bölümün yer aldığı ana taşınmazın kendisi tek bir parsel üzerine inşa edilirken, geçen 
süre içinde kendisini  dayatan gerçeklere ve gereksinimlere bağlı olarak yeni bir kurum, “toplu yapı” 
kurumu ortaya çıkmıştır. 

Farklı parseller üzerinde inşa edilen ve fakat ortak yerleri, bu yerler üzerinde kurulu tesisleriyle 
birbirleriye bağlantılı olan birden çok yapının doğurduğu yeni bir mülkiyet rejimini ve buna bağlı 
ilişkileri içeren bu yeni durum, bu konudaki yasal düzenlemelerin önünde olduğu için, yani fiili 
durumla, yasal durum örtüşmediği, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası bu yeni durumu yeterince 
düzenlemediği ve bu konudaki gereksinimi karşılamadığı için anılan yasada değişiklik yapılması 
gerekmiştir. Yani bu konudaki gelişmelerde yine İngilizlerin atasözüne uygun biçimde olmuştur. 

İşte! Bugün değerli panelistlerimiz tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nda 14 Kasım 2007 
kabul tarihli, 5711 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler, bu bağlamda “Toplu Yapıların Yönetimi” konusu 
incelenecektir. 

Panelin hepimize yararlı olması diler, değerli panelistlere emekleri için, bilgilerini bizlerle paylaştıkları 
için teşekkür eder, sizlere bir kez daha sevgi ve saygılar sunarım.    

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

09 NİSAN 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN 
“ERZAN ERZURUMLUOĞLU’NA SAYGI” 

ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

09.04.2008

Sevgili Erzan Ağabey,
Değerli Meslektaşlarım, 
Sayın Konuklar,

Değerli ağabeyimiz, üstadımız, başkanımız Sayın  “Erzan Erzurumluoğlu’na Saygı” etkinliğimize hoş 
geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum. 
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Bir Avrupalı Çin’e gezmeye gider ve Çinli Wu’nun evine konuk olur. Avrupalılardan yana dertli 
olan Wu, Avrupalıların kendileri dışındaki toplumları anlama ve tanıma konusunda çok fazla istekli 
olmadıklarını,  bu konuda biraz istekli olanların ise son derece yüzeysel bir çaba gösterdiklerini 
söyler. Avrupalı bu eleştiriye karşı çıkar ve Wu’dan Avrupa ile Çin’in dünyaya bakışları arasındaki 
farkı açıklamasını ister. Wu konuşmaya başlar ve der ki: “İkimizde bir sandalyenin üzerinde rahatça 
oturuyoruz. Sandalye Çinlilerin icadı değil, aynı zamanda Avrupalıların da kullandığı, onlara da ait 
olan bir araç. O halde sandalye her iki kültürün de ortak malı. Bir Avrupalı olarak siz, sandalyenin 
özelliklerini nasıl açıklarsınız?” Avrupalı ne diyeceğini tam olarak bilemez, kem küm eder, sandalye ile 
insanın beden yapısı arasındaki ilişki üzerine bir iki şey söyler ve sözlerini yemek masasının çevresine 
dizilmiş olan sandalye ile masanın anlamlı bir birliktelik içinde olduğunu ifade ederek tamamlar. Wu 
söylenenlerin doğruluğuna katılır ve devamla: “Ama biz Çinliler siz Avrupalılardan farklı olarak bir 
adım daha ileriye bakarız. Sandalyelerin çoğu hala ahşaptan yapılıyor. Ahşap ormandan elde ediliyor. 
Daha sonra elden geçiriliyor, uygun parçalar halinde kesiliyor. Sonra sizin söylediğiniz kullanma 
aşaması geliyor. O aşamaya kadar sandalye daha  hala  anlamsız, işlevsiz  ve cansız bir nesnedir. Anlam, 
işlev ve canlılık kazanabilmesi için, bir insanın yorulduktan sonra onun üzerine oturması, yorgun 
vücudunu ona emanet etmesi, sırtını sandalyenin arka tarafına dayayarak gevşemesi ve bu suretle 
sandalyenin nimetinden dolaysız olarak yararlanması, zihni ve ruhu ile onu algılaması gerekir.” der. 
Bunları dikkatlice dinleyen Avrupalı anlamlı bir yorum yapar ve “bir  sandalyenin  imalatındaki  asıl  
marifetin,  ona,  insanın  üzerine oturup dinlenmesine imkan verecek biçimde şekil veren kişiye 
ait olması gerektiğini” söyler. “Evet” der Wu ve sözlerini “Herkes bir sandalye yapabilir. Ama bir 
sandalyenin iyi olabilmesi için, ondan yararlanan kişinin ona bir nimet gözüyle bakması gerekir.” 
diyerek sürdürür. Avrupalı, bunun yaşamın diğer alanları için de geçerli olup olmadığını sorar. Wu 
sözlerine “Tüm alanlar için geçerlidir. Zanaattan felsefeye kadar her alanda geçerlidir.” diyerek başlar 
ve devamla şunları söyler: “Dünyevi uğraşların hedefi kar elde etmek de olabilir, devlet düzeninin 
tesisi ya da düşmanın yok edilmesi de olabilir. Ama bütün bunların anlamı ve amacı insana yönelik 
olmalıdır. İnsana hizmet olmalıdır. Onun için bizde, düzenli düşünmenin babası olan Konfüçyüs, 
küçük bir derenin üzerine bir köprü yapan ve böylece köylülerin yürüme mesafesini kısaltan adamla 
aynı onuru taşır. Krizantemlere özenle bakan ve böylece gözlerimize mutluluk veren bahçıvana da 
aynı isim verilir. Bu isim, yaşamın bize hazırladığı gizli nimetlerle ilişkilidir. Böyle bir nimeti keşfedip 
insanlara sunan, insanlara hizmet eden herkese biz usta deriz.” 

Bu Çin anekdotunu bizim de aynı kültürden geldiğimizi, tıpkı Çinliler gibi, bizim de insana hizmet 
edenlere, bilgisini, zamanını, deneyimlerini insana sunanlara “usta” dediğimizi ifade etmek için 
anlattım. 

Bugün burada, günün bu yorgun saatinde avukat olarak mesleğimize, Baro Başkanı olarak 
Baromuza hizmet eden, akademisyen olarak üniversiteye, hukuk fakültesine ve buralarda yetiştirdiği 
şimdilerde avukat olan, yargıç veya savcı olan binlerce gencimize emek veren bir ustaya, Sayın Erzan 
Erzurumluoğlu’na olan saygımızı, vefamızı ifade etmek, ona, hizmetlerinin asla karşılığı olmayan 
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teşekkürlerimizi sunmak için toplandık.  

Değerli Konuklar, 

Günümüze daha çok para, daha çok iktidar, daha çok şan şöhret, daha çok şatafat, daha çok eğlence 
talep eden bir kültür egemen. Kuşkusuz bütün bu talepler yeni değil. İnsanlık tarihi boyunca ve 
hemen her toplumda var olan şeyler.Yeni olan bu oyuna katılanların sayısındaki fazlalık. Giderek 
artan ve hatta zalimleşen “daha çok para, daha çok iktidar, daha çok gösteriş” anlayışının karşısında 
yer alan “anlam, vefa, sadelik, ölçülülük” gibi değerler günümüzde daha az talep ediliyor, daha az işlem 
görüyor. Bakın çevrenize konuşan çok sayıda insan görürsünüz. Bu konuşanların büyük bir kısmı 
aslında konuşmuyor, sadece gürültü yapıyor ve yaptığı bu gürültüyü konuşmak sanıyor. Konuşan veya 
gürültü yapan, hatta büyük büyük sözler eden bu insanlar, hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey üretmiyor. 
Çok az sayıdaki insan ise, fazla konuşmuyor ama iş yapıyor, sade yaşıyor, ölçülü yaşıyor, yaptığı şeyler 
de anlam arıyor, yaptığı şeylere anlam katıyor. 

İşte! Sevgili Erzan Ağabey artık sayıları günümüzde çok azalmış olan bu gruptan. Her zaman ölçülü, 
sakin, sade, dengeli, az konuşan, ama çok iş yapan, kendi işini yapan, iyi yapan bir insan. Avukatlığı 
da böyle yaptı, yapıyor, Baro Başkanlığını da böyle yaptı, akademisyenliği de böyle yaptı ve böyle 
yapmaya devam ediyor.     

Doğruluk, dürüstlük, açık sözlülük Sayın Erzurumluoğlu’nun hem kişisel ve hem de mesleki ve siyasi 
ilişkilerinde en önemli özelliği olmuştur. Bulunduğu ortama içtenlik, sevecenlik, alçakgönüllülük, 
sadelik, güven gibi pozitif enerjiler getiren Sayın Erzurumluoğlu’ndan hepimizin öğrendiği ve daha da 
öğreneceği çok şey olduğunu biliyor ve kendisine, ailesine uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, bir kez daha sizlere sevgi ve saygılar 
sunuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

16 NİSAN 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN
“YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN’E SAYGI”

ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

16.04.2008
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Sevgili Yekta Ağabey,
Değerli Meslektaşlarım, 
Sayın Konuklar,

Değerli ağabeyimiz, üstadımız, başkanımız Sayın  “Yekta Güngör Özden’e Saygı” etkinliğimize hoş 
geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum. 

Gerçeküstücülüğün sinema tarihindeki en önemli temsilcilerinden olan tanınmış İspanyol sinema 
yönetmeni Luis Bunuel diyor ki; “Hafızanın yaşamlarımızı yapan şey olduğunu fark etmek için, parça 
parça da olsa, hafızanızı yitirmeye başlamanız gerekir. Hafızasız yaşam, yaşam değildir… Hafızamız; 
tutarlılığımız, aklımız, duygumuz, hatta eylemimizdir. Onsuz birer hiçiz.” 

Vefat eden meslek ustalarımız için “anma”, yaşayan meslek ustalarımız için “saygı” adıyla bu etkinlikleri 
düzenlememizin amacı, hem kişisel ve hem de kurumsal olarak hafızamızın; tutarlılığımız, aklımız, 
duygumuz, eylemimiz olduğunu bilmemiz, onsuz bir hiç olduğumuzun bilincinde olmamız ve bu 
hafızayı gelecek kuşaklara aktarmak istememizdir. Bir gün Ankara Barosunun tarihini inceleyecek 
olanlar, bu ve benzeri etkinliklerle oluşturulacak kurumsal hafıza içinde yararlanabilecekleri çok şey 
bulacaklardır.        

Az önce yaşamını anlatan kısa filmde de izlediğimiz üzere Sayın Yekta Güngör Özden, sadece Ankara 
Barosu’nun kurumsal hafızası bağlamında değil, Türk yargısının ve hukukunun kurumsal hafızası 
içinde de yeri olan en seçkin meslek ustalarımızdan birisidir.   

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım,

Seçkin gazeteci ve yazar Cüneyt Arcayürek’in, adını “ön söz… son söz” olarak koyduğu, küçük ama 
anlamı büyük bir dizesi var: “Atatürk’le doğdum/Atatürk’le yaşadım/Atatürk’le öleceğim.” 

Sevgili Yekta Ağabey’de ön sözü bu olan, kendilerine uzun ömürler diliyorum ama son sözü de bu 
olacak olanlardan. 

Beni Yekta Ağabey’le tanıştıran da, ön sözü ve son sözü bu olanlardan,  yani Atatürk’le doğan, Atatürk’le 
yaşayan, Atatürk’le ölenlerden. Bu kişi rahmetli babam Ahmet Coşar.  

Yekta Ağabey anımsar mı bilmiyorum. Zaman 1972 ile 1974 arasında bir zaman. Ben İstanbul Hukuk 
Fakültesinde öğrenciyim, Yekta Ağabey Ankara Barosu Başkanı, rahmetli babam da Yargıtay Birinci 
Hukuk Dairesi Üyesi. Yekta Ağabey ogün bugün benim ağabeyim. Baba dostum. İnsan olarak, avukat 
olarak benim kendime örnek aldığım ender kişilerden birisi. 

Babamla Yekta Ağabeyi aynı yerde buluşturan, onları yakınlaştıran kuşkusuz pek çok bağ var. Ama 
bunların içinde en önemlisi, en değerlisi, en anlamlısı her ikisinde de aynı içtenlikle, aynı güçle, aynı 
coşkuyla var olan Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi. 
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Sadece bizler için değil, insanlık için, değerini bilen, bilmek isteyenler için daha henüz aşılmış değil, 
ulaşılması gereken bir değer olan Büyük Atatürk’ü seven, sayan, O’na, O’nun düşüncelerine, ilkelerine 
bağlı olan, O’na minnet duyan çok insan tanıdım. Bu insanların hiçbirisine haksızlık etmek, onların 
Atatürk’e olan sevgisini ve bağlılığını kimseyle kıyaslamak, yarıştırmak istemem, ama şunu da 
söylemeden edemeyeceğim, arka plan hiçbir düşüncesi, çıkarı olmayan, Atatürk’ü sevmeyi meslek 
edinmemiş, O’ndan geçinmemiş, O’nu sözde değil, özde seven, O’na sözde değil, özde bağlı olan, 
O’nu gerçekten iyi anlayan ve yorumlayan insanların başında rahmetli babam ile Yekta Ağabey geliyor. 
Rahmet istedi, anmamı istedi, belki de ben anmak istedim, bu vesileyle tıpkı Yekta Ağabey gibi her 
şeyiyle bir Cumhuriyet çocuğu olan, varlığını, mesleki kariyerini Cumhuriyete borçlu olan ve ona 
adayan babamı da hoşgörünüze sığınarak anmış oldum.   

Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar,

Kasılmayan, zorlamayan, havalanmayan, yukarıdan konuşmayan, hangi konumda olursa olsun hep 
aynı olan, hep açık sözlü, hep içten, hep mütevazı olan, hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi “… gibi yapmayan” 
insanlar vardır. Yekta Ağabey bu ender insanlardan birisidir. Avukat olarak hep öyleydi. Anayasa 
Mahkemesi üyesi iken öyleydi. Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Yine öyleydi. Avukatlığı ile hep 
övündü, avukat iken de övündü, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu, başkanı oldu, yine avukatlığı ile 
övündü, avukatlığını hep öne çıkardı. Başkanlığı döneminde ben avukat değildim, ama tevatür öyle ki 
Yekta Ağabey  gelmiş geçmiş en sert Baro Başkanı. Bana sert diyenlere duyurulur. Avukatlıktan gelip 
de Anayasa Mahkemesi üyesi olması, sonra Anayasa Mahkemesi başkanı olması, her iki görevi de 
başarıyla yapması biz avukatlar için hep bir onur, hep bir övünç kaynağı oldu. Anayasa Mahkemesi’nin 
ilk avukat üyesi, sonra da başkanı olması biz avukatlar için iyi bir örnek, pozitif bir hedef oldu. 
Yekta Ağabey’in açtığı bu yolu sevgili ağabeyimiz, başkanımız Mahir Can Ilıcak, şimdilerde Anayasa 
Mahkemesi üyesi olan Sayın Serruh Kaleli izledi. Bütün bunlar biz avukatlar için gurur verici, onur 
verici örnekler. Dileğimiz bu onurların gelecekte de sürmesi.     

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Aydının konumu, yaşadığı coğrafyaya göre biçimlenir. Batı’nın aydını devlete göre biçimlenmiştir. 
Doğuya doğru gidildikçe aydının tanımı ve ölçüleri değişir. Devletten, iktidardan yanaysa işbirlikçi, 
karşıysa hain, bu yerlerle ilgisi, ilişkisi yoksa fildişi kulede sayılır. Kuşkusuz bu ölçüler, bu yaklaşımlar 
yanlış ve yanıltıcı. Zira aydın, düzenden, işleyişten soyutlanmış kişi değildir. Aydın etkili olmaya 
değil, doğru olmaya bakar. Doğru bakabildiği, bunu içselleştirdiği ölçüde ve sürece etkili olur. 
Aydın, kelimenin tam anlamıyla hiç kimsenin işine gelmeyen kişidir. İktidarın ya da muhalefetin 
sözcüsü, savunucusu, tetikçisi, kalemşörü değildir. Doğru bildiklerini, eğri bildiklerini, inandıklarını, 
inanmadıklarını kimsenin, kimselerin yararına olduğunu düşünmeden, hiç kimsenin, hiçbir kurumun 
değirmenine su taşımadan dile getiren kişidir aydın. Yekta Ağabey bu tanımın içine giren bir 
Cumhuriyet aydınıdır. Sadece avukat değil, sadece yargıç değil, bir düşün adamıdır, bir sanat adamıdır 
o. Avukatlıkla şiiri birbirine harmanlayan kişidir o. Düşüncelerine katılırsınız veya katılmazsınız, ama 
içtenliğinden emin olabilirsiniz. Yani kimileri gibi ruhunu satmadan anlamlı bir yaşam bütünlüğü 
sağlamış ender kişilerden birisidir Yekta Ağabey.    
          
Sözlerime son vermeden burada ve sizlerin tanıklığında Sevgili Yekta Ağabeyimize, Baro Başkanı 
olarak Ankara Barosuna, avukat ve yargıç olarak Türk Hukukuna yaptığı önemli ve değerli hizmetler 
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için teşekkür eder, kendisine, değerli ailesine uzun ve sağlıklı bir yaşam diler, hepinize yeniden sevgi 
ve saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN ANKARA’DAKİ BİR KISIM YABANCI MİSYON 
TEMSİLCİLERİNİN DAVETİ ÜZERİNE 17 NİSAN 2008 TARİHİNDE 

MÜLTECİLER HUKUKU ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMA

17.04.2008

Değerli Katılımcılar, 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlar, görüşlerime değer verip beni davet ettiğiniz için teşekkür 
ederim.  

Gündemimiz “Mültecilerin Türk Hukuku Bağlamında Hukuki Statüleri Nedir? Türkiye’de 
mülteci olarak bulunan kişilere uygulanabilecek bir muafiyet var mıdır? Yok ise buna bir 
çözüm bulunabilir mi?”
    
Türkiye Cumhuriyeti’nde mülteci ve sığınmacılarla ilgili ilk genel düzenleme 14 Haziran 1934 
tarihli ve 2510 sayılı İskan Yasası’dır. Bu yasa Türkiye’ye yapılacak sığınma ve göç hareketleri, 
ülke içi iskan ve özellikle ulus inşa etme siyaseti bağlamında sosyal ve siyasi nitelik taşıyan 
mecburi iskan ile ilgilidir. 

Mültecileri ilgilendiren diğer bir yasa Yabancıların İkamet Seyahati Hakkında Kanun’dur. Bu 
yasa genel güvenlik ve siyasi-idari gerekliliklere aykırı sayılan kişilerin sınır dışı edilmeleriyle 
ilgili düzenlemeleri içermektedir. 
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Mültecileri ilgilendiren bir diğer yasa, Türkiye’ye giriş yapacak yabancılarla ve yine kamu 
güvenliği veya benzeri nedenlerle yabancıların sınır dışı edilmeleriyle ilgili düzenlemeleri 
içeren Pasaport Kanunu’dur. 

Artan bireysel ve toplu sığınma olayları nedeniyle 29 Ağustos 1961 tarihli ve 359 sayılı 
Yasaya dayanılarak 14 Eylül 1994 tarih, 94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılan 
“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet 
İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen 
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” bireysel sığınma ve toplu sığınma durumlarında neler yapılması gerektiğini 
düzenlemektedir. Bu yönetmelik içeriği itibarı ile salt sığınma olaylarına ilişkin ilk ve tek 
genel düzenleyici belgedir. 

Anılan yönetmelik çerçevesinde karşılaşılan temel sorun, uluslararası hukuk bağlamında 
“sığınmacı/mülteci” niteliğine uygun koşullara sahip olduğu halde, yasadışı giriş yapmış ve 
iç hukuku ihlal etmiş olan ve özellikle de öngörülen sürede yetkili makama başvuru koşulunu 
yerine getirmemiş veya getirememiş kişilerle ilgilidir. 

Türkiye Cumhuriyeti 1951 Cenevre Sözleşmesini ve bu sözleşmeye ek 1967 protokolünü, 
sözleşmeden doğan tercih hakkını kullanarak coğrafi çekinceyle imzalamıştır. Buna göre 
Türkiye sadece Avrupa’dan gelerek iltica etmek isteyen yabancıları sözleşme kapsamında 
mülteci olarak kabul edeceğini beyan etmiştir. 

Az önce içeriğine değindiğim 14 Eylül 1994 tarihli yönetmelikle, Avrupa ülkeleri dışından 
Türkiye’ye gelen ve mülteci kriteri taşıyan Asyalı, Afrikalı yabancılara da kendilerini kabul 
edecek üçüncü bir ülkeye gitmek üzere vize sağlayıncaya kadar Türkiye’de geçici amaçla 
sığınma imkanı tanınmıştır. 

Yine 14 Eylül 1994 tarihli yönetmeliğin 23. maddesi hükmüne göre; “Mülteci ve sığınmacıların 
vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olup olmayacağı hususu ilgili mevzuata tabidir.” 

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığından alınan ve bu davet öncesinde bana da iletilen 
yazılı düşünceye göre; “Üçüncü bir ülkeye gitmek üzere Türkiye’ye gelen sığınmacılardan 
ikamet tezkeresi bedeli ve harçların tahsili yasal bir zorunluluk olmakla, bu harç ve bedellerin 
şahsın kendisi veya kabul edildiği ülke ya da uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanması 
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gerekmektedir.” 

492 sayılı Harçlar Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan ve 26 Aralık 2007 tarihli, 
26738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre, 
giriş, tek giriş, müteaddit giriş, tek ve çift transit vizeler ile yabancılara verilecek ikamet 
tezkereleri ve Dış İşleri Bakanlığı tasdikleri harca tabidir. 

Bu harçların tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dış İşleri ve Maliye 
Bakanlıkları yetkilidir.      

Bu konular ilgili olarak karşılaşılan sorunlara bir çözüm bulunabilir mi? Özelikle ifade etmek 
isterim ki, bu konudaki sorun hukuki olmaktan daha çok siyasidir. Çözümü de siyasilerin 
bulması gerekir. Karşılıklı görüşmelerle, karşılıklı mütekabiliyetler kabul etmekle, sorunun 
insani boyutu göz önüne alınmakla çözüme ulaşılabileceği kanısındayım. Bu konuda en 
büyük görev de, herhalde yönetilen konumunda olan bizlere değil, yöneten konumunda 
olan devletlere ve onların ülkemizdeki temsilcileri konumunda olan sizlere düşmektedir. 
Bu bağlamda ifade etmem gerekir ki, iltica ve göç alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı çerçevesinde iç hukukla ilgili olarak 
gerekli dönüşümler ve iyileştirmeler yapılıyor. Türkiye bütün bunları ve yanı sıra Kopenhag 
Kriterlerini salt Avrupa Birliği’ne üye olmak için değil, kendi yurttaşları olsun, mülteci veya 
sığınmacılar olsun bu standartlara layık ve bu kriterler çağdaş hukuki, siyasi, ekonomik 
normlar olduğu için yapıyor. Birlik üyesi kimi ülkelerin olumsuz ve ahde vefa ilkesine aykırı  
tavırları karşısında Türk halkı Avrupa Birliği üyesi olup olmamayı artık o kadar fazla da 
umursamıyor.       

Mülteci ve sığınmacı sorunuyla ilgili olarak değinmek istediğim bir diğer husus; Türkiye’nin, 
özellikle 70’li yıllardan sonra başlayan yoğun bir mülteci akımıyla karşı karşıya olması 
ve buna bağlı olarak yaşadığı sorunlardır. Bu bağlamda Türkiye göç ve özellikle iltica 
hareketleri yönünden sadece bir geçiş ülkesi değil, aynı zamanda bir hedef ve kaynak ülke 
durumundadır. 

Türkiye; Orta ve Batı Asya ülkeleri ile Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen ve Avrupa ile 
ABD, Kanada veya Avustralya gibi ülkelere göç etmek isteyenler yönünden transit güzergah 
olarak kullanılmakla bu yönüyle bir geçiş ülkesidir. Sovyet Blokunun çökmesi sonrasında 
oluşan Gürcistan, Romanya, Moldova gibi ülkeler ve hatta Ermenistan vatandaşlarının kaçak 
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olarak çalışmak üzere geldikleri bir hedef ülke durumundadır. Yine Türkiye, yurttaşlarının 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere başkaca ülkelere yasadışı yollarla geçiş ve iltica talebinde 
bulundukları bir kaynak ülke konumundadır. Bütün bu etkenlere bağlı olarak Türkiye 
yasadışı göçlerle mücadele etmektedir ve bu konuda diğer ülkeler gibi uluslararası işbirliğine 
gereksinim duymaktadır.      

Burada gözden kaçırılmaması gereken husus; Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi mülteci 
ve sığınmacılar konusunda karşılaştığı veya karşılaşabileceği sıkıntı ve tehlikelere karşı 
egemen bir devlet olarak hükümranlık hakları doğrultusunda önlem almasının hakkı olduğu 
hususudur. O nedenle Türkiye’nin bu konudaki duyarlılıklarına her ülkenin saygı göstermesi 
gerekir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN  “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

ETKİNLİKLERİ”NİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA

23.04.2008

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Etkinlikleri”ne hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bugün başlayan ve 26 Nisan 2008 gününe kadar sürecek olan bu etkinliğin hazırlanmasında başta 
Çocuk Hakları Merkezimiz ile onun değerli başkanı sevgili meslektaşımız Türkay Asma olmak 
üzere, değerli kurul üyelerine, emeği geçen herkese ve yine bu etkinliğe destek veren tüm kurum ve 
kuruluşlara en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Değerli Konuklar, 
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Modern bir devlet kurma, ulusalcılığı da zorunlu kıldığından, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşzamanlı 
kurulan diğer devletler gibi modern bir devlet olarak kurulması, aynı zamanda bir ulusun oluşmasının 
da tarihidir.  

Onun için devletin Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkese eşit koşullarda tanınan yurttaşlık 
statüsünün, ulusal birlik bilincinden ve bu bilince ortak olma inancından soyutlanması olanaksızdır. 
Bu bağlamda ulus, kendilerini birey olarak ifade eden insanlardan oluşan ve siyasal birlik ile bir 
kültürün ilişkisinden ibaret olan bütünsel bir toplumdur.       

Büyük Atatürk’ün devlet ve siyaset anlayışının temelini oluşturan ilkelerin içinde en 
önemli olanlardan birisi hiç kuşkusuz ulusal egemenliktir. Devlet yönetiminde en 
üstün buyurma gücü olarak tanımladığımız egemenliğin ulusa ait olduğunu ifade 
eden ulusal egemenlik ilkesi, kişi veya zümre egemenliğine dayanan monarşik veya 
oligarşik yönetim biçimlerinden bu yönüyle ayrılır. 

Atatürk’ün Milli Mücadele’nin daha ilk günlerinden itibaren açıkça ortaya koyduğu 
bu ilke, Milli Mücadele sürecinde Ankara Hükümetinin Anayasası olan 1921 
Anayasası’nın olduğu kadar, Cumhuriyetimizin de anayasaları olan 1924, 1961 ve 
1982 tarihli Anayasaların temelini oluşturur.

Büyük Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 
gün olan 23 Nisan 1920 gününde kutlanan ve günümüzdeki adı Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı olan bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk ulusal ve resmi 
bayramıdır. 

Ulusal egemenlikle ilgisi nedeniyle önemli ve anlamlı olan bu bayram dünyada 
çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olmakla da önemli ve anlamlıdır. 

Ne var ki sorun çocuklara bayram armağan etmekle, onları bayramdan bayrama 
anımsamakla, bayram nedeniyle hamasi nutuklar atmakla çözümlenmiyor, bugüne 
kadar da çözümlenemedi. Zira Türkiye’nin çocukların sorunları ile ilgili olarak ulusal 
bir politikası yok. Olmadığı içindir ki ülkemizde daha hala çok fazla sayıda sokak 
çocuğu, madde bağımlısı çocuk, istismara, cinsel tacize uğrayan çocuk, düşük ücretle 
ve hatta ücretsiz çalışan çocuk, cinsiyet ayrımına tabi tutulan çocuk, suça itilmiş çocuk, 
eğitim ve öğrenim imkanı bulamayan çocuk, sosyal ve kültürel faaliyetleri engellenen 
çocuk, sosyal hizmetlerden destek alamayan çocuk var. Özel ilgi, koruma ve destek 
bekleyen zihinsel ve bedensel engelli çocuk var. Ama Türkiye’nin bu çocuklarla ilgili 
ulusal bir politikası, projesi, programı yok.      
Oysaki “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na Dair Sözleşmesi” ile birlikte ve dünya 
genelinde çocuklar için yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu bu 
sözleşme gereğince çocuklar hakları olan bireyler olarak kabul edilmektedir. Bu 
sözleşmenin getirdiği ve birbiriyle iç içe geçmiş olan sosyal içerme ile çocukların 
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katılım hakkını, devlet başta olmak üzere yetişkin bireyler ve sivil toplum kuruluşları 
olarak hepimizin içselleştirmesi ve buna katkı yapması gerekir. Ülkeyi yönetenlerin, 
yönetmeye talip olanların bugünü değil, geleceği de düşünüp planlaması ve çocuk 
konusunda ulusal politikalar geliştirmesi, bu bağlamda çocuk bireylerin haklarından 
en fazla biçimde ve eşit olarak yararlanmalarına zemin oluşturacak kısa ve orta vadeli 
stratejiler oluşturması ve bunları uygulamaya koyması gerekir.   

Bugüne kadar olmadı, dileriz bundan sonra olur ve Türkiye çocuklara karşı işlediği 
bütün bu ayıplardan kurtulur. 

Sözlerime son vermeden bir hususu daha ifade etmeme lütfen izin veriniz. Çocukların 
sorunları konusunda her şeyi devletten beklemeye de hakkımız yok. Anne baba 
olarak, yetişkin insanlar olarak bizlere düşen görevler de var. Bu görevlerimizi 
yapmamamız bir yana çocuklara iyi örnek de olamıyoruz. Az önce izlediğimiz tanıtım 
filminin sloganında da gördük: “Children See, Children Do.” Yani “çocuklar görür, 
çocuklar yapar.” Kimden görür? Biz yetişkinlerden, anne babalardan. Yani çocuklar 
bizi yansıtıyorlar.

Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

 Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 08.05.2008 TARİHİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI 
ORGAN NAKLİ ANKARA BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ İLE 

ORTAKLAŞA DÜZENLENEN PANELDE YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI

08.05.2008

Değerli Konuklar, 
Sevgili Meslektaşlarım, 

Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi ile Ankara Barosu tarafından 
ortaklaşa düzenlenen panelimize hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde hemen her zaman etkinliği düzenleyen kurumlar, o kurumların 
başkanları veya kurumu temsile yetkili diğer kişiler öne çıkar, açılış konuşmalarını onlar yapar, alkışları 
onlar alır, onlara teşekkür edilir. 

Oysa bu tür etkinliklerin düşünülmesinde olsun, hazırlanmasında ve yapılmasında olsun emeği geçen 
kişiler vardır. Onlar pek ortada görünmez, isimleri de çok az anılır. İzninizle ben önce bu panelin 
düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımdan söz ederek konuşmama başlayacağım. 

Teşekkür etmemiz gereken ilk kişi baromuzun değerli üyesi, sevgili meslektaşım Uğur Uzer’dir. Organ 
nakliyle ilgili olarak Baromuzda bir kampanya başlatılması düşüncesi ve önerisi Sayın Uğur Uzer’den 
gelmiştir. Dolayısıyla bu panelin yapılmasının fikir babası Sayın Uğur Uzer olmakla, kendisine Ankara 
Barosu adına, şahsım adına ve izninizle sizler adına teşekkür ediyorum. 

Her kuruluşta olduğu gibi Ankara Barosunda da, sadece işini yapan, üstelik çok iyi yapan, “bir şeyler 
yapmayı”,  her zaman ve her koşulda “bir şey olmanın” önüne çıkaran, sorumluluk düzeyi yüksek, 
bilgi ve kişilik olarak gerçekten iyi donanımlı ve güvenilir çok sayıda avukat, çok sayıda Baro çalışanı 
vardır. Baromuzun kayıtlı üyesi ve aynı zamanda hukuk danışmanı olan sevgili Özge Köksal onlardan 
bir tanesidir. Yaptığı diğer pek çok işin yanısıra bu panelin düzenlenmesini de Sayın Özge Köksal 
yürütmüştür. Kendisine hem sizler adına ve hem de Ankara Barosu adına en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Bu panelin düzenlenmesine emek veren, emek verdiği için de hepimizin teşekkür etmesi gereken bir 
diğer kişi, Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi Başkanı Sayın Dr.Eyüp 
Kahveci’dir. Emeğiniz için, duyarlılığınız için, ilginiz için Ankara Barosu adına, hepimiz adına size 
teşekkür ediyoruz Sayın Kahveci.

Bu etkinliğe verdikleri destek ve katkı için, bu salonu tahsis ettikleri için, yapacakları açış konuşması 
için Sayın Başsavcımız Hüseyin Boyrazoğlu’na, yine yapacakları açış konuşmasıyla panelimize katkı 
yapacak olan TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Sayın Cevdet Erdöl’e sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Bize verecekleri değerli bilgiler için  Prof.Dr.Sayın Mehmet Haberal Hoca’ma, Ankara Adliyesi’nin 
çalışkan, üretken savcılarından olan Sayın Hakan Kızılarslan’a, değerli akademisyen Sayın Erhan 
Büken’e ve doktor Sayın Ata Bozoklar’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum.    

Son teşekkür panelimize katılan siz değerli konuklarımıza ve meslektaşlarımıza. Geldiğiniz için, 
duyarlılığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. 
   
Değerli Konuklar, 

İnsanı insan yapan, insanı diğer bütün canlılardan ayıran önemli özellikleri var. Kuşkusuz bunların 
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içinde en önde geleni; düşünmeyi, karar vermeyi sağlayan akıl, hissetmeyi, sevmeyi, bunları ifade 
etmeyi sağlayan kalp ve adil olmayı sağlayan vicdandır. 

Esasen dünden bugüne uygarlık adına ne yapılmışsa, bunların hepsi insan aklının, kalbinin ve 
vicdanının eseridir. 

Yaşamımızı kolaylaştıran şeyler, adına teknik dediğimiz, teknoloji dediğimiz şeyler, örneğin otomobil, 
örneğin uçak, örneğin bilgisayar, bunları yaratan insanın aklı. 

Adına sanat dediğimiz estetik niteliği olan her şey, şiir gibi, roman gibi, müzik gibi, resim gibi bizi 
yumuşatan, hissetmemizi, hissettirmemizi sağlayan, bizi birbirimize yaklaştıran, bizi daha rafine hale 
getiren şeyler. Bütün bunlar da kalbimizin, yüreğimizin ürettiği değerlerdir. 

Paylaşma, yardımlaşma, iyilik yapma, kötülük yapmama, acıma, adil olma gibi insani özelliklerimizin 
hepsi. Onları gerçekleştiren ise vicdandır. 

Ölüm. Bir gün hepimiz ölümü tadacağız. Esasen doğan herkes potansiyel ölüm adayıdır. Onun için 
insanın ölmeden önce kendi yaşamında, başkalarının yaşamında bir iz, bir eser bırakması gerekir. 

Bunu belki hepimiz yapmak isteriz. Ama çoğumuz yapamayız. Şunun için yapamayız; insanlığa bir eser 
bırakmak için akıllı olmak, bir kalbe sahibi olmak, vicdan sahibi olmak yetmediği için yapamayız. 

Zira bunları yapabilmek için; insanlığa hizmet edecek bir buluş, bir araç, bir gereç bırakabilmek; veya 
insanlığın yolunu aydınlatacak bir görüş sahibi olabilmek; veya herkesin okuyacağı bir roman, herkesin 
ezberinde tutacağı bir şiir yazabilmek; herkesin bağıra bağıra okuyacağı, büyük bir keyifle okuyacağı 
veya dinleyeceği bir müzik parçası besteleyebilmek; ya da bunu bir insan mı yaptı diye düşüneceğimiz 
bir resim yapabilmek için, insan olmak yetmez, dahi olmak gerekir. Zira ve sadece dahiler iz bırakır, 
eser bırakır. Onların sayısı da pek o kadar fazla değil.  

Ama dahi olmasak da, öldükten sonra insanlara rehberlik edecek, hizmet edecek bir eser bırakacak 
ölçüde zeka ve duygu sahibi olmasak da, yine insanlığa bir eser bırakmamız mümkün. 
Nasıl mı? Organımızı bağışlayarak. Bağışladığımız bir organımızla bir insanı yaşatmak suretiyle de 
insanlığa bir eser bırakırız. Bu yolla hem bir insanı ve hem de kendimizi yaşatırız. 

İşte! Bunu yapmamızı bize emreden, bunu bize yaptıran da vicdanımızdır. Yani iyilik yapma 
duygumuzdur, yani paylaşan, yardımlaşan, acıyan, adil olmamızı emreden yanımızdır. 

Değerli Konuklar, 

29 Mayıs 1979 tarihli ve 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli 
Hakkındaki Kanun” ile düzenlenen organ naklinin tıbbi, hukuki, cezai yönleri var. Bunları az sonra 
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değerli panelistler sizlere sunacaklar. Onun için ben panelimizin konusunu oluşturan organ naklinin 
bu yönü üzerinde değil de, insani boyutu üzerinde durdum. 

Bilgilendirici nitelikteki bu panelimizi Ankara Barosuna kayıtlı avukatları kapsayan bir organ nakli 
kampanyası izleyecek. 

Ben bütün meslektaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya, katkı yapmaya davet ediyorum. 

“İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği için, düşünmekten 
korkuyor. Eleştirilmekten korktuğu için, konuşmaktan korkuyor. Gençliğin değerini bilmediği için, 
yaşlanmaktan korkuyor. Dünyaya iyi bir şey vermediği için, unutulmaktan korkuyor. Ve aslında yaşamayı 
bilmediği için, ölmekten korkuyor.” 

Bu sözler, insan doğasındaki her türlü duyguyu, çatışmayı, insanın kişiliğindeki her çeşit yozlaşmayı 
ve bozulmayı unutulmayacak sözcüklerle, tümcelerle, imgelerle ifade eden büyük usta William 
Shakespeare’e ait.     

İnsanız. Shakespeare’in işaret ettiği bu korkuları az veya çok hepimiz yaşamışızdır, yaşıyoruzdur veya 
bir gün yaşayacağızdır. Bana göre bu korkuların içinde en önemlisi dünyaya iyi bir şey verememektir. 
Yani unutulmak korkusudur. 

Kendi adıma söylüyorum; öldükten sonra insanlara bırakabileceğim ne bir romanım, ne bir şiirim, 
ne bir resmim, ne bir şarkım ve ne de bir buluşum var. Yani bu anlamda arkamda bırakabileceğim 
bir eserim, iyi bir şeyim yok. Onun için bu kampanyanın ilk bağışçısı ben olacağım. Hangi organım 
işe yarar bunu bilmiyorum. Ama işe yarayan ne kadar organım varsa, o organlarımı bağışlayacağım. 
Böylelikle benden sonra yaşayacak olan çok değerli bir eser, bir iz bırakmış olurum. Belki de dahi 
olacak olan bir insanı yaşatmış olurum.   

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.  

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

16 MAYIS 2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN “HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-CMK 231” KONULU 

SEMPOZYUMDA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

16.05.2008

Değerli Konuklar, 

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Barosu Parlamento ile İlişkiler ve Yasa İzleme Kurulu tarafından düzenlenen 
“Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu sempozyuma hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi adıma 
sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Türk Ceza mevzuatı yönünden yeni bir kavram ve hatta kurum olmakla bilgi 
eksikliklerimiz olan “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu 
bu sempozyumu düzenleyen Ankara Barosu Parlamento ile İlişkiler ve Yasa İzleme 
Kurulu’nun değerli Başkanı Sayın Orhan Akatay ile yardımcısı sevgili Banu Koçak’a 
ve onların şahsında tüm kurul üyelerine, panele konuşmacı olarak katılan Askeri 
Yargıtay’ımızın Onursal Başkanı, değerli ağabeyimiz Sayın Fahrettin Demirağ’a, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekanı ve aynı zamanda Baromuzun da çok 
değerli üyesi olan sevgili Metin Feyzioğlu Hocama, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 
değerli Tetkik Hakimi Sayın Özcan Güven’e, hem sempozyomumuza katıldıkları ve 
hem de verecekleri değerli bilgiler için en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Değerli Konuklar, 

Etkinliğimizin konusunu oluşturan “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” 
kurumunun hukuki niteliği, bu kurumun düzenlenmesindeki amaç, uygulanabilme 
koşulları, karar verilmesinde izlenecek usul, kanun yolları, doğuracağı sonuçlar ve 
etkiler hakkında, değerli konuşmacılarımız az sonra bizleri aydınlatacaklar. 
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Ben bu açış konuşmamda sayın konuşmacıların uzmanlık alanına müdahale ederek 
korsan bir bildiri sunmak ve onların zamanından çalmak amacında değilim. Ama 
hem değerli konuşmacılarımızın ve hem de sizlerin iznini ve hoş görüsünü talep 
ederek konu hakkında bir şeyler söylemek isterim.       

“Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kurumunun kaynağı, Türk Hukuk 
sisteminin de içinde yer aldığı Kara Avrupası hukuk sistemine oranla, daha birey/
insan odaklı bir hukuk sistemi olan Anglo-Amerikan hukuk sistemidir. 

Kara Avrupasında ilk uygulaması Fransa’da çocuk suçlarıyla sınırlı olarak başlayan 
ve daha sonra yetişkinleri de kapsamına alan ve giderek diğer Avrupa ülkelerinde de 
uygulama alanı bulan bu kurum, Türk ceza yargılama sistemine 15 Temmuz 2005 
yürürlük tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ve sadece çocuk suçlarıyla 
sınırlı olarak girmiş, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231.maddesinin 
değiştirildiği 19 Aralık 2006 tarihinden sonra ise yetişkin suçluları da kapsamına 
almıştır. 

 “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kurumu niteliği itibariyle bir genel 
af olmadığı gibi, özel bir af da değildir. Aksine bir usul hukuku kurumudur. Yasada 
öngörülen koşulları oluşsa dahi, uygulanıp uygulanmayacağı doğrudan yargıcın 
takdirine bağlıdır. Bu bağlamda yargıç, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının 
uygulanabilmesinin mümkün olduğu davalarda dahi bu yola gitmeyip, Türk Ceza 
Yasası’nın 51.maddesinde düzenlenen erteleme kurumuna başvurabilir. Oysaki ister 
genel, isterse özel nitelikte olsun af, yargıcın takdirini ortadan kaldıran ve yasayla 
cezanın uygulanmasına son veren bir kurumdur. 

“Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kurumu niteliği itibariyle bir usul 
hukuku kurumu olmakla birlikte, maddi hukuk yönünden de sanık lehine sonuç 
doğurmakla, aynı zamanda ve bu yönüyle bir maddi hukuk kurumudur. Zira olası 
bir mahkumiyet kararı, hükmün uygulanmasının geri bırakılmasıyla belli bir süre 
için ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olarak hiçbir hukuki sonuç 
doğurmamakta, sürenin geçmesinden ve yükümlülüklere uyulmasından sonra ise, 
kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmekle ceza davasıyla mahkumiyet 
kararı arasındaki ilişkiyi tamamen ortadan kaldırmaktadır. 
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En başta Anayasamızın 10.maddesinde öngörülen yasa önünde eşitlik ilkesine aykırı 
olarak askeri suçların kapsam dışında bırakılması olmak üzere, aleyhinde şeyler 
söylenmesi mümkün olmakla birlikte, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” 
kurumu; birey/insan odaklı, yani hümanist olması, insanları kaybetmeyi değil, 
kazanmayı amaçlaması yönüyle, aleyhinde olmaktan daha çok lehinde şeyler 
söylenmesi gereken bir kurumdur. 

Ceza mevzuatımız bakımından önemli ve radikal içerikte olan bu kurumun aksayan 
yönleri mutlaka vardır. Bu kurumu kötüye kullananlar olabileceği gibi, bu kurumun 
cezanın caydırıcılık niteliğini ortadan kaldıracağı da söylenebilir. Ama yargıçlarımız 
tarafından her somut olayın özelliğine uygun biçimde kullanıldığı takdirde, bütün 
bu olumsuzluklar en aza indirilebilir. Aksayan yönleri, eksiklikleri ise, zaman içinde 
yapılacak yasal düzenlemelerle giderilebilir.        

Sözlerime son vermeden bu sempozyumun hepimize yararlı olmasını diler, değerli 
konuşmacılara  emekleri için, bilgilerini bizlerle paylaşacakları için teşekkür eder, 
sizlere bir kez daha sevgi ve saygılar sunarım.  

  

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU STAJ KURULU’NUN 16-17-18 MAYIS 2008 TARİHLERİNDE 
DÜZENLEDİĞİ “STAJYERLER KURULTAYI’NDA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ 

KONUŞMASI 

16.05.2008

Sevgili Stajyerler, 

Sizleri Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

“Stajyerler Kurultayı” düzenlemekle Ankara Barosu olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dilerim 
Türkiye Stajyerlerinin bu ilk buluşması, bir başlangıç olur, yenileri yapılır, giderek kurumsallaşır, bu 
kurultayların “feedback/geri besleme”leri bizlere eksikliklerimizi, yanlışlarımızı gösterir, daha iyiye 
doğru sürdürdüğümüz yolcuğumuzda bizlerin önünü aydınlatır, bizlere yeni açılar, açılımlar getirir. 

İlk olan bu kurultayın, bu kurultayda bugün yapacağımız çalışmanın, sizlerin genç fikirlerinin Türkiye 
Barolar Birliği yönetimine, Türkiye’deki tüm baroların yöneticilerine yol göstereceğine, yeni ufuklar 
açacağına inanıyor, başta günümüzün iktidarı olmak üzere tüm siyasilerimiz yönünden ise böyle 
olmasını umuyor ve diliyorum.

Bu kurultayın düzenlenmesindeki emekleri için Ankara Barosu Staj Kurulu’nun değerli başkanı sevgili 
meslektaşım Sitare Sağsen’e, onun şahsında tüm kurul üyelerine, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım 
adına, kendi adıma teşekkür ediyorum. Ama daha büyük teşekkürü hak eden Ankara Barosu 
stajyerleridir. Onlar olmasaydı, onların coşkusu, onların başarma arzusu, onların dirikliği, katkısı ve 
emeği olmasaydı, bu kurultay gerçekleşmezdi. 

Değerli Stajyerler, 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliği onun akli yeteneğidir. İnsan bu yeteneği sayesinde 
yaşamını sürdürebilir, düşünür, bilgi edinir, karar verir. Bilgi, düşünme ve akılla hareket etme insani 
özelliklerdir, ama aynı zamanda özgür ve özerk birey olmanın da asgari gerekleridir. Zira insan, akli 
yeteneğini kullanabildiği, bilgi sahibi olduğu, kendi kararlarını bizzat kendisi verdiği, bağımsız hareket 
ettiği, başkaları ile aynı fikirde olmakta ya da olmamakta özgür olduğu, başkalarının müdahalesine 
maruz kalmadığı ve bu müdahalelerden etkilenmediği ölçüde birey olur. Onun için birey olmak, özgür 
olmak, özerk olmak demektir. 

Esasen rasyonel bir akıl baskı altında işlevini yerine getiremez; rasyonel bir akıl gerçeği algılamasını 
başkalarının emrine, talimatlarına, yönlendirmesine teslim etmez; bilgisini, kendi doğru anlayışını 
başkalarının fikrine, tehditlerine, isteklerine, açık veya gizli planlarına, çıkarlarına kurban etmez. 
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Böyle bir akla, böyle bir kişiliğe başka biçimde düşünen, başka çıkarları ve planları olan birileri engel 
olmaya çalışabilir, bu kişi susturulabilir, hapse atılabilir ve hatta öldürülebilir, ama ona baskı yapılamaz, 
özgürlüğü onun elinden alınamaz. 

Amerika’nın Bağımsızlık Bildirisi’nde arka arkaya sıralanan üç temel hak vardır. Bunlar “yaşama hakkı, 
özgürlük hakkı, mutluluğu arama hakkı”dır. Dikkatinizi çekerim, mutlu olma hakkı değil, mutluluğu 
arama hakkı. Bu, bir insanın mutluluğa ulaşmak için gerekli gördüğü şeyleri yapma hakkına, yani özgür 
olma hakkına sahip olması anlamına gelir; başkalarının onu mutlu etmesi gerektiği anlamına gelmez. 

Sevgili Stajyerler,

Yurttaş, siyasi toplumun, yani devletin, bir dizi hak bahşedilmiş, ama aynı zamanda sorumluluk da 
yüklenmiş üyesidir. Onun için yurttaşlık, bireysel var oluşun kamusal yüzüdür. 

Bireysel var oluş, yani birey olma toplumsallaşmayı gerektirir. Onun için birey olma sürecini 
tamamlayamamış olanlar, ne özgür olabilirler, ne özerk olabilirler, ne de toplumsallaşabilirler. Yani 
kendi kendini yönetemezler, başkalarının kendisini yönetmesine izin verirler. Ne yaratabilirler, ne de 
kendilerini örgütleyebilirler. 

Öyle oldukları için de, anonim her söylemi akıllarının süzgecinden geçirmeden benimserler, kendi 
dillerinde yeniden üretirler, kendilerini yaptıkları işle, ürettikleri ve yarattıkları değerlerle değil, ırk, 
inanç, köken, ideoloji gibi aidiyetlerle tanımlarlar; ideoloji merkezli, sınıf merkezli, din merkezli, grup 
merkezli, parti merkezli, iktidar merkezli, cemaat merkezli düşüncenin ve söylemin marjlarına kolayca 
itilirler. 

Toplum yaşamı sivil katılımı gerektirmekle, ancak birey olma sürecini tamamlamış olan yurttaşlar; 
sahip oldukları haklar, yetkiler ve eğer bilincinde ve farkında iseler, taşıdıkları sorumluluklar ölçüsünde 
yaşadıkları toplumun sivil hayatına katılabilirler, sağlıklı ve dinamik bir sivil toplumun oluşmasına 
katkı yapabilirler. 

Sevgili Stajyerler, 

“Ben olmak” ve “biz olmak” üzerine çok şey okumuş ve dinlemişsinizdir. Yarın avukatlık yapmaya 
başladığınızda ve Baro üyesi olduğunuzda sizlere “biz olmak” üzerine vaazda bulunacak olanlar olacak. 
Siz, siz olun önce “ben olun”. Zira “ben” olmadan, “biz” olamazsınız. “Biz olma” süreci “ben olmakla” 
başlar. “Ben” olmadan “biz” olursanız, sürüden birisi olursunuz.     

Bireyde olduğu gibi bir topluluk içinde de şemalar bilgi akışını düzenler. Herhangi bir örgütte veya 
kuruluşta şemalar, üyeler tarafından paylaşılır. Bunların alt gurupları “biz”dir. Davranış bilimleri 
uzmanı Amerikalı yazar Daniel Goleman’ın Türkçesi “Yaşamsal Yalanlar, Basit Gerçekler” olan “Vital 
Lies, Simple Truths” isimli kitabında ifade ettiği üzere, “biz” kendini aldatmalara karşı, en az birey 
kadar duyarlıdır. 
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Bir grupta veya örgütte paylaşılan aldanmaların oluşmasının arkasındaki motive edici güç, 
bireylerdekiyle özdeştir ve bu, kaygıyı mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Kaygı ve özsaygı “ben”de 
olduğu gibi, “biz”de de aynı rolü oynar; bunlar artırılmış özsaygıyı ve azaltılmış kaygıyı korumak için 
gerçeklerin saptırılmasına cesaret verir. 

Bunun güzel bir örneği New Yorker adlı dergide yer verilen karikatürde şu şekilde anlatılmıştır: 
“Ortaçağda şövalyeleriyle birlikte oturan Kral şunları söyler; Öyleyse anlaştık demektir. Burada, 
Danimarka’da ahlakça bozuk bir şey yoktur. Danimarka dışında her yerde ahlakça her şey bozuktur.” 
Biz olmanın dayanılmaz hafifliği veya ağırlığı, sizi götüre götüre bu karikatürdeki dramatik veya 
patolojik sonuca götürür.     

Ama yine de “biz” düşünme, yani grup veya örgüt düşünme, grupların, örgütlerin aleyhinde düşünme 
değildir. Ama bu, toplu patolojinin tehlike sinyalidir; çarpıtılmış ve ters anlamlar verilmiş bir “biz”dir. 
Kuşkusuz gruplar veya “ben” değil de, “biz” tek bir kişinin kişisel önyargılarıyla çarpıtılmış kararlar 
vermesinin risklerine karşı duyarlı panzehirlerdir. 

Yalnız başına bir kişi, duygu dalgalanmalarına, toplumsal önyargılardan doğan kör noktalara veya 
basit görünen bir kararın karmaşık sonuçlarını algılama başarısızlığına eğilimlidir. Bir grupta, 
“biz”lerle birlikte konular açılabilir, değişik bakış açıları dikkate alınabilir, gerekli diğer veriler toplanıp 
değerlendirilebilir. Gruplar en iyi, biçimde çalıştıklarında tek bir üyenin alabileceğinden çok daha 
iyi kararlar alıp uygulayabilir. Ama öyle de olsa grup veya “biz” düşünme, topluluğun düşünüşünü 
çarpıtır. Bunun önüne geçebilmek için grubun her bir üyesinin “biz” olmadan önce “ben” olması, yani 
“birey” olması gerekir.         

Bütün bu söylediklerimin ana fikri, kıssadan hissesi şudur; genç insanlar olarak bir gelecek inşa 
etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için önce kendinizi özgür, özerk bir birey olarak, yani “ben” olarak inşa 
edin. Esasen en önemli niteliği bağımsızlık olan bir avukatın yapması gereken de budur. Eğer bunu 
yapmazsanız, yapamazsanız mesleğinize ihanet edersiniz. “Mesleğe ihanetle başlar her şey” diyor Sait 
Faik. Doğru da söylüyor. Mesleğinize ihanet ettiniz mi, sonra ve sırasıyla arkadaşlarınıza, dostlarınıza, 
düşüncelerinize, inançlarınıza, bilime, ülkenize ihanet edersiniz.   

Sevgili Stajyerler, 

Avukatlık yasamızdaki düzenlemeye göre, savcı ve yargıç ile birlikte yargılama faaliyetinin üç kurucu 
unsurundan birisi olan savunma mesleğinin kökleri eski Yunan’a kadar gider. Tarihin yazımlayabildiği 
kadarıyla ilk Baro Atina’da kurulmuştur. 

Türkiye’de çağdaş anlamda avukatlık mesleğine geçiş, aynı zamanda Türk aydınlanmasının da 
başlangıcı ve hukuk yolu ile toplumu dönüştürme projesi olan Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte 
olmuştur.

Engin dehası ile Türk toplumunun önünü açan, sahip olduğu üstün donanımları ile Türk tarihini 
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hızlandıran Büyük Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşunun daha ilk yılında ve henüz Cumhuriyetin ilk 
Anayasası olan 1924 Anayasası yürürlüğe konulmadan önce, avukatlık mesleğini Batı normlarına 
uygun biçimde düzenlemek amacı ile 03 Nisan 1924 tarihli ve 460 Sayılı Muhamat Kanunu’nu, yani 
Avukatlık Yasası’nı çıkartmıştır. 

Büyük Atatürk’ün Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılışında yaptığı konuşmada yer alan “… Yeni Türk 
toplum yaşamının kurucusu ve güçlendiricisi olmak amacıyla öğrenime başlayan sizler, Cumhuriyet 
döneminin gerçek hukuk bilginleri olacaksınız. Bir an önce yetişmenizi ve ulusun isteğini eylemsel 
olarak tatmine başlamanızı ulus sabırsızlıkla beklemektedir. Sizi yetiştirecek olan profesörlerin 
üzerlerine düşen görevi hakkı ile yerine getireceklerine eminim. Cumhuriyetin yaptırımı olacak 
bu büyük kurumun açılışında duyduğum mutluluğu hiçbir girişimimde duymadım, bunu açığa 
vurmaktan ve belirtmekten hoşnudum.” sözleri Atatürk’ün hukuka, yargıca, savcıya, avukata verdiği 
önemi ve değeri gösterir. 

Birçok hükmü değişmiş olmakla birlikte, halen yürürlükte olan 1136 Sayılı Avukatlık Yasası hükmüne 
göre, avukatlık, hem bir ‘kamu hizmeti’ ve hem de bir ‘serbest’ meslektir. Bu konumu ile avukatlık, gerek 
yargılama faaliyeti, gerekse adil yargılama ilkesi için vazgeçilmez bir unsurdur, hukuk güvenliğinin 
“onsuz olunmaz” bir parçasıdır.

Avukatlık mesleği sadece bir bilgi mesleği değil, aynı zamanda bir cesaret mesleğidir. Özellikle siyasi 
davalarda avukat cesur olmalı, tutuklanmak dahil, başına her şeyin geleceğini bilmelidir. 

Bu konu ile ilgili olarak sizlere iki örnek vermek isterim. Birincisi Marie-Antoinette’in avukatı Chaveau-
Lagarde, ikincisi, Napolyon’a suikasttan sanık Moreau’nun avukatı Bonnet. 

Yargılama aşamasında “Ben, konvansiyona iki şey sunuyorum: Gerçeği ve kafamı. Birincisini 
dinledikten sonra, ikincisi hakkında dilediğiniz gibi karar verebilirsiniz.” diyen Chaveau-Lagarde 
savunmasının sonunda tutuklanmış, Bonnet ise Napolyon tarafından sürgüne gönderilmiştir. 

Değerli Stajyerler, 

Mesleğini yerine getirirken avukat özgür ve bağımsız olmalıdır. Esasen bağımsızlık avukatlık 
mesleğinin karakteridir. Onun için avukatlık bir serbest meslektir. Bu bağlamda avukat, hiç kimseden 
emir almamalı, bağımsızlığını zedeleyecek işleri ve görevleri kabulden kaçınmalıdır. Bunun için de 
özgür ve özerk bir birey olmalıdır. 

Ünlü Baro Başkanı Carpentier’e göre bağımsızlık: “Bütün bir fikri ve manevi alemi kapsayan, bütün 
düşünceleri, hasletleri, bireyi insan sürüsünden ayırıp onu insan kılan her şeyi kapsayan sözcüktür.”             

Siyasi bir kavram olan, çoğu zaman ve pek çoğumuz tarafından duygusal cazibesiyle karıştırılarak 
kullanılan özgürlük açıklanması gerçekten güç bir kavramdır. 
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Eşitlikçi liberal felsefeciler, bireysel özgürlükleri çok fazla önemli ve değerli bulurken, iktisadi 
özgürlükler söz konusu olduğunda o kadar cömert davranmazlar. 

Özgürlük kavramına daha bağımsız yaklaşan kimi çağdaş siyaset felsefecileri, benlik, rasyonalite 
anlayışları, ahlak sistemleri, siyasal tercihler, farklı hayat tarzları arasında ayrım yapmaksızın, özgürlüğü 
sadece kavram olarak açıklarlar. 

Marx’ın geliştirdiği felsefe bağlamında özgürlük, edinilmiş haklar toplamı olmayıp, bir süreçtir. 
Özgürlüğü insani faaliyetin evrenselliği olarak tanımlayan Marx’a göre, insan, kendisini aşan, kendi 
sınırlarını sürekli olarak genişleten yaratıcı bir varlıktır. Onun için Alman İdeolojisi’nde Marx, 
özgürlüğü ‘tüm yönlerde yeteneklerini geliştirme olanağına sahip olma’ olarak tanımlar, Komünist 
Manifesto’da ‘herkesin özgür bir biçimde gelişmesi’ gerektiğine vurgu yapar.       

Bu genel açıklamalar çerçevesinde, ‘savunmanın özgürlüğü’nü ele alırsak, sanırım şunları söylemek 
gerekir; temel bir insan hakkı olan savunma, evrensel, tarihsel ve hukuksal bir perspektif içinde 
değerlendirildiğinde elbette özgür olmalıdır. Buradaki özgürlük, hiç kuşku yok ki bir şeyden özgürlük/
freedom from olarak tanımlanan ve müdahaleden hoşlanmayan negatif özgürlüktür.

Avukatlık Yasası’nın 1.maddesi anlamında ‘yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı 
temsil eder’. Kanımca bu maddede vurgulanan ‘bağımsızlık’ kavramı, bağımsız veya özerklik olarak 
özgürlüğü içerir.    

İngiliz siyaset bilimcisi Norman P. Barry’nin, ‘Modern Siyaset Teorisi’ isimli kitabında referans aldığı 
eleştiricilere göre, negatif özgürlük, ancak değerli bir şeye katkı sağladığı sürece önemlidir ve bu 
değer de özerkliktir. Özerklik olarak özgürlük, bir kimseye açık olan seçeneklerin genişliğine ve çeşitli 
amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan koşullara işaret ettiği için, o, sınırlamanın yokluğu 
anlamındaki özgürlükten daha fazla bir şeydir. Özerklik olarak özgürlük, en aşırı pozitif özgürlük 
teorilerinde olduğu gibi, bireysel subjektif tercihin devlet tarafından tamamen yok edilmesini 
gerektirmez, fakat soyut tercihleri gerçek fırsatlara dönüştürecek geniş kolaylıklar sunan kurumları 
talep eder.       

Uluslararası metinlere baktığımızda, 12 ülkenin baro temsilcilerinin 28.10.1988 tarihinde Strazburg’da 
yaptıkları toplantıda oybirliği ile kabul ettikleri Avrupa Birliği Barolar Konseyi Meslek Kurulları ile 
yine Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin Avukatların Özgürlüğü Metni, Sekizinci Birleşmiş Milletler 
Konferansı tarafından kabul edilen ve Havana Kurulları olarak da bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin 
Temel İlkeler çerçevesinde; hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda önemli bir role sahip 
olan avukatın görevi, yasanın çizdiği sınırlar içinde sadece vekalet görevini özenle yerine getirmekle 
sınırlı olmayıp, hem adalete ve hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya 
tabi kişiler için vazgeçilmez değerdedir. 

Sevgili Stajyerler, 
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Bu bağlamda işaret etmek isterim ki, her ne kadar Avukatlık Yasası’nın 34.maddesinde avukatlık 
görevinin kutsal olduğu yazılı ve savunmanın kutsallığı da kimi üstatlarımızın kullanmayı çok sevdikleri 
bir argüman ise de, kanımca bu doğru değildir. Kutsallık, geleneksel yapılardan tevarüs ettiğimiz bir 
anlayıştır. Değerli meslektaşımız Halil İnanıcı’nın da vurgu yaptığı üzere, bu dönemin örgütlenme 
biçimi olan lonca anlayışı, diğer meslekler gibi avukatlık mesleğini de kutsallık ikonu ile denetimi 
altında tutmuştur. Aydınlanmayla  birlikte geleneksel koşullanmalardan ve baskıdan kurtulan insan, 
kulluktan çıkıp kendi sorumluluğunu bizzat üstlenmiştir. Modernizmle başlayan bu süreçte insanı 
kutsallık ikonu ile denetlemek ve baskı altında tutmak mümkün olmamakla, avukatı da kutsallık ikonu 
ile denetlemek ve baskı altında tutmak mümkün değildir. 

Kaldı ki, kutsallık ve bundan türetilen kutsal devlet, kutsal adalet, kutsal savunma gibi kavramlar 
iktidarı koruyan, kurulu düzeni koruyan, otoriteyi koruyan kavramlardır. Oysaki avukatlık mesleği 
iktidarla, otoriteyle sorunu olan bir meslektir. Öyle olduğu için avukat, devlete karşı, iktidara karşı, 
otoriteye karşı insanı, bireyi, hakkı savunan kişidir. Savunma ise kutsanması gereken bir şey olmayıp, 
yaşam hakkı gibi, mülkiyet hakkı gibi, özgürlük hakkı gibi saygı duyulması, değer verilmesi gereken, 
vazgeçilmesi mümkün olmayan üstün bir haktır.
 
Sevgili Stajyerler, 
 
Paris Barosu önceki Başkanlarından Rousse’ya göre avukat; “Bütün memleketlerin yerlisi, bütün 
yüzyılların çağdaşı”dır. 

Rousse’nun son derece isabetli olan bu tespitinden hareketle demek gerekir ki; tüm insanların dünyevi 
güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst davranış standartları beklemeye, 
insan haklarına saygılı olmalarını istemeye hakları vardır. 

Bu standartların, hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve 
cesaretle karşı koymak avukatların ve Baroların en önde gelen görevidir. 

Onun için Avukatlar, belli bir kamu için ve o kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da tanıyı 
temsil etme, cisimlendirme, ifade etme yetisine sahip olan bireyler olmak zorundadırlar. 

Mesleklerinin yüklediği bu sorumluluk avukatlara; kamunun gündemine sıkıntı veren, unutulan, 
sümen altı edilen sorunları getirmek, slogan, ortodoksi ve doğma üretmektense bunlara karşı çıkmak, 
kolay kolay hükümetlerin, kimi cemaatlerin adamı olmamak, hukuk ve insan hakları ihlallerine tanıklık 
ve bunlarla mücadele etmek görevlerini yükler.

Dünya siyasi tarihinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, başta Fransız İhtilali, Amerikanın 
Bağımsızlığı, dünyanın ilk yazılı anayasası olan Amerikan Anayasasının yapımı olmak üzere, devrim 
niteliğindeki tüm eylemlerde, dünya tarihini değiştiren ve dönüştüren tüm siyasi olaylarda, gerek 
eylem, gerekse düşünce lideri olarak avukatlar vardır.     

Sevgili Stajyerler, 
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Kuruluş bir insanlar topluluğudur, ortak amaç için bir arada çalışan kişilerden oluşur. Kuruluş; 
toplum, cemaat, aile gibi sosyal kurumlardan farklı olarak, belli bir amaca göre tasarlanmış olup işine, 
görevine, işlevine göre tanımlanır. Toplum ve cemaat ise, dil, kültür, tarih, coğrafya gibi insanları bir 
arada tutan bağa göre tanımlanır. Kuruluş, ancak belli bir işe, kendi işine odaklandığı zaman etkilidir. 
Toplum, cemaat ve aile sadece var olan kurumlardır. Kuruluş ise yapandır. Toplum, cemaat ve aile 
koruyucu kurumlardır, statükoyu sürdürmek, değişimi yavaşlatmak için uğraşırlar. Oysa kuruluşlar 
statüko bozucu olmak için vardırlar. Onun için kuruluşlar, sürekli değişikliğe göre düzenlenmiş 
olmak, yeniliklere dönük olmak zorundadırlar. Kuruluşların işlevlerini yerine getirebilmeleri için; 
kurulu olanı, alışılmış olanı, bilineni, rahat şeyleri, insani ve sosyal ilişkileri, becerileri sorgulamak ve 
gerektiğinde bütün bunları terk etmek üzere düzenlenmiş olmaları gerekir. Bir kuruluş olarak Barolar 
da bu çerçevede örgütlenmek ve hareket etmek durumundadır. 

Kuruluşun işlevi bilgileri verimli kılmaktır. Bilgiler ne kadar ihtisaslaşmış olurlarsa, o kadar daha fazla 
etkin olurlar. Gelişmiş ülkelerde kuruluşlar, bilgileri verimli kıldıkları, bilgileri ihtisaslaştırdıkları, 
kendi amaçları üzerine yoğunlaştıkları, bilgiden bilgilere geçtikleri için toplumun merkezi konumuna 
gelmişlerdir.

Günümüzün kuruluşları, güce dayalı yapıdan, bilgiye ve sorumluluğa dayalı bir yapıya dönüşmüşlerdir. 
O nedenle günümüzün kuruluşlarında, kuruluşun amaçları, katkıları, davranışları, performansı 
konusunda herkesin sorumluluk alması gerekir. Bundan çıkan anlama göre, kuruluşun bütün üyeleri 
kendi amaçlarını ve katkılarını düşünecekler ve her ikisi için de sorumluluk alacaklardır. Kuruluşlarda 
ast/üst diye bir şey yoktur, sadece birlikte çalışan insanlar vardır. Onun için bütün üyelerin kendilerine; 
benim bu kuruluşa yapabileceğim en önemli katkı nedir diye sorması, her üyenin sorumluluk sahibi 
olması, karar yetkilisi olarak çalışması, kendi amaçlarının kuruluşun amaçları ile uyumlu olmasını 
sağlaması gerekir. 

Bu söylediklerimin kıssadan hissesi, meslek kuruluşunuz olan Barolarınıza katkı yapınız, bu konuda 
sorumluluk alınız. Perikles’in söylediği gibi “yönetimle ilgileniniz.” Eğer siz ilgilenmez iseniz, 
ilgilenmemesi gerekenler ilgilenir, o zaman da şikayet etmeye hakkınız olmaz.  “Baro bizim için ne 
yapıyor diye değil, biz baro için ne yapıyoruz” diye kendinizi sorgulayınız.       

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN MÜZELER HAFTASI NEDENİYLE DÜZENLENEN 
“HİTİT VE SÜMER UYGARLIĞI-KOLEKSİYONDAN MÜZE’YE-

MİTOLİJİDE HUKUK” KONULARININ İŞLENECEĞİ 23 MAYIS 2008 
TARİHLİ PANELDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

23.05.2008

Sevgili Meslektaşlarım, 

Müzeler Haftası nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. 

Hepinizi Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi 
adıma sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Referans olarak başvurduğumuz güvenilir sözlüklerde yapılan ortak tanımlamalara 
göre; “eski veya yeni doğa nesnelerini ve sanat yapıtlarını toplayarak, bunları 
toplumun gelişmesi ve eğitilmesi amacıyla inceleyen, sergileyen, koruyan kuruma 
müze” diyoruz. 

Bu tanıma göre müze, insan soyunun nasıl geliştiğini, aile ve toplum yaşamının 
nasıl örgütlendiğini, adına uygarlık dediğimiz insani üretim modelleri olan sanatın, 
tekniğin, kültürün geçirdiği aşamaları hem anlatıp açıklayan ve hem de araştıran bir 
kurum ve hatta bir bilimdir. 

Ortak kabul gören az yukarıdaki tanımına göre müzecilik kurumunun en iyi 
arkadaşları tarih ve sanattır. 

Hem tarihin ve hem de sanatın ortak özelliği bize, yani insana dair olması, bize, bizi 
anlatmasıdır. 

Kuşkusuz tarih insanla başlamaz. Ama tarihe insanla gireriz. İnsani bir uğraş olan, 
beceriyi ve yeteneği gerektiren sanat da insanla başlar ve devam eder. Karl Marks’a 
göre; “Tarih hiçbir şey yapmaz. Büyük servetleri yoktur ve savaşlarda dövüşmez. Her 
şeyi yapan, sahip olan ve dövüşen insandır. Sahici, canlı insan.”  

Tıpkı tarih gibi sanatın da büyük servetleri yoktur, sanatı da yapan insandır, canlı, 
sahici insandır. Ama tarihin aksine sanat dövüşür. Sanat kurulu düzenle dövüşür, 
iktidarla, alışılmış yargılarla, gelenekle dövüşür ve hatta bunlarla alay eder, dalgasını 
geçer. Dövüşerek, dalga geçerek, alay ederek, hicvederek insanı değiştirmeye, 
dönüştürmeye, yeni ufuklar açmaya, yeni düşünceler geliştirmeye, yerleştirmeye 
çalışır.         
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Tarih de, sanat da işini yürütmek için bir hayalin itici gücüne gereksinim duyduğu 
zaman istediği büyük hayali yaratır. İşte o zaman, sahici, canlı ve dövüşen insan ortaya 
çıkar ve o hayali en soğukkanlı, en duygusuz, en duyarsız kafalara ve yüreklere sokar. 
Dede Efendi bunu yapmıştır, Hacı Arif Bey, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Yahya Kemal 
bunu yapmıştır, Picasso bunu yapmıştır, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevski, Pir Sultan 
Abdal, Yunus Emre, Beethoven, Çaykovski, Bach, Mozart ve daha niceleri bunu 
yapmıştır.   Tarihte de böyle olmuştur. Fransız İhtilalinde bu böyle olmuştur. Ekim 
Devriminde bu böyle olmuştur. Çanakkale’de bu böyle olmuştur. Milli Mücadelede 
bu böyle olmuştur. 

Sonra bütün bunlar müze olup çıkmıştır karşımıza. Gidin Louvre Müzesi’ne, orada 
Fransız Devrimini, reform ve rönesansla özgürlüğüne kavuşan insan aklının ve 
ruhunun sanat adına yarattıklarını görürsünüz. Gidin Anıtkabire orada Çanakkale 
Savaşını yaşarsınız, Milli Mücadelenin nasıl kazanıldığını görür, Cumhuriyetimizin 
emek emek nasıl kurulduğunun hikayesini okursunuz. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Goethe’nin yaşamının sonlarına doğru ifade ettiği gibi; “Dönemler, devirler çökerken, 
yeni bir çağın koşulları olgunlaşırken bütün eğilimler, tespitler, gözlemler özneldir.” 
Onun için, geçmişte toplumsal ve siyasal evrimleşmenin evreleri birbirini izlerken, 
insanlığın bilinci, algısı hiçbir zaman o olayı, o an’ı, o zamanı aşamamış, sadece 
izlemiştir. Bunun böyle olduğunu, uygarlıklar süreci dediğimiz tarihsel sürecin nasıl 
olduğunu, hangi aşamalardan geçtiğini bugün biz tarihten okuyarak, müzelerden ise 
görerek öğreniriz. 

1789’da Napolyon Mısır’a doğru yola çıkarken askerlerine şöyle sesleniyordu: 
“Askerler, uygarlık açısından hesaba gelmez sonuçlar getirecek olan bir istilayla 
görevlisiniz.” Bunun anlamı ulusların, uygarlaşma sürecini kendi toplumlarında 
tamamlanmış bir süreç olarak ve kendilerini de, mevcut ya da tamamlanmış bulunan 
bir uygarlığı başkalarına taşımakla, yabancı ülkelerdeki uygarlığın standartlarını temsil 
etmekle görevli aracılar gibi görüyor olmalarıydı. Öyle olduğu için kendileri dışında 
başka uygarlıkların var olabileceğini, o uygarlıkların, başka uygarlıkların gelişmesine 
katkı yapabileceğini ve hatta yaptıklarını, hiç ama hiç düşünmüyorlardı. Onun için 
Napolyon ve askerleri Mısır’a geldiğinde, bugün Kahire’deki müzede sergilenen 
büyük Mısır uygarlığının altında ezilmiş, o uygarlığın büyük eserlerini çalarak Paris’e 
getirmiştir. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Yaşadığımız ve adına vatan dediğimiz bu topraklar, büyük uygarlıklara anayurtluk 
yapmıştır. Hemen her tarafı bir açık hava müzesi olan Anadolu’nun bu uygarlıklarını 
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tanımak için, anlamak için bugün bizlerin yaşadığı bu kente, Ankara’da bulunan 
Anadolu Uygarlıkları Müzesi’nde küçük bir gezi yapmak yeterli olacaktır. 

“Derya içredir, deryayı bilmezler” diye bir deyiş vardır. Bu deyişin muhatabı 
balıklardır. Ama bu deyiş kimi insanlar için de geçerlidir. Bu topraklarda yaşamış Hitit 
uygarlığı, Sümer uygarlığı hakkında kaçımız ne biliyoruz? Avukatız, hukukçuyuz, 
Roma Hukuku’nu okuduk, Alman Hukuku, Anglo-Sakson Hukuku, Batı Hukuku, 
İslam Hukuku hakkında çoğumuz çok şey biliyoruz. Hitit Hukuku hakkında, 
Hamurrabi’nin acımasız yasaları dışında Sümer Hukuku hakkında ne biliyoruz? 
Değerli bir meslektaşımız olan İstanbul Barosu avukatlarından Erdal Doğan’ın 
“Belleklerdeki Kayıp” olarak nitelendirdiği “Hitit Hukuku” isimli kitabı kaçımız 
okudu? Bizim de mensubu olduğumuz Kıta Avrupası hukukunun kaynağı olan, bir 
hukuk abidesi olarak sunulan, kimi yönleriyle öyle de olan, ama gerçekte köleci bir 
anlayışa, emperyal bir ruha dayanan, kadının adı ve hakları olmayan, ceza hukuku 
ile ilgili düzenlemeleri içermeyen ve bunu efendilerin insafına ve vicdanına bırakan 
Roma Hukuku’na, kökleri feodaliteye, köylülüğe dayanan Alman Hukuku’nun, Anglo 
Sakson Hukuku’nun ilk zamanlarına, referansı din olan, Kuran olan İslam Hukuku’na 
bakarsanız, oralarda da kadının haklarının güvence altında olmadığını, kadının bir 
hukuk öznesi olarak kabul edilmediğini görürsünüz. Bakın Hitit ve Sümer Hukuku’na, 
insan odaklı bir hukukun ve adalet anlayışının, bu bağlamda kadın erkek eşitliğinin, 
bizim hukukumuza daha yeni girmiş olan evlilik birliği içinde edinilmiş mallara 
kadının ortaklığı kurumunun, statü hukukundan daha çok sözleşmeler hukukunun, 
onarıcı adalet ilkesi üzerine kurulu olan gelişmiş bir tazminat hukukunun varlığını 
görürsünüz. 

Bütün bunları az sonra uzmanlarından dinleyeceğiz. Dahası izleyeceğimiz küçük 
tiyatro oyunun da, Sümer Ceza Hukuku’nun hümanist bir anlayış üzerine kurulu 
olduğuna tanık olacağız. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

“Hafızanın yaşamlarımızı yapan şey olduğunu fark etmek için, parça parça da olsa, 
hafızanızı yitirmeye başlamanız gerekir. Hafızasız yaşam, yaşam değildir. Hafızamız; 
tutarlılığımız, aklımız, duygumuz, hatta eylemimizdir. Onsuz birer hiçiz.” diyor 
gerçeküstücülüğün sinemadaki en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol sinema 
yönetmeni Luis Bunuel. 

Müzeler yitirdiğimiz hafızalarımızı bulmaya yarayan, bireysel, toplumsal ve kurumsal 
hafızamızı canlı tutan, bizi geçmişimizle buluşturan, bize hem geçmişimizi anlatan ve 
hem de geçmişimizi koruyan, geçmişimizle ve kendimizle yüzleşmemizi, kendimizi 
ve geçmişimizi sorgulamamızı sağlayan, bizi eğiten, bizi düşündüren mekanlardır.
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Ülkemizde bir ilk ve hala tek olan, bilebildiğimiz kadarıyla dünyada ülkemiz dışında 
sadece İngiltere, Fransa ve Polonya’da bulunan ‘Hukuk Müzesi’ni Baromuz üyesi kaç 
avukatın gezdiğini bilmiyorum, ama pek çok meslektaşımızın gezmediğini biliyorum. 
Üç beş ay önce yerleştiği mekanı biraz daha genişlettiğimiz müzemizi gezmeyen 
meslektaşlarıma sitem etmeye hakkımız olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Sevgili Meslektaşlarım, 

Bireyin meşru savunma hakkının kolektif organizasyonu olan hukuk, toplumu 
değiştirmenin ve dönüştürmenin en etkili aracıdır. Bunun bilincinde olduğu için 
Büyük Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başlattığı modernleşme sürecinde 
yaptığı devrimlere “Hukuk Devrimi” ile başlamıştır. Onun için Cumhuriyet, özü ve 
amacı itibariyle hukuk yoluyla toplumu dönüştürme ve değiştirme projesidir. Ankara 
Barosu olarak kurduğumuz ‘Hukuk Müzesi’ bu dönüşümün ve değişimin kısa bir 
tarihini sunmaktadır. 
Daha önce ve birkaç kez işaret ettiğim üzere, bu müzenin kurulmasının arkasında 
dönemin Baro Yönetiminin iradesi ve desteği vardır. Bu irade ve destek önemli 
olmakla birlikte, ondan çok daha önemli ve değerli olan, bu müzenin yaratılmasındaki 
vizyondur, emektir. O vizyon ve emek değerli meslektaşımız Sayın Argun Bozkurt’un 
vizyonudur, emeğidir. Sayın Bozkurt bu müzenin oluşmasına sadece emeğini 
katmamış, kendi koleksiyonunda bulunan eserlerin tamamını da hediye etmek 
suretiyle katkıda bulunmuştur. Onun için Ankara Barosu kendisine minnettardır. 
Bunu hem Ankara Barosu’nun kendisine hizmet edenlere olan vefası adına ve hem 
de tarihe not düşmek adına bir kez daha belirtmeyi görev bildim. 

Müzelerin kurulması kadar, yaşaması, zenginleşmesi, bu bağlamda müzede sergilenen 
eserlerin, materyallerin çoğalması da önemlidir. Hatta daha önemlidir. Onun için tüm 
meslektaşlarımı Ankara Barosu Hukuk Müzesi’ne sahip çıkmaya, müzeye ellerinde 
bulunan hukukla ilgili eserleri, materyalleri bağışlamaya ve başkalarını da bu yönde 
teşvik etmeye çağırıyorum. 

Bu vesileyle müzemize bağışta bulunan başta sevgili Argun Bozkurt olmak üzere, 
Sayın Metin Feyzioğlu’na, Sayın Korkut Erkan’a, Sayın Akif Kurtuluş’a, Sayın Yekta 
Güngör Özden’e, Sayın Rahmi Magat’a, Sayın Mahir Can Ilıcak’a, rahmetli Teoman 
Evren’e, Baromuzun ilk başkanı olan müteveffa Sırrı Kalaç’ın Sayın ailesine, Sayın 
Halit Çelenk’e, Sayın Ahmet İyimaya’ya, müteveffa hocam İlhan Postacıoğlu’na, 
Sayın Soner Kocabey’e, Sayın Mustafa Avcı’ya, Sayın Cengiz Taşar’a, Sayın Senay 
Ertem’e, Sayın Serhat Zenginpedük’e, Sayın Mehmet Ali Erten’e, Sayın Necati Aras’a, 
Sayın Doğu Mermerci’ye Ankara Barosu adına, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım 
adına ve kendi adıma şükranlarımı sunuyorum. 

Yine bugünkü etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, katkısı olan Sayın Korkut 
Erkan’a, Sayın Şerife Yılmaz’a, Sayın Asuman Bozkurt’a, Sayın Betül Koça’a, Sayın 
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Hatice Kaynak’a, Sayın Havva Orhon’a, Sayın Hikmet Denizli’ye, tiyatrocu Sayın 
Orkun Gülşen’e teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Av.V.Ahsen Coşar

Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO BAŞKANI’NIN 28 MAYIS 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN “MAHİR 
CAN ILICAK’A SAYGI” ETKİNLİĞİ’NDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

28.05.2008

Sevgili Mahir Ağabey,

Değerli Meslektaşlarım, 

Sayın Konuklar,

Değerli ağabeyimiz, üstadımız, başkanımız Sayın  “Mahir Can Ilıcak’a Saygı” 
etkinliğimize hoş geldiniz. 

Hepinize iyi akşamlar diliyor ve sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Roma’nın ünlü avukatlarından Caton’a göre “Konuşmasını, inandırmasını bilen namuslu adam” olan 
avukat, Rönesans dönemindeki tanımına göre “Yumuşak, sakin, Tanrı’dan korkan, gerçeği ve adaleti 
seven kişidir.”  

Bu referanslardan hareketle avukat olmanın asgari standartlarını belirlemek gerekirse, avukat; elbette 
konuşmasını, inandırmasını bilen namuslu adam olmalıdır. Yumuşak, sakin, Tanrı’dan korkan, gerçeği 
ve adaleti seven kişi olmalıdır. İyi bir hukukçu ve her yönüyle güvenilir bir kişi olmanın yanı sıra 
ilişkilerinde düzeyli, davranışlarında zarif, giyiminde özenli ve şık, toplumda örnek bir kişi olmalıdır. 
Avukat sadece hukuk bilgisiyle dolu değil, aynı zamanda sanatla da, yaşamla da ilgili olmalıdır. Yani 
duygulu, duyarlı, rafine, entelektüel bir kişi olmalıdır.      

Mahir Ağabey işte böyle bir kişidir. Bütün bu yönleriyle, biz avukatlar için iyi   bir örnektir. Avukatlık 
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mesleğinin yüz akıdır. Bütün bunları, iltifat olsun diye değil, bu nitelikteki toplantılarda bunları 
söylemek adet olduğu için değil, Mahir Ağabey bunları gerçekten hak ettiği için söyledim. 

1984 yılında tanıdığım, o zamandan bu yana dostluk ettiğim, belirttiğim yönleri ve özellikleriyle 
kendime örnek aldığım, avukat olarak, insan olarak kendisinden çok şey öğrendiğim Mahir Ağabey, 
sadece avukat değil, aynı zamanda elinde tuvali ve fırçasıyla resim yapan, elinde sazı ile sahnede 
dönemin en usta ses sanatçılarına eşlik eden bir sanatçı, zamanının en iyi güreşçilerinden birisi, yani 
sporcudur.    

Sevgili Meslektaşlarım, 

Kendi adıma söylüyorum, içinizde benim gibi düşünenler var, onlar adına da söylüyorum; İnsanlarla 
bir araya geldiğimde onların zeki olup olmamaları, entelektüel olup olmamaları artık beni çok fazla 
ilgilendirmiyor. Zira entelektüel işlerimi ben kendi başıma çözüyorum. Beni insanların ince ve zarif 
olmaları, içten olmaları, dürüst olmaları, güvenilir olmaları ilgilendiriyor. 

Bunu sadece Mahir Ağabey’in beni en fazla etkileyen vasıfları bunlar olduğu için söylemedim, giderek 
nezaketten, zarafetten, incelikten, duygudan uzaklaşan, kabalaşan, dürüstlük gibi, güvenilir olmak gibi 
temel insani nitelikleri ıskalayan bir toplumda yaşadığımız için, bu vasıfları taşıyan insanların beyaz 
atlarına binip bizi birer birer terk ettiklerini görmenin üzüntüsünü duyduğumuz, bunların eksikliğini 
gerçekten hissettiğimiz ve bunlara özlem duyduğumuz için söyledim.    

Avukatlık kariyerindeki başarısını, kendisinin de bir avukat çocuğu olmasına, o kültür içersinde 
yetişmesine bağladığım Mahir Ağabey, aynı zamanda benim hem hemşerim ve hem de baba 
dostumdur. Rahmetli babamdan bana kalan en değerli miraslardan birisidir. İnsanın yetiştiği çevrenin, 
o çevreye egemen olan kültürün kişiliğini belirlediğine inanan bir kişi olarak ifade etmem gerekir ki, 
Mahir Ağabey’in yetiştiği Akşehir, Milli Mücadele’de de çok önemli hizmetler yapan, Konya’nın en 
sosyal, entelektüel düzeyi, kültür düzeyi en yüksek ilçelerinden birisidir.  

Avukatlık kariyerini, avukatlık kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmekle taçlandıran 
ve görev yaptığı süre içersinde avukatlık mesleğini Anayasa Mahkemesi’nde başarıyla temsil eden 
Mahir Ağabey, aynı zamanda iyi bir baba, iyi bir eş olarak da örnek bir kişidir. 

Az önce izlediğimiz yaşamını anlatan kısa filmde de izlediğimiz üzere Sayın Mahir Can Ilıcak, sadece 
Ankara Barosu’nun kurumsal hafızası bağlamında değil, Türk yargısının ve hukukunun kurumsal 
hafızası içinde de yeri olan en seçkin meslek ustalarımızdan birisidir.   

Sözlerime son vermeden burada ve sizlerin tanıklığında Sevgili Mahir Ağabeyimize, 
Baro Başkanı olarak Ankara Barosuna, avukat ve yargıç olarak Türk Hukukuna yaptığı 
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önemli ve değerli hizmetler için teşekkür eder, kendisine, değerli ailesine uzun ve 
sağlıklı bir yaşam diler, hepinize yeniden sevgi ve saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN 18-20 HAZİRAN 2008 
TARİHLERİNDE DÜZENLENEN “ADALET BAKANLIĞI YARGI 

REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ GÖLGESİNDE YARGI REFORMU” 
KONULU SEMPOZYUMUN “TÜRK YARGI SİSTEMİNDE REEL REFORM 
STRATEJİSİ” BAŞLIKLI OTURUMUNDA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI 

KONUŞMA

18.06.2008

Değerli Konuklar, 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.  

Türkiye’nin en önemli sorunu hukuktur. Öncelikle ifade etmek isterim ki, bu sorunun 
çözümü yargıda reform adı altında yasal düzenlemeleri gerektirmekle beraber, en 
başta yönetenler de olmak üzere adına zihniyet reformu diyebileceğimiz bir hukuka 
aidiyet bilincinin yerleştirilmesini gerektirir. 

Esas zorluk yasal düzenlemelerin yapılmasında değil, zihniyet reformunun 
gerçekleştirilmesindedir. Adını zihniyet reformu olarak koyduğum hukuka aidiyet 
bilinci yerleştirilmeden yasalarda yapılacak değişiklikler Türkiye’nin hukuk sorununu 
çözmeyecektir. Hukuka aidiyet bilinci en başta yönetenler olmak üzere toplumun 
tamamının kendini hukukla bağlı saymasını, hukukun üstünlüğüne inanmasını, bu 
değerleri içselleştirmesini gerektirir. 

Hukukun egemen ve üstün olduğu, yönetenlerin kendilerini hukukla bağlı saydıkları 
bir toplumda, yargı kararlarının uygulanmaması hayal dahi edilemeyeceği gibi,  
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yasama organının adına yasa dediğimiz tasarruflarıyla yargı kararları etkisiz ve işe 
yaramaz hale getirilemez. Hukukun egemen ve üstün olduğu, yönetenlerin kendisini 
hukukla bağlı saydıkları bir toplumda, Anayasanın verdiği örgütlenme özgürlüğü 
kullanılmak suretiyle yargıçlar ve savcılar tarafından kurulmuş olan, Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altında bulunan bir kuruluşun yasayla 
ortadan kaldırılması herhalde düşünülmez, düşünülmemesi gerekir. 

Eğer bir ülkede, yani Türkiye’de bütün bunlar yapılıyorsa, eğer hukuk yürütme 
ve yasama organı tarafından istenildiği gibi, işine geldiği gibi anlaşılıyor ve eğilip 
bükülüyorsa, yüksek yargı organları yanlış veya doğru verdikleri kararlar nedeniyle 
halka şikayet ediliyorsa, halk nezdinde küçük düşürülüyorsa, yargı mensupları 
kimileri tarafından tehdit ediliyorsa, yargı mensuplarına kimileri hakaret ediyorsa, bir 
yüksek mahkeme başkanı savcıları bu konuda hareketsiz kalmakla suçluyorsa, hukuk 
devleti, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar, kurumlar, ilkeler yaşama geçirilemiyorsa, 
o ülkede yargı reformu yapmanın bir anlamı ve işlevi olmasa gerekir. 

Bu genel açıklamalardan sonra özele, somuta, yani Adalet Bakanlığı Yargı Reformu 
Stratejisine gelince; Yargı Reformu Stratejisi 10 ana başlık halinde düzenlenmiş. 
Taslakta mevcut model özetlenip eleştirilmekle birlikte eleştirilen ve değiştirilmesi 
önerilen düzenlemelerin yerine nelerin yerleştirileceği yazılı değil. Bence bu çok 
büyük bir eksikliktir. Bu taslağı hazırlayanlar mevcudun yerine neyi koyacaklarını 
bilmedikleri için mi, yoksa mevcudun yerine koyacaklarını kamuoyu bilmesin diye 
mi böyle yaptılar bunu bilmiyorum. Taslakla ilgili bir diğer husus, taslağın, referans 
olarak gösterilen AB Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporlarıyla istişari 
raporlara aykırı olmasıdır. Bu genel eleştiri ve değerlendirme sonrasında taslakta yer 
alan başlıkların her biri hakkındaki görüşlerimi aşağıda sunuyorum. Buna göre; 

Yargı Bağımsızlığının Güçlendirilmesi –1- 

Yargı bağımsızlığının objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması 
gerektiğinden söz edildikten sonra, bu amaç doğrultusunda Hakimler ve 
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Savcılar Yüksek Kurulu’nun yeniden yapılandırılması için Kurulda Yargıtay 
ve Danıştay’ın seçecekleri üyelerin yanı sıra ilk derece mahkemeleri ile 
istinaf mahkemelerinin de üye seçmelerine imkan verecek bir düzenlemenin 
yapılması ve bu suretle Kurulda yargının tamamının temsil edilmesi 
öngörülmektedir. Kurul üzerinde yüksek mahkemelerin vesayetini kaldırmayı 
ve temsilde adaleti sağlamayı amaçlayan bu düzenleme kanımca yerinde ve 
doğrudur. 

Taslakta kurulun oluşumunda demokratik meşruiyet ilkesine yeterince 
riayet edilmediğinden bahisle bu ilkeye meşruiyet kazandırmak için yasama 
ve yürütme organının Kurula üye seçmesinin planlandığı düşüncesi yer 
almaktadır. 

Kimi ülkelerde bu model uygulanmakla birlikte, ülkemiz koşulları göz 
önüne alındığında yasama ve yürütme organının kurula üye seçmesine 
olanak verecek bir düzenleme yargı bağımsızlığının güçlendirilmesine değil, 
aksine yargı bağımlılığının güçlendirilmesine ve yargının bağımsızlığına ve 
tarafsızlığına gölge düşürülmesine yol açar. 1982 Anayasası’nın getirdiği 
modelin, yani yedi kişilik bir kurulda Adalet Bakanının ve müsteşarının 
bulunmasının Kurulun bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedelediğinin genel 
kabul gördüğü dikkate alındığında önerilen bu modelin yarar değil, zarar 
getireceği açıktır.    

Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için Yüksek Hakimler 
ve Savcılar Kurulu’nun yeniden yapılandırılması, bu yapılandırmada değerli 
anayasa hukukçusu ve siyaset bilimci Prof.Dr.Sayın Ergun Özbudun’un 
26 Haziran 2007 tarihli Zaman Gazetesi’ndeki makalesinde yollamada 
bulunduğu Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun (Venedik 
Komisyonu) Mart 2007 tarihli raporunda işaret edilen, kurulun demokratik 
meşruluğunu güçlendirecek, yargıçların ve savcıların demokratik biçimde 
temsilini sağlayacak, yargı organındaki korporatist yönetim eğilimlerini 
sınırlandıracak düzenlemelere yer verilmesi, bu bağlamda yapılacak 
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düzenlemelerde 1961 Anayasası’nın 1971 değişikliğinden önceki 143. 
maddesindeki düzenlemenin örnek alınması, yeniden yapılandırılacak olan 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda, yargının kurucu unsurlarından 
olan savunma mesleğinin temsilcisi avukatların en üst meslek örgütü Türkiye 
Barolar Birliği’nin de temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

Taslakta yer alan Kurul kararlarının yargı denetimine tabi tutulması gerektiği 
yönündeki öneri yerindedir. Ancak taslakta kurulun hangi kararlarının 
yargı denetimine tabi tutulacağı hususunda bir açıklık yoktur. Buna açıklık 
getirilmesi ve Kurulun sadece disiplin cezalarıyla ilgili kararlarının yargı 
denetimine tabi olacağı yönünde düzenleme yapılması gerekir.     

Kurulun çalışma yöntem ve kararlarının şeffaflık ilkesine uygun olarak 
kamuoyunun bilgisine açılması yönündeki düşünce yerindedir. 

Taslakta her ne kadar kurulun sekretaryasının ve denetim sisteminin, iddia 
ve karar makamlarının birbirinden ayrılması gerektiği ifade edilmekte ise 
de, yerine nasıl bir model getirileceği belirtilmiş değildir. Kurulun özerk bir 
yapıya kavuşturulması için kendisine ait bir sekretaryasının olması, Teftiş 
Kurulunun Adalet Bakanlığı’ndan bağımsız kılınması gerekir. 

Taslakta, halihazırda uygulanmakta olan not sistemi dahil olmak üzere terfi 
sisteminin eleştirisi yapılmakla ve bu sistemin kaldırılması planlanmakla 
birlikte yerine nasıl bir modelin konulacağı belirtilmiş değildir. 

Örgütlenme/dernek kurma özgürlüğü, sadece 1982 Anayasası’nın 
33.maddesi ile ve ulusal düzeyde değil, Anayasanın 90.maddesinde yapılan 
son değişiklikle birlikte iç hukukumuzun parçası haline gelen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin 20.maddesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi’nin 22.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.maddesi 
ile uluslararası düzeyde koruma altındadır.
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Temel bir insan hakkı olan, gerek 1982 Anayasası’nın, gerekse tarafı olmakla 
ülkemiz yönünden bağlayıcılığı bulunan uluslararası sözleşmelerle tanınan 
ve koruma altına alınan örgütlenme/dernek kurma hakkının, yargıç ve 
savcılarımız yönünden de, hem ulusal hukuk ve hem de uluslararası hukuk 
bağlamında işlerliği ve işlevselliği olan bir hak olduğu açıktır. 

Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1985 tarih, 
40/146 sayılı kararla kabul edilen Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş 
Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri ile Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında yayınlanan metinde bu hakkın 
varlığı ‘… İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne uygun olarak, diğer vatandaşlara 
olduğu gibi yargı organı mensuplarına da ifade, inanç, örgütlenme ve 
toplanma hakkı tanınır; ancak yargıçlar bu haklarını kullanırken, her zaman 
görevlerinin itibarını ve yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyacak 
tarzda hareket ederler. Yargıçlar, kendi menfaatlerini savunmak, mesleki 
eğitimlerini geliştirmek ve yargı bağımsızlığını korumak için yargıçlardan 
oluşan örgütler kurabilirler, bu örgütlere ve diğer kuruluşlara üye olabilirler.’ 
denilmek suretiyle tanınmıştır.

Hemen işaret etmek gerekir ki, yargıç ve savcıların örgütlenme haklarının 
tanınması ve bu hakka işlerlik kazandırılması amacıyla yargıç ve savcıların 
dernek kurmaları ülkemiz yönünden çok geç kalınmış bir gelişmedir 

Şöyle ki, merkezi Roma’da olan ‘Uluslararası(Dünya)Yargıçlar Birliği (IAJ)’ 
1953 yılında kurulmuş olup, bu birliğin Afrika ülkeleri (AFR), Kuzey 
Amerika, Asya ve Okyanusya ülkeleri (ANAO), Güney Amerika Ülkeleri 
(IBA), Avrupa ülkeleri (EAJ) temelinde örgütlenmiş olan dört ayrı bölgesel 
kolu mevcut ve faal olduğu gibi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, başkaca ülkelerde yargıç ve savcılar mesleklerini icra edebilmek için 
görev yaptıkları yer Barosuna üye olmak zorundadırlar. 

Uluslararası (Dünya) Yargıçlar Birliği’ne (IAJ), Bulgaristan, Ermenistan, 
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Kazakistan, Moğolistan, Ukrayna ve Venezüella’nın henüz aranılan koşulları 
sağlayamadıkları için gözlemci üye olarak kabul edildikleri, Rusya’nın 
yaptığı iki ayrı başvurunun ret edildiği, IAJ’ın Avrupa seksiyonu olan Avrupa 
Yargıçlar Birliği’ne (EAJ) Avrupa Birliği’ne üye ve üyeliğe talip 46 ülkenin 
üye olduğu, üye olmayan ülkelerin Andora, Arnavutluk, Azerbaycan ve 
Türkiye’den ibaret bulunduğu dikkate alındığında, ülkemizin bu konudaki 
durumunun ne kadar üzücü olduğu sanırız daha iyi anlaşılacaktır.          

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 23 
Nisan 2003 tarih, 2003/43 sayılı kararla kabul edilen ve Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca da 27 Haziran 2006 tarih, 315 sayılı kararla benimsenen 
Bangolar Yargı Etiği İlkeleri’nin ‘Yargıçlar, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, 
dernek kurma ve toplanma özgürlüğüne sahiptirler…..Yargıç, yargıçlarla 
ilgili derneklere katılabilir veya böyle bir dernek kurabilir ya da yargıçların 
çıkarlarını temsil eden diğer örgütlere katılabilir’ hükmünü içeren 4. 6 ve 4. 
13.maddeleri ile yine ‘Yargıçlar, tek başlarına veya başka herhangi bir organ 
ile birlikte, bağımsızlıklarının ve çıkarlarının korunması amaçlarıyla özgürce 
dernek kurabilirler’ diyen ‘Yargıçların Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı’ konulu 
Avrupa Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi’nin (R-94-21) sayılı tavsiye 
kararına göre de, yargıçlar dernek kurabilecekleri gibi, kurulmuş bir derneğe 
üye olabilirler. 

Yine 1990 yılında Havana’da kabul edilen ve ülkemiz yönünden de 
bağlayıcılığı olan ‘Savcıların Rolüne Dair Birleşmiş Milletler İlkeleri’nin 
‘Savcılar, çıkarlarını korumak, mesleki eğitimlerini yükseltmek, kendi 
statülerini korumak için mesleki denekler veya örgütler kurmak veya bunlara 
üye olmakta serbesttirler’ hükmünü içeren 9.maddesi hükmüne göre, 
savcıların da dernek kurmaları veya kurulmuş olan derneklere üye olmaları 
mümkündür. 

Gerek Anayasanın 90.maddesi gereğince iç hukukun parçası haline gelen 
ve kanun niteliğinde olmakla bağlayıcı olan bu uluslararası sözleşme ve 
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metinlere, gerekse 1982 Anayasası’nın ‘Hakimler ve savcılar, kanunda 
belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar’ hükmünü içeren 
140/5.maddesi ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre, yargıç ve 
savcıların dernek kurmalarına engel bir yasal düzenleme mevcut değildir. 

Hal böyle iken, Türk yargıç ve savcıları tarafından kurulan ve tüzel kişilik 
kazanan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kanunla ortadan 
kaldırılması amacıyla TBMM’ne sevk edilmiş bir kanun taslağının olması 
ve bu kanun taslağının Yargı Reformu taslağında savunulması hukuk adına, 
demokrasi adına, temel insan haklarından olan örgütlenme özgürlüğü 
adına talihsizliktir. Kanunla dernek kurulması, kanunla dernek kapatılması 
hukukun kabul edebileceği bir tasarruf değildir. Kanunla dernek kurulmaz 
mı? Kurulur. Ama herhalde o dernek yargıçların ve savcıların değil, 
“majestelerinin derneği” olur. 

Askeri Mahkemelerin sadece yargıç sınıfından olan üyelerden oluşmasına, 
Askeri Mahkeme Binalarının askeri yasak bölgelerin dışına çıkartılmasına, 
Askeri Mahkemelerin görev alanlarının yeniden değerlendirilmesine 
yönelik olarak taslakta yer alan düzenlemeler olumlu olmakla birlikte, 
Askeri Mahkemelerin görev ve yetkilerinin demokratik hukuk devletinin 
gerektirdiği ölçüler içersinde yeniden nasıl tanımlanacağının taslakta belli 
olmaması bir eksikliktir. 

Burada yeri gelmişken siyasilere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 
Bağımsız yargı hepimizin güvencesidir. Onun için genelde siyasetçilerin, 
özelde yürütme erkinin elini yargıdan çekmesi gerekir. Çekmezse ne olurun 
yanıtını Pakistan’daki “Uzun Yürüyüş”ün liderliğini yapan saygın anayasa 
hukukçusu Aitzaz Ahsan veriyor: “Bağımsız yargı olmadan demokrasi 
yaşayamaz. Çöken yargının enkazı üzerinde de parlamenter sistem inşa 
edilemez.”   
     
Yargının Tarafsızlığının Geliştirilmesi  - 2- 
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Bu başlık altında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “Bangalore 
Yargı Etiği” ile “Budapeşte İlkeleri”ne yollamada bulunularak ve bunlar 
esas alınarak “Yargısal Etik ve Davranış Kuralları”nı içeren bir düzenleme 
yapılacağından söz edilmesi ve yine kişisel verilerin korunması kaydıyla 
tüm yüksek mahkeme kararlarına, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
disipline ilişkin kararlarına erişimin sağlanmasının hedeflenmesi olumlu bir 
gelişmedir. 

Danıştay ve Yargıtay mensupları için halen uygulanmakta olan disiplin 
hükümlerinin farklı olduğu, Anayasa Mahkemesi üyeleri için öngörülmüş 
bir disiplin düzenlemesinin mevcut olmamasının bir eksiklik olduğu taslakta 
eleştirilmekte ve bu konuda paralel düzenlemeler yapılması gerektiği 
belirtilmektedir. Yüksek Mahkeme mensupları için disiplin konusunda 
tek bir standart getirilmesi doğru olmakla birlikte, nasıl bir düzenlemenin 
getirileceğinin taslakta belli olmaması bir eksikliktir. 

Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı, devletten bağımsız değildir. Bu 
bağlamda, gerek yetişme, yetiştirilme ve buna bağlı olarak biçimlenen 
zihniyet ve kültür olarak, gerekse başta 1982 Anayasası olmak üzere, diğer 
yasalardaki düzenlemeler nedeniyle bir kısım yargıçlar, kendilerini devletin 
vasisi olarak görmekte, başlı başına bir amaç olarak yücelttikleri devletin 
çıkarlarını, devlete oranla güçsüz olan ve o nedenle korunmaya – eğer 
mutlaka korunması gerekiyor ise - devletten daha fazla gereksinim duyan 
bireyin çıkarlarından üstün tutmaktadır. 

O nedenle, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını tam anlamıyla tesis 
edebilmek için, yargının öncelikle devletten bağımsız kılınması, hem 
anayasada ve hem de diğer yasalarda bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
yapılması, yargıç kültürünü bu yönde biçimlendiren eğitimin ise,  herhalde 
yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekir. 
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Taslakta bütün bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir düzenlemenin yer 
almaması önemli bir eksikliktir. 

Yargının Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması  -3- 

Taslakta idari yargıda istinaf mahkemelerinin kurulması gerektiğine 
yer verilmektedir. Adli yargı ile idari yargının istinaf düzeni yönünden 
aynılaştırılması yerinde bir tercihtir. Verimliliğin artırılması için gerekli olan 
personel açığının kapatılacağının taslakta sözünün edilmesi olumludur. 
Burada önemli olan bu açığın nitelikli personelle giderilmesidir. Taslakta yer 
alan; idari İşler ile çekişmesiz yargı konusunda görev yapmak üzere hukuk 
fakültesi mezunlarıyla adalet meslek yüksek okulu mezunlarının istihdam 
edileceği adli hizmet uzmanlığı adıyla yeni kadro ihdasına gidilmesi, birbirine 
yakın veya iş yükü az olan adliyelerin en yakın adliyelerle birleştirilmesi, 
adliyelerin fiziki kapasitelerinin iyileştirilmesi, ihtisas mahkemelerinin 
yaygınlaştırılması, Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi, yurt 
dışı temsilciliklerde adli müşavir görevlendirilmesi, kurul halinde çalışan 
mahkemelere atanan üye sayısının standart hale getirilmesi, UYAP’ın etkin 
biçimde kullanımının sağlanması, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, 
Tebligat Yasasının yeniden düzenlenmesi, bilirkişilik kurumunun yeniden 
yapılandırılması hususları doğru hedefleridir.           

Taslakta kamuda çalışan avukatların dava açma, kanun yollarına başvurma gibi 
hususlarda yetkilerinin genişletilerek yeniden düzenleneceği belirtilmektedir. 
Bu konuda yapılması gereken mali ve idari yönden özerk bir kurum olarak 
Kamu Avukatlığı Yüksek Kurulu kurulması, tüm hazine avukatlarının bu 
kurul içinde yapılandırılması ve hazine avukatlarının memur statüsünden 
çıkarılarak avukatlık mesleğinin özüne uygun biçimde bağımsız ve özerk 
kılınmasıdır. 
  
Yargıda Mesleki Yetkinliğin Artırılması  -4- 
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Yargı mensubu ve çalışanlarının mesleki yetkinliğinin artırılması bağlamında 
taslakta yer verilen hedefler doğrudur. Buradaki eksiklik yargının kurucu 
unsuru olan avukatların mesleki yetkinliklerinin artırılması hususunun 
taslakta yer almamış olmasıdır. Avukat olarak, barolar olarak sadece eksiklik 
değil, aynı zamanda haksızlık olan ve hatta ayıp olan bu hususun ivedilikle 
giderilmesidir. 

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, bugün ayrı ayrı yapılan yargıçlık ve 
avukatlık stajları birleştirilmek suretiyle stajın tek staj konumuna getirilmesi, 
tüm stajyerler ortak bir kültürde eğitildikten, staj süresince periyodik olarak 
ve yine staj sonunda test sistemine dayalı olmaksızın sınavdan geçirildikten 
sonra, yargıç, savcı veya avukat olma yönündeki tercihin yapılması gerekir.       

Yine taslakta hukuk eğitimiyle ilgili bir düzenlemenin yer almamış olması da 
önemli bir eksikliktir. Bugün Türkiye’de ihtiyaçtan daha fazla hukuk fakültesi 
vardır. Buna bir son vermek, hukuk fakülteleriyle ilgili olarak Türkiye Barolar 
Birliğinin ve Baroların da görüşü alınmak suretiyle bir standart tespit etmek, 
bu standartlara uygun olmayanları kapatmak, yenilerinin açılmasına imkan 
vermemek gerekir. 

Mevcut hukuk fakültelerinin ve bu fakültelerdeki öğretim üyelerinin 
performanslarının değerlendirilmesinde bir ölçü olan, son beş yılın 
yargıçlık ve savcılık sınav sonuçlarının, Adalet Bakanlığı tarafından kamuya 
açıklanması gerekir.     

Yine hukuk öğrenim ve eğitimi, ikinci fakülte konumuna getirilmeli, bu 
bağlamda ancak bir başka fakülteden mezun olanlara hukuk fakültesine 
girebilme yolu açılmak suretiyle, hukuk eğitimine talep sınırlandırılmalıdır. 
Aksi takdirde, gerek yargıçlık ve savcılık, gerekse avukatlık mesleğinin etiğini 
ve niteliğini korumak çok yakın bir gelecekte olanaksız olacaktır. 

Yargı Örgütü Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi -                               5- 
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Taslakta yüksek mahkemelerde halen uygulanmakta olan tetkik hakimliği 
sisteminin kaldırılması yönündeki düzenleme yanlıştır. Tetkik hakimliği 
sisteminin kaldırılması değil geliştirilip güçlendirilmesi gerekir. 

Yargı Bilişim Kurulu kurulmasıyla ilgili olarak taslakta yer alan düzenleme 
yerindedir.     

Taslakta Court Management/Adliye Yönetimi sistemi kurulmasıyla ilgili 
hedef isabetlidir. Bu konuda yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerekir. 

Yargıda Toplam Kalite Yönetimine geçişle ilgili olarak bir düzenlemenin yer 
almaması önemli bir eksikliktir. O nedenle bunun hedeflenmesi gerekir. 

Taslakta Adalet Bakanlığı ile Barolar Birliği arasındaki ilişkinin Anayasa’da yer 
alan idarenin birliği ilkesi uyarınca yeniden düzenleneceği belirtilmektedir. 
Son derece kapalı biçimde ifade edilmekle birlikte buradaki niyeti ele veren 
anahtar kavram “idarenin birliği” ilkesidir. Bununla amaçlanan Baroları ve 
Barolar Birliğini Adalet Bakanlığı’nın Avukat İşleri Daire Başkanlığı veya 
Genel Müdürlüğü haline getirmek ise eğer, bu son derece vahim ve tehlikeli 
bir gidiştir. Örnekleri otokrat/totaliter ülkelerde görülen böyle bir düzenleme 
karşısında Baroların sessiz kalmayacağı açıktır.

Barolar, sivil topluma ait olan kuruluşlar olmakla birlikte, sivil toplum 
kuruluşları değildir. Tam olarak karşılamamakla birlikte, barolar, Anglo-
Saksonların aracı yapılar/mediating structures diye isimlendirdikleri 
kurumlardır. 

Boston Üniversitesi profesörlerinden olan ve aynı zamanda Ekonomik 
Kültür Araştırmaları Enstitüsünün direktörlüğünü yapan Peter L.Berger’in 
işaret ettiği üzere, demokrasi aracı yapıları korumanın en pratik metodu,  
aracı yapılar ise bizatihi demokrasinin koruyucusudurlar. 
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Peter L.Berger’in ifade ettiği üzere, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda 
mevcut bulunan aracı yapılar, belli çıkarları korumak ya da geliştirmek 
amacıyla kurulmuş kooperatifler gibi, sendikalar gibi, meslek kuruluşları gibi, 
ya da aile, dini kurumlar ve yerel toplumlardaki yapılanmalar gibi, kişilerin 
pek aziz saydıkları değerler ve kimlikler ile ilişkili olan kurumlardır. 

Aracı yapılar, kişileri, modernleşmenin bedeli olan yabancılaşmadan, 
kimliklerini ve aidiyetlerini yitirmekten koruduğu gibi, siyasi iktidarın 
kişilerin yaşadığı değerlerlerle ilgisini sağlar. Aracı yapılar, otoriter ve 
totaliter rejimlerden çok farklı olarak, siyasal demokrasinin gelişmesine 
ve yerleşmesine olanak sağlayan toplumsal zeminlerdir. Esasen totaliter 
düzenler, aracı yapıların nisbi bağımsızlığına dahi tahammül edemedikleri 
gibi, bu kurumların denetimini, sayılarının en aza indirilmesini, idarenin 
bütünlüğüne dahil edilmesini isterler.          

Bu açıdan bakıldığında, 1982 Anayasası’nda, sivil topluma ait kuruluşların, 
bu bağlamda baroların devlete eklemlenerek anayasal kuruluşlar olarak 
düzenlenmesini, demokratik bulmanın mümkün olmadığı gibi, anayasacılığın 
amacı ve işlevi ile bağdaştırmak da mümkün değildir. 

Günümüz anayasalarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere, başta barolar 
olmak üzere, sivil topluma ait kuruluşlar olan meslek kuruluşları, anayasada 
düzenlenen veya düzenlenmesi gereken kuruluşlar değildir. Bizde olduğu 
gibi ‘Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları’ başlığı altında ve devlete 
eklemlenmiş yarı resmi kuruluşlar hiç değildir. Bu düzenlemenin gözden 
geçirilmesi, Baroların gerek idari ve gerekse mali yönden sadece kendi 
kurullarına hesap veren daha özgür, daha bağımsız, daha özerk olması 
konusunda çalışma yapılması gerekirken “idarenin birliği” ilkesinden 
hareketle Baroları bağımlı hale getirmek yargı sistemini çökertmek demektir. 
Uluslararası anlamalara da aykırı olacak olan böyle bir düzenleme niyeti var 
ise bundan derhal vazgeçmek gerekir.  
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Yargıya Güvenin Artırılması  -6- 

Yargı Türkiye’nin en güvenilir kuruluşudur. Kuşkusuz bu güvenin daha da 
artırılması gerekir. Bu konuda en fazla sorumluluk düşen kuruluşlar siyaset 
kurumu ile medyadır. Konuşmamın başında da işaret ettiğim üzere yargıya 
güvenin artırılması için en başta yürütme erki olmak üzere siyasetçilerin ve 
basın etiğine aykırı hareket eden kimi medya kuruluşlarının kullandıkları 
dili değiştirmeleri gerekir. Bu başlık altında yer verilen yüksek yargıda ve 
belirlenen adliyelerde basın ve halkla ilişkiler biriminin kurulması isabetli bir 
hedef olmakla birlikte, bu birimlerin tüm adliyelerde kurulması gerekir. Bu 
bağlamda ifade etmek isterim ki, bu öneri Ankara Barosu tarafından Ankara 
Adliyesi bağlamında ifade edilmiş, kadro olmadığı için hayata geçirilmesi 
mümkün olmamıştır.
  
Adalete Erişimin Kolaylaştırılması  -7- 
Bu başlık altında yer alan adli yardımın etkinleştirilmesi, adliye internet 
sitelerinin standart hale getirilmesi, UYAP üzerinden elektronik ortamda 
dava açılmasının geliştirilmesi, tercüme hizmetlerinin standarda bağlanması 
pozitif hedeflerdir. 
  
Alternatif Çözüm Yollarının Geliştirilmesi  -8- 

Amerikan orijinli olan Alternatif Çözüm Yollarının kıta Avrupa’sına ulaştığı 
sonra da bizim kapımızı çaldığı yaşadığımız bir gerçek. Ankara Barosu olarak 
bunu çok önceden gördüğümüz için 2004 yılında kendi bünyemizde Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduk. Bu merkez halen Türkiye’deki barolar 
içinde tek merkez. 2004 yılından bu yana Baromuz üyesi avukatların bu 
konudaki eğitimlerini sürdürüyoruz. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
gündeminde olan Arabuluculuk Yasa Taslağına da çekince koyduğumuz 
birkaç husus dışında destek verdik. Yeri gelmişken ifade etmek isterim ki, bu 
taslakta yer alan arabulucuların hukuk fakültesi mezunları dışında başka fakülte 
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mezunları arasından da seçilmesi konusundaki düzenleme son derece yanlış 
ve ülkemiz gerçeğine uygun değildir. Verdikleri karar veya düzenleyecekleri 
tutanak ilam niteliğinde olacak olan arabulucuların mutlaka hukuk fakültesi 
mezunu olmaları gerekir. Yine arabuluculuk eğitiminin Türkiye Barolar 
Birliği ve Barolar dışındaki kuruluşlarca verilmemesi gerekir. 
               
Ceza İnfaz Sisteminin Geliştirilmesi  -9- 
Ceza İnfaz sisteminin geliştirilmesi konusunda ülkemiz epeyce mesafe almış 
durumda. Bu konuda çok olumlu gelişmeler, iyileştirmeler oldu. Bu iyileştirmelerin 
insanı merkeze alarak devam etmesi gerekir.  

10-Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinin Gerektirdiği Mevzuat 
     Çalışmalarına Devam Edilmesi  -
     Bu başlık altında yer verilen yasal düzenlemeler konusunda kamuoyuna 
bilgi verilmesi, yasal düzenlemelerin olup bittiye getirilmemesi, kamuoyunda 
tartışılmasına imkan verilmesi, başta Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olmak 
üzere diğer özel ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine ve eleştirilerine değer 
verilmesi gerekir.      
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize sevgi ve saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

11 HAZİRAN 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN “İSMAİL YEŞİLYURT’A SAYGI” 
ETKİNLİĞİ’NDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

11.06.2008

Sevgili İsmail Ağabey,

Değerli Meslektaşlarım, 

Sayın Konuklar,

Değerli ağabeyimiz, üstadımız Sayın  “İsmail Yeşiyurt’a Saygı” etkinliğimize hoş 
geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma 
sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Aristoteles, ikinci evliliğinden olan oğlu Nicomachean’ın adını verdiği “Nicomachean 
Etik” isimli eserinde, sağduyunun önemini ve etkisini tanımladıktan sonra, doğru 
ölçünün genel geçer orta olduğunu ve bunun her yerde fazlayla eksik arasındaki 
noktayı koruma işlevi gördüğünü anlatır. Orta nokta Aristoteles’e göre beşeri arzuların 
bastırılması ya da yok edilmesi anlamına gelmiyordu. Aksine, erişilebilir olmayı, 
insanın sahip olduğu enerjinin, birikimin, deneyimin, yeteneğin sağduyulu biçimde 
kullanılmasını ifade ediyordu. Dört temel erdem olan “adaletli ol, akıllı ol, cesur ol, 
doğru ölçüyü koru” bağlamında ölçülü olmak, kısıtlama, körelme anlamına gelmiyor, 
diğer erdemleri harekete geçiren ve bunların birlikte daha iyi kullanılmasını sağlayan   
denge anlamına geliyordu. 

Az sonra izleyeceğimiz özgeçmişiyle ilgili filmde de göreceğimiz üzere Sayın İsmail 
Yeşilyurt, özel yaşamında olsun, meslek ve siyasi yaşamında olsun doğru ölçüyü 
koruyan, yani yaşamı ölçülü, sade yaşayan bir insandır. Beyefendi insandır, çelebi 
insandır.    

Bir meslek büyüğü, bir ağabey olarak tanıdığım, sevdiğim, saydığım, yaşıtım olmadığı 
için yakınında, meclisinde bulunmadığım İsmail Ağabey’i benim tanımlayış biçimim, 
kendisinin benim üzerimde bıraktığı intiba böyle. Az sonra onun yakın arkadaşları, 
dostları onun diğer özelliklerini, niteliklerini, artamlarını anlatacaklar.         
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Ernst Hirch. Hepimiz tanıyoruz. Türkiye’nin değerli pek çok hukukçusu, avukatı, 
yargıcı, savcısı, akademisyeni üzerinde emeği olan bir insan. Sanıyorum İsmail 
Ağabey’in de hocası. Anılarını anlattığı kitabında benim üzerimde iz bırakan babasının 
bir öğüdü var: “Geldiğin yeri unutma.” Yani geçmişini unutma, köklerini unutma, 
atalarını unutma, doğduğun köyü, kasabayı, ilçeyi, ili unutma. Çünkü bütün bunların 
hepimizin üzerinde emeği var. Emeği olduğu için de hepimizin bu mekanlara, bu 
mekanların insanlarına borcu var. 

Bunu şunun için anlattım. Yozgat’ın Şefaatli Köyü’nde doğmuş olan İsmail Ağabey 
“geldiği yeri unutmayan” bir insan. Kendisini geldiği yere, o yerin insanlarına borçlu 
hisseden bir insan. Şefaatli Köyünde okuyabileceği okul olmadığı için, okumak için 
köyüne 40 kilometre uzaklıktaki Yozgat’a giden İsmail Ağabey onun için şimdi ilçe 
olan köyüne halen 550 çocuğumuzun okuduğu okul yaptıran insan. 

Değerli Konuklar,

Şimdi size tarihi bir belge okuyacağım. Belgenin tarihi 02 Eylül 1969. Altında Türkiye 
Barolar Birliği’nin o tarihteki Başkanı Avukat Faruk Erem ile Genel Sekreteri Avukat 
Atila Sav’ın imzaları var.   

“Sayın İsmail Yeşilyurt

Yozgat Senatörü

Mesleğimize yeni bir yön ve çağdaş baro düşüncesine uygun bir gelişme sağlayacak olan 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun TBMM’deki görüşmeleri sırasında tasarının en iyi 
biçimde kanunlaşması için gösterdiğiniz üstün çaba ve yararlı çalışmaları bütün meslek 
topluluğumuzun unutmayacağına emin olmanızı dileriz. Kanunun olumlu hükümlerinin 
geliştirilmesi, buna karşılık baroların bağımsızlığını kısıtlayan vesayet hükümlerinin 
kaldırılması için bundan sonra meslek kuruluşumuzun yapacağı çalışmalara da destek ve 
ilginizi beklediğimizi arz eder, içten bağlılık duygularımızı sunarız. Saygılarımızla.”    

Bu belge de sevgili İsmail Ağabey’in geldiği yeri, yani mesleğini, meslektaşlarını 
unutmadığının kanıtı. 

Mütedeyyin bir insan olan, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin kurucu 
değerlerine, Atatürk’e, demokrasiye gönülden bağlı olan sevgili İsmail    Ağabey’e sevgi 
ve saygılarımı sunuyor, kendisine çocukları ve torunlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu, 
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mutlu ve uzun bir yaşam diliyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, bir kez daha sizlere sevgi ve 
saygılar sunuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar

Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

09 TEMMUZ 2008 GÜNÜ DÜZENLENEN “BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR 
PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE 
EL KOYMA” KONULU PANELDE BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI AÇIŞ 

KONUŞMASI

09.07.2008

Değerli Meslektaşlarım, 

“Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El 
Koyma” konulu panelimize hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve 
saygı ile selamlıyorum. 

Düzenlenen panelin yanı sıra bugün Ankara Barosu Avukatlık Akademisi Bilişim Hukuku 13 
ve 14. Grupların sertifika törenini de yapacağız. Bu sertifika programına katılan ve sertifika 
almayı hak eden değerli meslektaşlarımızı kendi adıma ve izninizle sizler adına kutluyorum 

Düzenlenen panele katılmak için İstanbul’dan gelen İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim 
Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Leyla Keser Berber’e, 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ankara Bilgi İşlem Müdürü Sayın Cumhur 
Ercan’a, hem bu paneli düzenleyen ve hem de panelde konuşmacı olarak yer alan Baromuz 
Bilgi İşlem Merkezi Başkanı değerli meslektaşım Özgür Eralp ile Başkan Yardımcısı sevgili 
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meslektaşım Çağatay Cengiz’e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Teknolojinin yarattığı yeni iletişim sistemleri ve bilgi teknolojilerine dayanan bilgi tabanlı 
gelişme ile birlikte, üretim ve tüketim süreçlerinin belli bir yere bağlı olmaktan çıktığı, 
şirketlerin bilgi ağlarının, dünya kapitalist sisteminin genişlemesinin ve bütünleşmesinin 
tabanını oluşturduğu, bilgisayarın, internetin, elektronik postanın, mobil telefonun etkili 
ve yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, kişisel verilere ulaşmak, bunları kullanmak ve 
başkalarına ulaştırmak çok daha kolay hale geldi. 

Geliştirilen yeni teknolojilerle birlikte, bilgiye erişilmesi, çok fazla sayıda bilginin dağıtılması, 
iletilmesi, işlenmesi, pek çok hukuki sorunu da beraberinde getirdi. 

Bu hukuki sorunların en başında, bilgisayar ağlarına,  bilgisayar veri ve sistemlerine, elektronik 
bilgilerin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetler, bu bağlamda 
bilgisayar üç kağıtçılığı, siberpunk gibi anti-kültürel pratikler geliyor. 
Siber ortamdaki kişisel verilerin korunması ile bilgi güvenliğinin ve özgürlüğünün tehlikeye 
girmesi, bütün bu konularda hukuki düzenleme yapma gereksinimini zorunlu kıldı. O 
nedenle 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren  5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasası’nda, bilişim 
suçları ile ilgili düzenlemelere yer verildi. 

Günümüzde hemen her alanda ve yaygın biçimde kullanılan bilgisayar, bilgisayar programları 
ve kütükleri gerek ceza, gerekse özel hukuk uygulamaları bağlamında önemli ve etkili bir 
delil niteliği kazandı. Bu bağlamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134.maddesi 
hükmüne göre, yargıç veya savcı kararıyla bilgisayarlara, bilgisayar programlarına, bilgisayar 
kütüklerine ve  elektronik ortamdaki bütün kayıtlara el konulması mümkün. 

Kuşkusuz bu düzenleme, suçun ve suçlunun ortaya çıkartılması için gerekli ve yararlı bir 
düzenleme. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Sorun el konulan bu kayıtlar ve araçlar 
üzerinde sonradan oynama yapılmasının, suç niteliğindeki kimi bilgilerin ve verilerin daha 
sonra bu kayıtlara yerleştirilmesinin teknik olarak mümkün olup olmadığı hususu. Birinci 
husus bu. 

İkinci husus, teknik olarak bu mümkünse, bu oynamaların tespitinin mümkün olup 
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olmadığı. 

Üçüncü husus, oynama yapıldığının teknik olarak tespitinin mümkün olmaması durumunda, 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134.maddesi gereğince el konulan ve fakat yedeklemesi 
yapılmayan, şüphelinin kendisine veya avukatına mühürlü bir yedeği verilmeyen 
bilgisayarların, bilgisayar programlarının, kütüklerinin ve elektronik ortamdaki kayıtların 
delil niteliği taşıyıp taşımayacağı hususu. 

Güncelliği olan, bu bağlamda halen yürütülmekte olan Ergenekon isimli soruşturma 
bağlamında tartışılmakta olan bütün bu konular, uzmanları tarafından  bugün burada 
konuşulup değerlendirilecek. 

Panelimizin yararlı olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyor, sizlere ve değerli panelistlere 
bir kez daha sevgi ve saygılar sunuyorum. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU’NUN 84.KURULUŞ YILI NEDENİYLE 14 TEMMUZ 
2008 TARİHİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE BARO BAŞKANI’NIN 

YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

14.07.2008

Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar, 

Ankara Barosu’nun 84. Kuruluş Yılı nedeniyle düzenlediğimiz törene hoş geldiniz. 

Sizleri, Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma 
sevgi ve saygı ile selamlıyor, bu anlamlı günün hepimize kutlu olmasını diliyorum. 

Seksen dört yıl insan yaşamı için uzun sayılabilecek bir süre. Ama herhalde seksen dört yıl, kurumlar 
için, kuruluşlar için çok uzun bir süre değil. Geride kalan ve çok uzun olmayan bu süre içinde Ankara 
Barosu, duruşuyla, yaptıkları ve başardıklarıyla bugün ülkemizin en gözde, en saygın kuruluşlarından 
birisi olmuştur. 

Baromuzun bu günlere gelmesinde emeği olan herkese, ama en başta Baromuzun geçmiş yönetimlerine, 
kendi adıma ve izninizle sizlerin adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.  

Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar,

Her ne kadar günümüz siyaset felsefecilerinin ve siyasi aktörlerinin bir kısmı, yurttaşlık erdemini antik 
çağın modası geçmiş bir kalıntısı ya da romantik nostaljiklerin geri getirmeye çalıştıkları bir düş, işe 
yaramaz bir siyasal mit olarak görmekte ve göstermeye çalışmakta iseler de, biz ve bizim gibiler, yaşamı 
sürdürmek ve geliştirmek, bir arada ve barış içinde yaşamak için yurttaşlık erdemine, yani kendilerini 
ortak iyiye adayabilen, özgürlüklerin ve adaletin savunusu için ayağa kalkabilen yurttaşların varlığına 
gereksinim duyarız. 

Bu gereksinim bize; akılla, bilgiyle, emekle, insan sevgisiyle, yurtseverlik aşkıyla kurulmuş olan 
laik Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek borcunu yükler. Bu bizim için sadece bir borç değil, 
aynı zamanda ve hatta daha çok ahlaki bir yükümlülüktür. Bu kabulümüzün dayanağı, ülkemizin ve 
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Cumhuriyetimizin bize teşekkür edecek çok şey vermiş olmasıdır. Başta yaşamımız olmak üzere, 
yurttaşlık statümüzü, eğitimimizi, dilimizi, özgürlüğümüzü, mesleğimizi, işgal ettiğimiz mevkileri, 
kazancımızı, sahibi olduğumuz malvarlığını onlara borçluyuz. 

Eğer ahlaklı kişiler olacaksak, ülkemize, Cumhuriyetimize, halkımıza, insanlığa, mesleğimize, 
ortak iyiye hizmet ederek aldıklarımızın karşılığını vermeliyiz. Ortak iyinin üzerinde tikel bir çıkar 
dayatmaya uğraşan her kim olursa olsun ona karşı çıkmamız gerekir. Aynı şekilde ve hiç kimseye 
kültürel veya etnik ya da dinsel homojenlik dayatmadan, başka insanların özgürlüğü pahasına kendi 
gücümüzü artırmaya çalışmadan, hiç kimsenin sivil ve siyasal haklarını inkar etmeden, her türden 
ayrımcılığa ve dışlamaya karşı çıkmalıyız. 

Baro olarak, avukat olarak, yurttaş olarak savunmamız gereken, katkı yapmamız gereken öncelikli 
değerler demokrasidir, hukuktur, insan haklarıdır. Bu değerleri benimsemeyen, bu standartları 
göz ardı eden her kim ise, ona karşı çıkmalıyız. Büyük Atatürk’ün bize hedef gösterdiği çağdaş 
uygarlığı yaşatacak bir düzenin ülkemizde egemen olmasını istemeyen her kim ise, onunla mücadele 
etmeliyiz. 

Dünya görüşlerini akıldan değil, inançtan alanlara, yaşadığımız yüzyılın ruhunu anlamayanlara, 
dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan değişimi kavrayamadıkları için yıllardır aynı ezberi 
tekrarlayanlara, Türkiye’nin gereksinimlerini karşılayamayan kurulu düzeni korumak adına Türk 
insanını Polat Alemdarlaştırmaya çalışanlara, demokrasimize musallat olanlara, siyasal, ekonomik ve 
toplumsal yaşamımızı kirletenlere, Anayasa’nın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti 
egemenliğini Anayasa’nın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır” hükmünü göz ardı 
ederek, milli irade ve demokrasi söyleminin arkasına sığınarak çoğunluk diktasını dayatmaya ve 
devletin tek hakimi olmaya çalışanlara, güvenlik hakkını, yaşama hakkını, iç barışın sağlanmasını, sivil 
özgürlükleri, yani geleneksel hukukun meşru iktidara tahsis ettiği görev ve sınırların hepsini ortadan 
kaldırmak için şiddete ve teröre başvururlara karşı hep birlikte karşı koymalı, bütün bu konulardaki 
duyarlılığımızı ve kararlılığımızı her koşulda göstermeliyiz. 
           
Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar, 

Baromuzun 84. Kuruluş Yılı münasebetiyle düzenlediğimiz bu törende birkaç mutluluğu bir arada 
yaşayacağız. Bu bağlamda, avukatlık mesleğini icrada 30 yılı geride bırakmış meslek ustalarına, 
bugünün ve geride kalan 30 yılın anısı için plaket ve yanı sıra ilk olarak bu yıl başlattığımız ve bundan 
sonra gelecek olan yönetimler tarafından da sürdürüleceğine inandığımız özel olarak yaptırdığımız 
“30.Yıl Hatıra Saati” takdim edeceğiz. Yine ülkemizin, baromuzun ve mesleğimizin geleceği olan 
stajyerlerimizin kendi aralarında düzenledikleri kurgusal duruşma, futbol ve tavla yarışmalarında 
derece alan kardeşlerimize ödül vereceğiz. Ödül törenimizi, akşamüzeri hep birlikte olacağımız 
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Ankara Hukuk Fakültesi yerleşkesinde vereceğimiz kokteylimiz izleyecek.    

Sevgili Meslektaşlarım, 

Bütün yaşamını mutluluk, doluluk ve iç huzur yolunda harcamış olan, yetkinleşmek yerine gelişmeyi, 
yani ruhsal ve entelektüel yönden büyümeyi, yani olgunlaşmayı, yani erdemli bir yaşam sürmeyi 
savunan Romalıların kölesi büyük filozof Epiktetos diyor ki;  “Her şeyin iki kulpu vardır: birisiyle 
taşınabilir, ötekiyle taşınamaz.” Hangisinden tutacağımıza biz karar veririz. Bu bağlamda, ne kadar iyi 
yaşadığımız, yani ne kadar anlayışlı, ne kadar dürüst, ne kadar erdemli, ne kadar ahlaklı, ne kadar adil, 
ne kadar keyifli, ne kadar sevgi ile yaşadığımız benimsediğimiz felsefeye, bu felsefeyi içselleştirmemize 
bağlıdır. Bu ise ancak bilge Sokrates’in “Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez” maksimini tersine 
çevirmemizle mümkündür. Yani sorgulanmış bir hayat, daha iyi bir hayattır. Hayatı sorgulamak için, 
kendimizi, kendi hayatımızı sorgulamak gerekir. Bu ise ancak felsefeyle mümkündür. O halde Prozac’ı 
değil, Platon’u, yani felsefeyi denemek gerekir. Esasen avukatlar da öyle yapar.  

Sizler gibi Prozac’ı değil, Platon’u tercih etmiş bir kişi olarak, iki yıl önce meslekte otuzuncu yılımı 
tamamladığım gün düzenlenen törende, geride bıraktığım yılların bende yarattığı değişiklikleri 
düşündüm. O an aklıma Anwari Soheili’nin Sadi’nin “Gülistan”ı için yazdığı önsözdeki şu dizeleri 
geldi; 

“Bir dünya malı elinden gittiyse, 
Üzülme buna, hiçtir o;
Ve bir dünya malı geçtiyse eline,
Sevinme buna, hiçtir o.
Önünden geçer acılar ve zevkler, 
Geç dünyanın önünden, hiçtir o.”
 

Bu dizeleri; öğrenmekle, öğretmekle geçen, kimi zirveleri görebilmek için 
tırmanmakla geçen, bir gelecek inşa etmek çabası ile geçen, arayışlarla, umutlarla, 
insanları ve yaşamı tanımaya çalışmakla, kitapları okumakla geçen, her zaman 
elinizden gelenin en iyisini yapma çabasıyla geçen, anlamlı ya da anlamsız olaylarla, 
mutlu ve mutsuz anlarla geçen, başarılarla, başarısızlıklarla geçen, kimi zaman kendi 
düşünüzü yaşayarak, kimi zaman kendinize biçtiğiniz, kimi zaman da başkalarının 
size biçtiği rolü oynayarak geçen, hayatta olma mucizesinin değerini bilerek, hayatı 
kucaklayarak geçen, bütün bunları yaparken yaşamın kimi güzelliklerini ıskalamakla, 
umutları, beklentileri ertelemekle geçen, avukatlık mesleğine, baromuza, ülkemize 
hizmetle, ülkemiz hukukuna, evrensel hukuka katkıyla geçen otuz uzun yılı geride 
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bırakan siz değerli üstatlarıma armağan ediyorum 

Sevgili Meslektaşlarım, 

 “Hayat” diyor bilge Çetin Altan “Yaşandığı kadar vardır. Gerisi ya hafızalardaki 
hatıralar, ya da hayallerdeki umuttur. Hüsranı ise bir tek yerde tanıyorum. Yaşanması 
mümkün iken gerektiği gibi yaşayamamakta.” Meslekte otuz yılı tamamlamak, yaşamda 
yarım yüzyılı aşan bir zamanı geride bırakmak demek. Bu yaşa gelince insan durup 
geçmişi düşünüyor, tam da Çetin Altan’ın söylediği gibi yaşamla, yaşamıyla yüzleşip 
hesaplaşıyor. Belleğindeki iyi veya kötü anıları, hayallerindeki umutları, hüsranlarını 
düşünüyor bir bir. Sizler de katılır mısınız bilmiyorum ama ben, yaşamda ve meslekte 
uzun yılları yaşadıktan sonra gelinen aşamayı maskeli bir balonun sonuna doğru 
maskelerin çıkarıldığı an’a benzetirim. O an’la birlikte yaşamımız boyunca ilişki içinde 
olduğumuz kişilerin gerçek yüzlerini görmeye başlarız. Artık karakterler, kişilikler, 
aldatıcı yüzler, yanıltıcı görüntüler ortaya çıkmış, pek çok şey yerli yerine oturmuş, 
gösterilen çabalar, verilen emekler, yapılan mücadeleler sonuçlarını vermiş, başarılar 
hak ettikleri değeri bulmuş, yenilgiler hazmedilmiştir. Tam da Horatius’un dediği gibi 
“hiçbir şeye şaşırmama” yaşı başlamıştır. Bu yaşla birlikte iç dünyası zenginleşen insan, 
acı çekmemeyi, kendini ihmal etmemeyi, dinginliği, yani sakinliği, alçakgönüllü 
olmayı ve olabildiğince engellenmemiş bir yaşam sürmeyi seçecektir. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

“Rüzgarın yerlere saçtığı yapraklar gibidir insan kuşakları.” İlyada’da Homeros böyle 
diyor. Romalıların bilge hükümdarı Marcus Aurelius Homeros’un bıraktığı yerden 
devam ediyor; “Çocukların da yapraklar gibidir; yapraklar gibidir sana övgüler 
yağdıran, ya da seni lanetleyen, ya da seni kınayan veya alaya alan; yapraklar gibidir 
sen göçüp gittikten sonra seni anlatacak olanlar. Onların hepsi ilkbaharda doğarlar, sonra 
rüzgar gelip yere savurur onları, sonra orman onların yerine yenilerini üretir… Onun için 
geçmişte olan bütün şeylerin şimdi de olduğunu, gelecekte de olacağını düşün. Deneyiminle 
ya da tarihten okuyarak öğrendiğin bütün dramları, birbirinin aynısı olan sahneleri 
gözünün önüne getir. Hadrianus’un ya da Antoninus’un, yahut Philip’in, İskender’in veya 
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Croisos’un saraylarını düşün; çünkü bunların her birinde oyun aynıydı, yalnızca oyuncular 
farklıydı… Olgun başaklar gibi biçilir yaşamımız, Biri var olurken, biri yok olur gider. ”      

Bir vardık, bir yoktuk. Masal bu. Hepsi bu. Hayat bu. Ama daha hepimizin yapacağı 
çok şey var. Zira hayat devam ediyor. Umut devam ediyor. Dün olduğu gibi bundan 
sonra da mesleğimize, baromuza, ülkemize, hukukumuza hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Yeter ki, hüsrana uğramamak için yaşamı, yaşama dair olan hiçbir şeyi 
ertelemeyelim. Nazım Hikmet’in dediği gibi “Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli 
güzel günler göreceğiz.” Buna inanalım yeter.   

“Bir yazının veya konuşmanın içtenliği yoksa değeri de yoktur.” diyor Tolstoy. İçtenliğimi 
paylaştım sizlerle. Sürç-ü lisan ettiysem beni lütfen bağışlayınız.     

Bu duygu ve düşüncelerle meslekteki 30. Yılınızı kutlar, sizlere sağlıklı, mutlu, başarılı, güneşli güzel 
günler diler, sevgi ve saygılar sunarım. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU İLE TÜRK HUKUK KURUMU’NUN 24 TEMMUZ 2008 
TARİHİNDE BİRLİKTE DÜZENLEDİKLERİ “LOZAN’DAN GÜNÜMÜZE” 

KONULU PANELDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

27.07.2008

Sevgili Meslektaşlarım, 
Değerli Konuklar,

Türk Hukuk Kurumu ile birlikte düzenlediğimiz “Lozan’dan Günümüze” konulu 
panelimize hoş geldiniz. 

Sizleri Ankara Barosu adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Ankara Barosu olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası meşruiyet belgesi olan 
Lozan Barış Antlaşmasını başarılı kılan başta Büyük Önder Atatürk ve Lozan’daki 
müzakereleri ustalıkla yürüten Türk heyetinin başkanı İsmet İnönü olmak üzere emeği 
geçen herkesi minnetle ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Değerli Konuklar, 

Tarihini bilmeyen halklar yok olmaya mahkumdurlar. O nedenle halkın kendisinin ve 
özellikle toplumu yönetme konumunda olanların tarih bilincine sahip olmaları, bunun 
için de tarihi bilmeleri yaşamsal değer taşır. Tarih bize sadece geçmişimizi anlatmaz, 
geleceğimizle de ilgili önemli ipuçları verir. Bugün bu toplantıyı düzenlememizin 
nedeni sadece Lozan Barış Antlaşması’nın 85. Yıldönümünü kutlamak değil, aynı 
zamanda tarihimizi bildiğimizi, ona sahip çıktığımızı, onu canlı ve diri tuttuğumuzu 
göstermek, geçmişten günümüze doğru yapacağımız yolculukla bugünün resmini 
çıkartmak ve gelecekle ilgili projeksiyonlar yapmaktır. 

Bu bağlamda, bugün 85. Yıldönümünü kutladığımız Lozan Barış Antlaşması’nın 
bizim için önemi ve değeri nedir? Lozan Barış Antlaşması’nı uluslararası diğer 
antlaşmalardan farklı kılan özellikler nelerdir? Bugün Lozan Barış Antlaşması’nın 
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neresindeyiz? Gelecekte neresinde olacağız? Konunun uzmanı olan Değerli 
Konuşmacılar kuşkusuz bütün bu soruların yanıtını verecekler, Lozan’dan günümüze 
kadar olan süreci değerlendirecekler, geleceğe yönelik öngörülerde bulunacaklar.  

Ben bu açış konuşmamda, Değerli Konuşmacıların yetki ve uzmanlık alanlarına 
tecavüz etmeden ve izninizle Lozan Barış Antlaşması üzerine birkaç şey söylemek 
istiyorum.   

Modern bir devlet kurma, ulusalcılığı da zorunlu kıldığından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
eşzamanlı kurulan diğer devletler gibi modern bir devlet olarak kurulması, aynı 
zamanda bir ulusun oluşmasının da tarihidir.  

Onun için devletin Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkese eşit koşullarda 
tanınan yurttaşlık statüsünün, ulusal birlik bilincinden ve bu bilince ortak olma 
inancından soyutlanması olanaksızdır. Bu bağlamda ulus, kendilerini birey olarak 
ifade eden insanlardan oluşan, siyasal birlik ile tarihin ve kültürün ilişkisinden ibaret 
olan bir birlikteliktir. 

Hepimizin çok iyi bildiği üzere, Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu 
tarih sahnesinden silinmiş ve O’nun toprakları üzerinde uluslararası alanda kabul gören, 
bağımsız ve diğer dünya devletleri ile eşit haklara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin hukuki varlığı ve uluslararası meşruiyeti kesinlik kazanmıştır.   

Cumhuriyetimizin Misak-ı Milli sınırlarını çizen ve O’nu meşru kılan, O’nun 
yurttaşları olarak varlığımızı ve ulus olarak birlikte yaşama hakkımızı tüm dünyaya 
kabul ve tescil ettiren Lozan Barış Antlaşması, hiç kuşku yok ki, hepimizin ortak 
değeri ve onurudur. 

Yurttaş olarak bu onura sahip çıkmak kutsal bir görev, taraf olsun veya olmasın 
her devletten, Cumhuriyetimizin uluslararası kuruluş antlaşması olan Lozan Barış 
Antlaşması’na saygılı olmasını ve onun koşullarına uygun davranmasını talep etmek 
ve beklemek hepimiz için bir haktır. 
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Değerli Konuklar, 

Büyük Atatürk’ün özlü ifadesiyle; “Osmanlı Devleti, eski antlaşmalar adı altında kimi 
devletlere ve topraklarında yaşayan unsurlara tanınan ayrıcalıkların tutsağı idi. Osmanlı 
Devleti’nin kendi toprakları üzerinde yaşayan yabancıları yargılama hakkı yoktu. 
Topraklarında yaşayan Türk ve Müslüman unsurlardan aldığı vergiyi bunların dışında 
olanlardan alamazdı. Ülkesini bayındırlaştıramaz, demiryolu, okul yaptıramazdı. Lozan 
Antlaşması Türk Halkı aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanan ve Sevr Antlaşması ile 
tamamlandığı sanılan büyük bir suikastın çöküşünü bildirir belgedir. Osmanlı devrine ait 
tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir.” 

Değerli Konuklar, 

Aylarca süren, dokuz ay kesintiye uğradıktan sonra tekrar başlayan Lozan Barış 
görüşmelerinde Türkiye’nin her alanda bağımsız ve diğer ülkelerle eşit bir devlet 
haline gelme yolundaki kararlı ve sarsılmaz iradesi Büyük Atatürk’ün de vurgu yaptığı 
Lozan’daki siyasi zaferi yaratmıştır.

Lozan Barış Antlaşması’nın 50.Yıldönümünde bu siyasi zaferi ve o gün gelinen 
aşamayı merhum İsmet İnönü bakın nasıl değerlendiriyor: “Lozan Antlaşması hemen 
onaylanmadı. Biz onayladık. Diğer taraflar, imza sahiplerinin meclislerinde onaylanması 
için yaklaşık bir seneye yakın sürüklediler. Neden sürüklediler? Eski Türkiye’yi bilerek 
kabul olunan maddeler, iç karışıklıklardan dolayı uygulanmayacak, yeniden karışıklıklar 
çıkacak, yeniden ihtiyaçlar çıkacak. Bu ihtiyaçlar karşısında bunlarla pazarlık eder, 
aldıklarını geri alırız diye düşündüler. Hiç kuşkum yok. Bu, kafamın içinde vardır. Bununla 
ellinci seneyi bulduk. İyimser durumdayım. Mutlaka Cumhuriyet’ korumaya mecburuz, 
ilkelerini korumaya mecburuz. Bu ilkelerin de, Cumhuriyet’te, Atatürk hareketinin de 
tartışma ve eleştiri konusu olma niteliği kalmamıştır, müşterek mal olmuştur. Cumhuriyet’le 
beraber müşterek millet malı olmuştur. Bütün tartışmalar, çekişmeler, siyasi mücadeleler 
o sınır içinde kalacaktır. Bu ümitteyim. Cumhuriyet’in geleceği emniyetli görünür. Sağlam 
bir Cumhuriyet kurulmuştur. Vatandaşlarımız bunu şerefle koruyacaklardır.” 

Merhum İsmet İnönü’nün bu veciz konuşmasında da vurgu yaptığı üzere yurttaş olarak 
hepimize yüklenmiş bir sorumluluk olan, o nedenle hiçbir siyasi görüşün, hiçbir kişi 
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veya kuruluşun tekelinde olmayan Lozan Barış Antlaşması’na ve Cumhuriyet’e sahip 
çıkmak hepimizin görevidir ve bu görev bizlerin şerefine tevdii ve teslim edilmiştir.  
Ama bu görev sadece sözle ve sloganla ona sahiplenmeyi veya sahiplenme çağrısında 
bulunmayı değil, daha çok O’nu, yani Cumhuriyet’i, Büyük Atatürk’ün gösterdiği 
çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda geliştirme ve daha çok övünülecek bir yapıya 
dönüştürme sorumluluğunu da yükler. 

O halde, kendisini halkın ve toplumun vasisi sayan kimileri tarafından topluma 
dayatılmaya çalışılan, özgürlüğü yurttaşlıkla özdeşleştiren, insan haklarıyla 
yurttaşın ödevlerini karşıt kutuplara koyan, kamusal alanı daraltmak suretiyle halkı 
kamusallığın dışında tutmaya çalışan otoriter kültürün, Cumhuriyet’in kuruluş 
ilkeleri ve felsefesiyle bağdaşan, çağın ruhuna uygun düşen bireysel haklar ve 
özgürlükler yönünde evrilmesi; çeşitliliği savunan, bireysel olarak farklı kültürlerin 
bir arada yaşamasına imkan veren, ekonomik ve siyasal sıkıntıları aşabilmenin, siyasal 
özgürlükler ile temel hak ve özgürlükleri tehlikeye uğratmadan yaşatabilmenin yegane 
yolu olan demokratik kültüre dönüştürülmesi yönündeki çabalarımızı artırmamız 
gerekir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, yeniden sevgi ve saygılar 
sunarım.

Av. V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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Sayı:2-122-6/        
25.01.2007

ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: 19.01.2007 gün ve 002951 sayılı yazınız.

“Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri 
İle Ödenecek Ücretlerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” hakkında 
Bakanlığınız tarafından kurulan komisyonda görev yapmak üzere Baromuz CMK 
Merkezi Başkanı Av.Sami Kahraman görevlendirilmiş ve alınan görüş ile muhalefet 
şerhinin bir örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

Ek:2
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Sayı:2-122-6/            
05.02.2007

ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: a) 19.01.2007 gün ve 002951 sayılı yazınız.
       b) 25.01.2007 gün ve 2-122-6/3361 sayılı yazımız.

“Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle 
Ödenecek Ücretlerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” hakkında ilgide 
kayıtlı 25.01.2007 gün ve 3361 sayılı yazımıza ek olarak görüş ve değerlendirmemiz 
ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

Ek:Görüş ve değerlendirme.
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ADALET BAKANLIĞI 
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE HAZIRLANAN 

“CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN 
GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE ÖDENECEK ÜCRETLERİN USUL VE 

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” 
TASLAĞI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

TASLAĞIN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

Yasaya paralel olarak avukatlara ücretlerin ödenmesi konusunda taslak; Cumhuriyet 
Savcılarına ve hakimlere görev fakat aynı zamanda yetki vermektedir. Taslağa göre 
ödemeler Cumhuriyet Savcılarının düzenleyeceği sarf makbuzları ile olacaktır.  
Yargılamanın üç unsurundan birisi olan avukatların ücretlerinin ödenmesi konusunda 
Cumhuriyet Savcılarına yetki ve görev verilmesi yargılama erkini teşkil eden bu üç 
unsurun güçlerinin denkliği prensibiyle bağdaşmamaktadır. Cumhuriyet Savcısını 
avukatın ita amiri gibi düzenleyen normun adil yargılanma ilkesiyle izah edilmesi 
mümkün değildir. Büyük kentlerdeki iş yoğunluğu nedeniyle Savcıların ve hakimlerin 
sarf makbuzu düzenlemek ve kontrol etmek gibi yükümlülüğe tabi tutmak bu kişileri 
asli görevinden uzaklaştıracaktır. Ankara için bu rakamın yılda 45.000 civarında 
olduğu bilinmektedir. Öte yandan bu işlerin fiilen kalem görevlilerine havale edileceği 
gerçeği karşısında avukatların ücret ve masraf ödemesinde bu kişilerle muhatap 
olması ve sürtüşmeler çıkması mesleğin itibarı için olumsuz gelişmedir.
Çözüm:
Avukatlara ödemenin eskiden olduğu gibi Barolarca yapılmasıdır.
TASLAK MADDELERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
Madde 7-(1) (a)
Madde, kamu davasının açılması halinde iddianamenin kabulü kararının verilmesini 
müdafi veya vekilin görevini sona erdiren sebep olarak düzenlemiştir. Bu durum 
hatalıdır. Bir defa görev verilen avukatın görevi, görevini sona erdiren neden 
bulunmadığı hallerde karar kesinleşinceye 
kadar sürmektedir. Bu nedenle kovuşturma evresinde yeniden avukat atanmasını 
gerektirecek düzenleme yasaya aykırıdır.
Çözüm:
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Madde düzenlemesindeki “kamu davası açılması halinde ise iddianamenin kabulü 
kararı verilmesi,” ifadesinin çıkarılması gerekmektedir.
Madde 8-(2)
Maddede müdafi veya vekilin bürosunun bulunduğu yere nazaran belediye sınırının 
dışına çıktığı takdirde zorunlu yol giderlerinin ödeneceği düzenlenmiştir. Belediye 
sınırları kavramı oldukça göreceli bir kavramdır. Küçük yerleşim birimlerinde birkaç 
kilometrelik mesafede belediye sınırları dışına çıkılabildiği halde büyük kentlerde 
onlarca kilometrelik yola rağmen belediye sınırları dışına çıkılmamaktadır. Ankara 
böyle bir yerleşim yeridir. Kaldı ki, Ankara gibi yerlerde Büyükşehir belediyesi ile 
bağlı belediyeler düzenlemesi de bulunmaktadır. Belediye kavramını Büyükşehir 
olarak algılayacak olursak belediye sınırlarının bir ucundan diğer ucuna yüzlerce 
kilometrelik mesafe olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla 
Ankara’nın birçok ilçesi Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisindedir. Bu nedenle 
düzenleme gerçekçi değildir.
Çözüm:
Fark gözetmeksizin zorunlu yol giderlerinin ödenmesini gerektiren düzenleme 
yapılmasıdır.
Madde 10-(3)
Maddede soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme 
huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için zorunlu sebeplerle farklı avukatların 
görevlendirilmesi halinde tek bir ücret ödeneceği ve bu ücretin görevli avukatlara eşit 
şekilde paylaştırılacağı düzenlenmiştir.
Düzenlemede zorunlu sebeplerin ne olduğu açıklanmamıştır. Zorunlu sebep olarak 
gösterilen durumların uygulamada, kolluk aşamasında görevlendirilmiş olan avukata 
savcılık aşamasında yada sorgu aşamasında ulaşmanın belli bir zaman alması, bu 
nedenle yeni avukat tayin etmenin daha pratik görünmesidir. Ancak bu anlayış 
oldukça büyük sakıncalar taşımaktadır.
Bu yöntem, sanığın atanmış müdafi bulunmasına rağmen yeni müdafi atamasına yol 
verecek, izin verecek bir yöntemdir. Bu nedenle savunmanın sürekliliği ilkesine aykırı 
olup savunma güvencesini de ihlal etmektedir. Avukatın kolluktaki savunması veya 
savcılıktaki savunması uygun görülmediği durumlarda takip eden işlemde başka bir 
avukat talep etmekle fiilen görevine son verilebilecektir. Bu durum sav ile savunma 
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arasındaki güç dengesini sav lehine bozacak olup adil yargılama ilkesiyle bağdaşır bir 
düzenleme değildir.
Çözüm:
Fıkranın bütünüyle tasarıdan çıkarılmasıdır.
Madde 12-(2)
Maddede barolara müdafi veya vekil görevlendirmeleriyle ilgili giderler karşılığında 
yapılacak ödemelerin miktarı tespit edilmiştir.
Maddedeki düzenleme baroların giderlerini karşılamaktan çok uzak sembolik 
nitelikteki miktarlardır. Bu miktarın baroların giderlerini karşılaması mümkün 
olmayıp gerçekçi rakamlara çekilmesi gerekmektedir.
Çözüm:
Fıkranın “Bu iş için Adalet Bakanlığı bütçesine konan ödeneğin %15 i Türkiye Barolar 
Birliği eliyle barolara verilir.” Şeklinde düzenlenmesidir.
Geçici Madde 1 ve 2-
Geçici maddelerle yönetmeliğin yürürlüğü geriye doğru yürütülmüştür. Bu 
husus hatalıdır. Zira uygulama sürmekte olup, yönetmeliğin çıkması için kesintiye 
uğramamıştır. Eski yönetmelik uyarınca yerine getirilmiş olan göreve henüz çıkmamış 
olan yönetmeliğin uygulanması kazanılmış hakkın ihlali niteliğinde olacaktır. Hukuk 
tekniği ile bağdaşmayan düzenlemenin kaldırılması gerekmektedir.
Çözüm:
Geçici madde 1 ve 2 nin tasarıdan bütünüyle çıkarılması gerekmektedir. 
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.03.0.HİG.0.00.00.02-152-99-2451  
28/01/2008
Konu : Görüş istemi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Ankara Barosu Başkanlığının, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26. maddesi uyarınca avukat 
stajyerlerinin icra ceza hakimliklerinde görülen davaları takip edip edemeyecekleri hususlarında görüş 
istemini içeren 15.01.2008 tarih ve 18600 sayılı yazısı ve konu incelendi.

Bilindiği gibi;

4667 sayılı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Stajyerlerin yapabileceği 
işler” başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrası, “ Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın 
yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza 
mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir 
ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.” hükmünü içermektedir.

5092 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. maddesiyle 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen Geçici 6. maddede de, “ Bu Kanunda yer alan “icra tetkik 
mercii”, “tetkik mercii” ve “mercii” ibareleri “icra mahkemesi”; “icra mercii hâkimi” ve “mercii hâkimi” 
ibareleri “icra hâkimi” olarak değiştirilmiştir. Çeşitli mevzuatta icra tetkik mercii ve hâkimine yapılmış 
bulunan atıflar icra mahkemesi ve hâkimine yapılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen düzenlemeler karşısında, icra mahkemeleri ve hakimleri yönünden ceza ve hukuk 
ayrımı yapılmamış olması da nazara alınarak, avukat stajyerlerinin icra mahkemelerinde görülen her 
türlü hukukî veya cezaî nitelikteki dava ve işleri takip edebilecekleri düşünülmekle birlikte, konunun 
yargı yetkisi kapsamına girmesi nedeniyle, uyuşmazlık halinde yargı mercileri tarafından verilecek 
kararın esas alınması gerekeceği kuşkusuzdur.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin görüş isteminde bulunan Ankara Barosu Başkanlığına 
duyurulmasını rica ederim.

Hüsnü UĞURLU

Hakim Bakan a.
Genel 

Müdür Yardımcısı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı:2-122-6/18600 
15.01.2008 
 
ADALET BAKANLIĞI
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
1136 sayılı Avukatlık Yasasının “Stajyerlerin Yapabileceği İşler” başlıklı 26. maddesinde; 
stajyerlerin avukat yanında staja başladıktan sonra avukatın yazılı muvafakati ile ve onun 
gözetimi ve sorumluluğu altında sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ve icra 
tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebileceğinin 
ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebileceğinin hükme bağlanmasına rağmen, bu kanun 
hükmünün uygulanmasında çeşitli mahkemelerde sorunlar yaşanmaktadır.

5092 sayılı İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. maddesi ile 2004 
sayılı İcra İflas Kanununa geçici 6. madde eklenerek bu kanunda yer alan “icra tetkik mercii”, 
“tetkik mercii” ve “mercii” ibarelerinin “icra mahkemesi”; “icra mercii hakimi” ve “mercii 
hakimi” ibareleri “icra hakimi” olarak değiştirildiği, çeşitli mevzuatta icra tetkik mercii ve 
hakimine yapılmış bulunan atıfların icra mahkemesi ve hakimine yapılmış sayılacağı hükme 
bağlanmıştır.

Ayrıca, İcra Ceza Mahkemelerinde tamamen kendine özgü bir yargılama usulü uygulanmakla 
1136 sayılı Avukatlık Yasasının 26. maddesinde stajyerlerin -5092 sayılı Kanunun 11. maddesi 
ile yapılan değişiklik uyarınca- icra hakimliklerinde duruşmalara girebileceği belirtilmiş ve 
fakat madde metninde icra ceza ve icra hukuk ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle icra ceza 
mahkemelerinin asliye ceza mahkemesi statüsünde kabul edilmesi halinde dahi 1136 sayılı 
Avukatlık Yasası stajyer avukatların icra ceza mahkemelerinde duruşmalara girebilmesine 
cevaz verdiği düşünülmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 26. maddesi çerçevesinde stajyer 
avukatların İcra Ceza Hakimliklerinde duruşmalara girip giremeyecekleri konusunda Sayın 
Genel Müdürlüğünüzün görüşüne gereksinim duyulmakla, bu konudaki görüşünüzün 
Başkanlığımıza bildirilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı:2-122-6/27202 
04.07.2008

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
ADALET BAKANLIĞI’NA

CMK 25. maddeye göre kurulan Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresi 21 ili 
kapsamakta olup tek heyetle yargılama yapmaktadır.

Meslektaşlarımızdan aldığımız yakınmalarda; mahkemenin tek heyetle çalışmasını sürdürmesi 
ağır iş yükü altında olduğu ve bu arada özellikle görevsizlik nedeniyle mahkemeye yargı 
çevresinden gelen dosyalar bu yükün daha da artmasına neden olduğu ifade edilmektedir. 
Tutuklama kararlarına itirazlar ile mahkemenin verdiği duruşmaya ilişkin kararlara itirazlar 
CMK 250. maddeye göre kurulan en yakın ağır ceza mahkemesi İstanbul’da olduğundan 
dosyaların, klasörlerin inceleme yapılmak üzere bu mahkemeye gönderilmesi yargılama 
faaliyetlerini ve hak arama özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Mahkemeden alınan bilgiye göre itiraz üzerine İstanbul’a giden dosyalar iki üç ay sonra ancak 
mahkemeye dönebilmektedir.

Bilindiği gibi, Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi DGM’ler yerine kurulmuş olup, DGM 
döneminde aynı yargı çevresinde iki ayrı mahkeme görev yapmaktaydı. Bu iki mahkemenin iş 
yükünün CMK 250. maddeye göre oluşturulan tek mahkemeye yüklenilmesi de yargılamayı 
olumsuz etkilemiştir.

Ayrıca Mahkemenin haftada dört gün aralıksız ve tam gün duruşma yapması, aynı mahkeme 
üyelerinin sorgu hakimi sıfatıyla verdikleri tutuklama kararlarının itirazen incelenmesi de 
sağlıklı olamamaktadır. Kaldı ki Yasa’nm 23. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi 
taleplerine hükmü veren mahkeme üyelerinin katılamaması, dolayısıyla dosyanın başka 
mahkemelere gönderilmesi de hak kaybına neden olmaktadır.

Bütün bu nedenlerle; yeni bir mahkeme daha kurulması sorunu çözüme kavuşturmuş 
olacaktır. Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı: 1-114-2/23201 
07.04.2008

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
İlgi: 11.03.2008 gün ve 2008/26 sayılı duyurunuz.

“Kişi ya da Kuruluşlarda Aylık Ücret, Serbest ya da Sadece Bu Kişi/Kuruluşun Vekili 

olarak Avukatlık Görevini Yürüten Avukatların Taraf Oldukları Sözleşme/erdeki 

Avukatlık yasası, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Meslek Kurallarına Aykırılıklarının 

Yarattığı Sorunların Çözüm Çalışmalarını” konusunda Baromuz Staj Kurulu Başkanlığı 

ile Meslek İçi Eğitim Kurulu Başkanlığından alınan görüşler ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

Ek:2
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

İLGİ: 19.03.2008 GÜN VE 11-117/22234 SAYILI EMRİNİZ

 
İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen yönetmelik taslağını inceledim ve bu incelemenin 
sonucunda aşağıdaki görüşlerimi takdirlerinize sunmaktayım.

1 / Kanımca bu yönetmeliğin gerçek amacı,Avukatlık Kanunu 35/3 maddesi 
kapsamında kalan kuruluşların,yasanın hüküm altına aldığı gibi bir meslektaşımızla 
avukatlık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını saptamak,böylece,yasanın ceza 
maddelerini uygulamakla yükümlü olan savcılık makamına yardımcı olmaktır.

Çünkü,söz konusu yasanın amacı,yasa kapsamında kalan kuruluşların ülkemizin sosyo-
ekonomik yapılanmasında sağlıklı bir şekilde yer alması ve böylece hep kendilerini 
hemde toplumu risklerden korumaktır. Yasa koyucu bu nedenle,toplumsal yararları 
gözeterek yasaya aykırı davranışları cezalandırmıştır.

/ Yönetmeliğin ikinci amacı ise,tüm avukatlık hizmetlerinde olduğu 2 
gibi,baroların,yasaların hükümlerine uygun olarak, meslek mensuplarını,korumasını 
ve denetlemesini sağlamaktır.

/ Bu durumda,yönetmelikte yer alan,mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin 3 
düzenlemelerin söz konusu yönetmelikten çıkarılması doğru olur.Üstelik,sigorta 
hükmünün yönetmelikte bulunması,avukatlara ve/veya kurumlara ek yük getireceği 
içinjşlerliğini önleyecektir.

/ Yönetmeliğin 6 maddesinin tamamen yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir.4 
Hem yasayla bağdaşmayan hükümler içermektedir hemde uygulaması problem 
yaratacaktır.Buna karşılık,Avukatlık Kanunun 35/3 maddesine giren kurumlardan 
herhangi bir nedenle iş alan avukatın,bu kuruma devamlı çalıştığı avukatın ismini 
sorması ve bu isme,yürürlükte olan etik kurallarımız doğrultusunda,sürekli 
danışmanlığını yaptığı kurumdan iş aldığını bildirmesidir olumsuzluk durumunda 
baroya ihbar etmesi yoluyla daha önce avukat olup olmadığını kontrolü daha pratik 
bir yol oluşturu

Hele hele,son fıkranın uygulanmasını düşünmek çok iyi niyetli bir davranış oluşturur.
Benzer bir hükmü içeren baro pulu uygulamasında meydana gelen olumsuzlukları 
hatırlamak beni haklı çıkarmaya yeterlidir.Üstelik bizim mesleki menfaatlerimiz 
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için,başkalarını hak kaybı ile karşı karşıya bırakmak hatta yasada olmayan bir hükmü 
yönetmelikle getirmek yoluyla bunu sağlamak ne kadar doğru bir davranış olur.

/ Baronun serbest meslek makbuzlarını istemesi,kişinin gelirini öğrenmeye yönelik 5 
bir davranış olarak değerlendirilmenin yanı sıra meslektaşlara güvensizlik olarak da 
değerlendirilecektir.Kaldırılması doğru olur.

/ Tip sözleşmede yer alması düşünülen uyuşmazlıkların hakem kurullarında 6 
çözümlenmesi yönündeki hüküm seçimlik hüküm yada önerilen hüküm şeklinde 
yazılırsa daha doğru olur düşüncesindeyim.

Üstelik şu anda baro hakem kurulları olmadığı için bu hüküm tarafların hakemlerinin 
yanında baro yönetim kurulunca atanacak bir hakem yada baro üyeleri içinden 
mahkemece atanacak bir hakem şeklinde yazılsa daha doğru olur.

7 / Kanımca bu konunun uygulanabilmesi için yapılması gereken en pratik yol,TBB 
tarafından görevlendirilecek bir personel ile her gün internetten Ticaret Sicili Gazetesini 
tarayıp sermaye miktarı yasal sınırları aşan şirketleri saptayarak ilgili barolara bildirmesi ve 
barolarında bu şirketin durumunu sorgulaması aykırılıkları savcılıklara ihbar 
etmesidir.

Başarılı bir uygulama için savcılıklarla yakın çalışmanın,iyi bir yönetmelikten daha 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla

ANKARA BAROSU
MESLEK İÇİ EĞİTİM KURULU BAŞKANLIĞI
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BARO BAŞKANLIĞINA
 ANKARA

İlgi : 19.03.2008 gün ve 11-117/22234 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Staj Kurulu Başkanlığımızdan istenen “ Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığının 11.03.2008 tarih ve 2008/26 Duyuru sayılı “Kişi ya da Kuruluşlarda 
Aylık Ücret Karşılımı, Serbest ya da Sadece Bu Kişi/Kuruluşun Vekili Olarak 
Avukatlık Görevini Yürüten Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmelerde Avukatlık 
Ücretinin Düzenlenmesine İlişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetmeliği” taslağına 
İlişkin görüşümüz aşağıda belirtilmiştir.

1- Taslağın 3.maddesinde her ne kadar hukuki dayanak olarak Avukatlık Yasası 
gösterilmiş ise de, önerilen düzenleme, Barolara yasada olmayan yetkiler vermesinin 
yanında, sözleşmeye taraf Avukata da yasada dayanağı bulunmayan yükümlülükler 
ve yaptırım öngörmesi nedeniyle, bir Yönetmeliğin değil, ancak Yasanın konusu 
olabileceği inancındayız. Örneğin, Taslak ö.maddede önerilen şekilde, Baronun 
onaylamadığı vekaletnameleri kabul edemeyeceği düşünülen merciler için, ki 
çoğunlukla Mahkemeler olacaktır, bu kuralın hiçbir bağlayıcılığı olmadığı, bu konuda 
herhangi bir yaptırımın söz konusu edilemeyeceği açıktır.
2- Diğer yandan, yasa değişikliği ile de olsa, getirilecek yükümlülüklerin ve uygulanacak 
yaptırımların, yasaya ayları sözleşme düzenleyen tüm taraflara eşit bir şekilde 
dağıtılması gerektiği tartışmasızdır. Taslak bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 
yükümlülüklerin daha çok sözleşmeyi imzalayan Avukata ait olduğu, bu durumun 
Yönetmeliğin amacına uygun düşmeyeceği kanısındayız.

Saygılarımızla. 25.03.2008

ANKARA BAROSU
STAJ KURULU BAŞKANLIĞI
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı:2-122-6/10112 
06.07.2007

ADALET BAKANLIĞI’NA

ANKARA ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

Resmi Gazete’nin 13.12.2006 gün ve 26375 sayılı nüshasında yayınlanan 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayım tarihi olan 13.12.2006 tarihinden 

itibaren yürürlüktedir.

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 164. ve 169.maddeleri hükmü uygulamasına 

aykırı olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13.maddesinin 5.fıkrasında 

belirtilen “beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine 

aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” amir hükmü karşısında, 

Ceza Mahkemelerinde yargılama sonunda sanık hakkında beraat kararı 

verilmesine rağmen, sanık vekili lehine avukatlık ücretine hükmedilmediği ve 

meslektaşlarımızın mağduriyetine neden olunduğu anlaşılmıştır.

Belirtilen nedenlerle, bu konudaki uygulamanın fiilen yaygınlaştırılması 

bakımından da, tüm adliyelerin Adalet Komisyonu Başkanlıklarına durumun 

bildirilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara 
Barosu 
Başkanı
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 
Sayı    : B.03.0.HIG.0.00.00.02- M.T.105 ..../..../2007

Konu : Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
23.07.2007* 15419

ANKARA BAROSU 

BAŞKANLIĞINA İlgi   : 06/07/2007 tarihli ve 2-122-

6/10111 sayılı yazınız.

İlgi yazınızdan, 13/12/2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinde “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren 
sanık yararına, Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” hükmünün yer almasına karşın, 
ceza mahkemeleri tarafından beraat eden sanıklar yönünden söz konusu hükmün uygulanmadığından 
bahisle, uygulamanın fiilen yaygınlaştırılması bakımından konunun Bakanlığımızca Adalet 
Komisyonu Başkanlıklarına Genelgeyle duyurulmasının istendiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi,

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. maddesi uyarınca 2006 yılı Ekim ayında 
hazırlanarak onay için Bakanlığımıza gönderilen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Tarifenin 13. 
maddesine eklenen “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine 
aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” hükmü yönünden onaylanmayarak, bir daha 
görüşülmek üzere Türkiye Barolar Birliğine geri gönderilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, anılan hüküm yönünden “ısrar”’ kararı 
vermesi üzerine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımızca, söz konusu Tarife’nin anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istem ile dava açılmış, Danıştay 8. Dairesinin Esas: 2007/263 sayılı dosyası ile görülmekte olan 
davada, 01.05.2007 tarihli ara kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş 
olup, Bakanlığımızca bu ret kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda 
bulunulmuştur. Konuyla ilgili olan iptal davası ise derdest olup henüz sonuçlanmamıştır.

Bu itibarla, Tarifenin 13/5 maddesi hükmünün iptali istemiyle açılan dava derdest olup, 
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halen yürürlükte olan bir yasal hükmün mahkemelerce resen dikkate alınması gerektiğinden bu 
hususta Bakanlığımızca “Genelge” düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Ömer 
KERKEZ

Hakim
Genel 

Müdür 
Yardımcısı

Milli Müdafaa Cad. No: 22 Bakanlıklar 06659 ANKARA Ayrıntılı    bilgi    için    irtibat:
Avukatlık Bürosu
Telefon: 0 312 414 75 14 Faks : 0 312 418 76 07
e-posta : higm@adalet.gov.tr       Elektronik ağ : www.higm.adalet.gov.tr

Resmi Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Resmi Yazılar



261

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 11-117/11603

06.08.2007

ADLi YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.07.2007 

tarih 15419 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve takdirlerinize saygı ile sunulur.

Av.Vedat Ahsen 
COŞAR
ANKARA BAROSU 
BAŞKANI

Ek:1
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Sayı:2-122-6/4794            
27.02.2007

TÜM BAKANLARA
TÜM HUKUKÇU MİLLETVEKİLLERİ’NE

18 Ocak 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik 
yapılmasını öngören kanun teklifiyle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ‘164/2, 
550/3, 598/1-2, 609/1-3-4,614/2, 615/619/2, 620/1-2-3, 621/1, 624/2, 626/2, 
631/1 ve yine 818 sayılı Borçlar Kanunun 36/1, 91, 166/1, 199/2 maddeleriyle 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun 303/2, 1065. maddeleri hükümleriyle yargıçların/
mahkemelerin görevleri arasında olan: ‘Ortak konutu terk eden eşin ortak konuta davet 
edilmesi’, ‘Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi’, ‘Mirasçılık belgesi 
verilmesi’, ‘Mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili’, ‘Terekenin yazımı işleminin sona 
erdiğinin mirasçılara bildirilmesi’, ‘Mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen 
mirasçılara bildirilmesi’, ‘Mirasın reddi süresinin uzatılması’,  ‘Terekenin resmi defterinin 
tutulması’, ‘Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesinin teslimi’, ‘Borçluya ifa veya teminat 
göstermesi için süre verilmesi’, ‘Borcun tevdii mahallinin belirlenmesi’, ‘Alacaklısı ihtilaflı 
olan borcun tevdii’, ‘Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi’, ‘Eser sözleşmesinde 
eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi’, ‘Satılmak için komisyoncuya 
gönderilen eşyanın hasarının tespiti’, ‘Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için 
bilirkişi tayini’, ‘Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hal ve vaziyetinin, 
ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi’, ‘tanık dinlenilmesi’, ‘keşif ve bilirkişi 
incelemesi yapılması’ noterlere bırakılmaktadır. 

Hemen işaret etmek gerekir ki, sözü edilen yasalarda değişiklik yapılmak suretiyle 
noterlerin yapacakları işler arasına dahil edilmek istenilen bütün bu işler, yargılama 
faaliyeti niteliğindedir ve o nedenle yargı organlarının görevi ve yetkisi kapsamında 
olmak zorundadır. 
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Gerek buna, gerekse Anayasamızın 9.maddesi hükmü gereğince, yargı yetkisinin 
Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılmasının zorunlu olmasına göre, 
anılan yasalarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Anayasamızın 9.maddesi 
hükmüne açıkça aykırıdır. 

Diğer taraftan, noterler, gerçekte devletin yapması gereken resmi nitelikteki kimi iş 
ve işlemleri yapan kuruluşlardır. Bu nitelikte bir kuruluşa gereksinim olup olmadığı, 
olan ülkelerde tartışma konusu olduğu gibi, esasen dünyanın pek çok ülkesinde böyle 
bir kuruluş mevcut da değildir. 

Bu husus göz önüne alınmak suretiyle, ülkemizde noterlik kurumuna gerçekten 
gereksinim olup olmadığının tartışılması ve devlete ait kimi asli görev ve yetkilerin 
özelleştirilmesi sonucu doğmuş olan bu kurumun varlık nedeninin sorgulanması 
gerekir iken, böyle yapılmayıp, anılan kurumun varlığı esasen tartışmalı olan görev 
ve yetkilerinin genişletilmesi yönüne gidilmesi, bu bağlamda yargının asli görevleri 
arasında olan kimi yargısal nitelikteki işlerin de bu kuruluşa verilmesi, yargının 
özelleştirilmesi anlamındadır ve o nedenle kabul edilmesi mümkün değildir. 
         
Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı:ll-117/ 6363 
09.04.2007

Zaman Gazetesi
Sayın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
İstanbul

Gazetecilik sorumluluğu ve etiği fikrine başvurulan kişinin görüşlerini -kendileri o 
görüşte olmasalar da- aynen yayınlamayı gerektirir.

Bu konudaki yaklaşımlarını ve tarafsızlığını iyi bildiğim ve takdir ettiğim Sayın Gazetenizin 
09.04.2007 tarihli nüshasında, benim Gazeteniz muhabiri Sayın Metin Arslan’a yaptığım 
açıklamanın tamamına yer verilmemiş olmasına gerçekten üzüldüm.

O nedenle ve tekzip vs. gibi yasal yollara başvurmama gerek olmaksızın, benim Sayın 
Arslan’a söylediklerimi içeren aşağıdaki metnin, Gazetenizin aynı sayfasında ve aynı 
puntolarla yayınlanmasını rica ediyorum.

Konuşma Metni:

.......  Başbakan  Erdoğan’ın “darbe günlüğü  ile  ilgili  olarak savcılar görevini 
yapmalı”
şeklindeki açıklaması “hukukun görevini yapması, hukuki sürecin işletilmesi” 
gerektiğine yönelik bir çağrıdır, bu yönü ile doğrudur ve hukuki duyarlılığın 
ifadesidir. Ancak, Sayın Başbakan’ın bu duyarlılığı, sadece kendileriyle ilgili hususlarda 
değil, başkalarının hukuku ile hususlarda ve diğer hukuk ihlalleri konusunda da 
göstermesi ve bu hususlarda çifte standart uygulamaması gerekir. Bu bağlamda, 
Sayın Başbakan’ın avukatlık sınavının kaldırılması, CMK ile buna bağlı yönetmelikte 
yapılan değişiklik konusunda aynı duyarlılığı göstermemesi, hukuku ve hukuk 
devletini içselleştirilmesindeki zaafını gösterir. Sayın Hükümetin, gerek Baroların ve 
savunmanın bağımsızlığına, gerekse avukatlık mesleğinin kişiliğine yönelik bu olumsuz 
yaklaşımı ve tavrı nedeniyle, Ankara Barosu olarak biz bu yıl 5 Nisan’da Avukatlar 
gününü kutlamadık.
Avukat Vedat Ahsen Coşar
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Ankara Barosu Başkanı

Adliye Sarayı B Blok Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA . Tel : (0312) 310 21 91 (pbx) . Fax : (0312) 309 22 37 

http://www.ankarabarosu.ora.tr/   .   e-mail: ankarabarosugiankarabarosu.orq.tr

IST.HABER MUDURU

Haber Müdürü
Ali Akkuş (a.akkus@zaman.com.tr)

1.Sayfa EDİTÖRLERİ
Musa Çakmak (m.cakmak@zaman.com.tr) Harun Odabaşı (h.odabasi@
zaman.com.tr) Aziz İstegün (a.istegun@zaman.com.tr)

Politika:
Selim Budak (s.budak@zaman.com.tr)
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ADALET BAKANI’NA SUNULMAK ÜZERE TECRİT İLE İLGİLİ BARO 
BAŞKANLIKLARINA GÖNDERİLEN METİN VE ALTINDA İMZASI 
BULUNAN BARO BAŞKANLIKLARINDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA 
SAYIN ADALET BAKANINA SUNULAN METİN 

Ülkemizde 7 yıla yakın bir zamandan bu yana, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Cezaevleri başta olmak üzere, benzeri diğer cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlülerin 
tek kişilik veya küçük gruplu hücrelere yerleştirildiği, bu bağlamda diğer tutuklu ve 
hükümlülerden yalıtıldığı bir infaz modeli uygulanmaktadır. 

Islah/tretman adı altında geliştirilen ve uluslararası sözleşme, standart ve uygulamalara 
aykırı olan bu uygulama nedeniyle, tutuklu ve hükümlülerin; savunma, havalandırma, 
okuma, görüş yapma, diğer tutuklu ve hükümlülerle temas etme, giyinme, sağlık 
olanaklarından yararlanma gibi temel ve vazgeçilmez haklarının kısıtlandığı ve hatta 
kimi zaman tamamen ortadan kaldırıldığı bir olgudur. 
Bu model, yukarıda sözü edilen olumsuzlukların dışında, tutuklu ve hükümlülerin 
en başta bedeni ve ruhi yapılarında, yani sağlıklarında olmak üzere, kültürel ve siyasal 
kimliklerinde onarılmaz yaralar açmakta ve açmaya devam etmektedir. 
İnsani ve hukuki olmamakla, bir tür işkence ve ayrı bir ceza niteliği taşımakla, en 
başta biz hukukçuların karşı çıkması gereken bu infaz modeline karşı sürdürdükleri 
mücadele sonunda son 7 yıl içinde, 122 tutuklu/hükümlü hayatını yitirmiş, 600’ün 
üstünde tutuklu/hükümlü ise sakat kalmıştır. 
İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av.Behic Aşçı, söz konusu uygulamaya son 
verilmesini sağlamak ve soruna kamuoyunun dikkatini çekebilmek amacıyla 05 
Nisan 2006 tarihinde başlattığı ölüm orucunu sürdürdüğü gibi, aynı amaçla ölüm 
orucunda olan başkaca tutuklu ve mahkumlar da vardır.
Gelinen bu aşamada, Türkiye’de Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi ile Model Cezaevi 
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Türkiye’deki Ceza Reformunun Desteklenmesi (MCUY) isimli 
Adalet Bakanlığı Projeleri ile Türkiye Barolar Birliği ve Baroların etkili bir biçimde ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir.
Yine 06.09.2006 tarihinde yayınlanan ‘European Comittee for the Prevention 
of Torture (CPT)  2005 Türkiye Raporu’nun, “F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Cezaevleri” ile ilgili bölümünde yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında; hücre 
dışı toplumsal aktivitelerin yeterli düzeye getirilmesi ve bu suretle küçük grup 
izolasyonunun “kötü muamele” (işkence) sonucu doğurmasına yol açmasının 
engellenmesi, yeterli sayıda mahpusun gün içerisinde ortak alanlarda bir araya 
getirilmesi, yanlış ve hatta tehlikeli olmakla, tek kişilik izolasyon hücrelerinin suç 
tipine dayanan ve süreklilik arz eden bir izolasyon aracı olarak kullanılmaması bir 
zorunluluk haline gelmiştir.
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CPT Raporunda da işaret edildiği üzere, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 25. maddesinin dayandığı düşünce hatalı olmakla, tek kişilik 
izolasyonun  suç  tipine  göre  ve  sürekli  olarak  uygulanması yerine, tamamen infaz 
koşullarındaki tehlikelilik veya ihtiyaç göz önünde bulundurularak geçici, hekim ve 
yargıç kontrolünde ve itirazı mümkün bir tedbir olarak uygulanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan “Suç tipine göre sürekli” tek kişilik izolasyonun ve gerek haftalık 
hücre dışında bulunabilme saatlerinin azlığı, gerekse ortak yaşam etkinliklerinin ağır 
tretman şartlarına bağlanması nedeniyle, yeterli sayıda insanın gün içerisinde birlikte 
olmasına izin vermeyen ve kötü muamele niteliği taşıyan “üç kişilik” küçük grup 
izolasyonunun ortadan kaldırılmasının da zamanı gelmiştir.
    
Aynı şekilde Adalet Bakanlığı tarafından “mevcut olduğu fakat mahpuslarca 
kullanılmadığı” öne sürülen tecridi azaltıcı imkânların (açık görüş, telefon 
görüşmesi, haftalık ortak görüşme, spor, kütüphane, arkadaş görüşü) işler hale 
getirilmesi, bu amaçla uygulamanın yeterli, güvenli ve ıslah koşuluna bağlı tutulması 
gerekmektedir.
    
Gerek Av. Behiç Aşçı ile ölüm orucunda olan diğer mahkum ve tutukluların 
sürdürdükleri ölüm orucuna son vermelerini, gerekse insani ve hukuki hiçbir yönü 
olmayan tecrite dayalı bu infaz modeline son verilmesini sağlamak için aşağıda isim 
ve imzaları bulunan Baro Başkanları olarak; 

Kabul edilebilir sayıda tutuklu ve hükümlünün gün içinde birbirleriyle temas •	
etmelerine olanak verecek, 
Kurum güvenliği ile insan onurunu ortak noktada buluşturan bir üst arama •	
yöntemini içerecek, 
Kapatma ünitelerinde bulunanların sayılarını tespit etmek amacıyla •	
sürdürülen, ancak bu amacı aşan zorlayıcı uygulamaları ortadan kaldıran,
Tutuklu ve hükümlülerin verdikleri dilekçelerin sonuçlarını takip etmelerine •	
imkan verecek, 
Türü, saati, ses yüksekliği gibi nedenlerle tutuklu ve hükümlülerin dinlenme •	
ve uyuma zamanlarına müdahale eden merkezi müzik vs. yayınları ile 
anonsların bir tür kötü muameleye dönüşmesini engelleyecek,
Tutuklu ve hükümlü naklinde kullanılan ve insan nakline uygun özelliklere •	
ve donanımlara sahip olmayan nakil vasıtaları yerine, insan nakline uygun 
teknik özelliklere ve donanımlara sahip nakil araçlarını kullanacak, 
Sağlık sorunları olan tutuklu ve hükümlülerin tedavisini üstlenen hekimleri •	
cezaevi personeli statüsünden çıkaran ve doğrudan Sağlık Bakanlığı ile 
ilişkilendiren ve yanısıra tıbbi deontoloji kurallarına uygun bir muayene ve 
tedavi yöntemini işletecek,
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Tutuklu ve hükümlülerin avukatları ile yapacakları görüşmelerinde, savunma •	
hakkını ve hukuki yardımda bulunmayı kısıtlamayacak, 
İnfaz sürecinde yargıç güvencesini ve denetimini sağlamak amacıyla kurulmuş •	
olan infaz yargıçlığı kurumunu sağlıklı biçimde çalıştıracak,
Kantinde satışa sunulan ürünlerin kalitesinin iyi nitelikte, fiyatlarının makul •	
düzeyde olmasına özen gösterecek, 
Kitap, dergi vs. gibi yayınlar üzerindeki keyfi uygulamaları kaldıracak ve •	
bunlara kolayca ulaşmayı sağlayacak, 
Tüm F tipi cezaevlerindeki her türlü uygulamayı standartlaştıracak, •	
Keyfi uygulamalar ile mektup okuma hakkının kullanılmasını •	
kısıtlamayacak,

önlemlerin alınmasını, gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılarak, insani ve hukuki 
bir infaz modelinin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.
Bütün bu hususlarda yapılacak değişiklik ve düzenlemelere bağlı olarak, tutuklu ve hükümlülerce 7 
yıla yakın süredir sürdürülen eylemlerin son ereceğine, uluslararası sözleşme ve standartlarla korunan 
temel mahpus haklarının işlerlik kazanacağına,  toplam infaz kalitesinin artacağına inanıyoruz. 
Saygılarımızla. 

ONAYI ALINAN BARO BAŞKANLIKLARI

ANTALYA BAROSU
ARTVİN BAROSU
AYDIN BAROSU
BATMAN BAROSU
ÇORUM BAROSU
ELAZIĞ BAROSU
GÜMÜŞHANE BAROSU
HAKKARİ BAROSU
MALATYA BAROSU
MANİSA BAROSU
MARDİN BAROSU
MERSİN BAROSU
MUŞ BAROSU
ŞANLIURFA BAROSU
ŞIRNAK BAROSU
TOKAT BAROSU
TRABZON BAROSU
TUNCELİ BAROSU
ZONGULDAK BAROSU
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Sayı:2-122-6/53                    
30.10.2006

BARO BAŞKANLIĞI’NA
Tüm Baro Başkanlıklarına yazılmıştır.

Sayın Başkan,

Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’e sunulmak üzere hazırladığımız ve Baro 
Başkanlarımızın imzasına açtığımız metin ilişikte bilginize sunulmuştur.
Onayladığınız takdirde, isminiz ve imzanızla destek vermenizi diler, saygılar sunarız.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

Ek: 1
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Sayı:2-122-6/            
16.11.2006

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMI’NA

Sayın Cumhurbaşkanımız,

5555 Sayılı Yeni Vakıflar Yasası, 09.11.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 
onaylanmak üzere Sayın Makamınıza gönderilmiştir.
Bahse konu yasa ile Vakıfların tabi olacağı düzenlemelerin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü ve taşra 
teşkilatının yapılanması ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Ancak, getirilen bu düzenlemelerin önemli bir kısmı hukuka, anayasanın 10.maddesinde düzenlenen 
eşitlik ilkesine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Personel Başkanlığı’nca yayınlanarak 
yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmeliğe açıkça aykırı hükümler içermektedir. 
Şöyle ki;
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve sayın makamınıza onaylanmak üzere gönderilen 
5555 sayılı Vakıflar Yasası’nın 69. maddesi; 

Vakıf Uzmanı ve Vakıf Uzman Yardımcısı

MADDE 69- Genel Müdürlük görevlerinin gerektirdiği uzmanlık hizmetleri, Vakıf Uzmanı ve Uzman 
Yardımcılarından oluşan meslek personeli eliyle yürütülür.
Vakıf Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci 
maddesinde sayılanlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından a) 
onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak.
Merkezi sistemle yapılacak memur seçme sınavında başarılı olmak. b) 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı c) 
olmak.
Genel Müdürlükçe yapılacak sınavda başarılı olmak. d) 
Genel Müdürlükçe yapılacak sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak.e) 

Vakıf Uzman Yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırlayacağı tezin kabul 
edilmesi kaydıyla açılacak Vakıf Uzmanı mesleki yeterlilik sınavına girme hakkı kazanırlar. Sınavda 
başarılı olanlar Vakıf Uzmanı olarak atanırlar. İkinci sınavda da başarılı olamayanlar durumlarına 
uygun memur kadrolarına atanırlar.
Vakıf Uzman Yardımcılığı sınavı, eğitim programları ve süresi, tez hazırlama, mesleki yeterlik sınavı ile 
çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
Şeklinde düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bulunmayan ve görev alanı ile görevleri 
muğlak olan toplam 150 adet “Vakıf Uzmanlığı ve Vakıf Uzman Yardımcılığı” kadroları ihdas edilmiş 
ve bu göreve atanma koşulları aynı maddede sayılmıştır.
Sayın Makamınıza onay için gönderilen söz konusu yasanın bu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’inde yer almayan Vakıf Uzmanlığı ve Vakıf Uzman Yardımcılığı kadroları ihdas 
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edilmekle yetinilmemiş, aynı yasanın Geçici 1.maddesinin 4.fıkrası ile Devlet Memurluğuna ilk kez 
atanacaklara ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 46,  49 ve 50.maddeleri bay-pas edilerek 
bu mevzuatın yanı sıra Anayasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesine aykırı hareket edilmiştir. 
Zira 5555 sayılı Vakıflar Yasası’nın konuya ilişkin geçici 1.maddesi; 
GEÇİCİ MADDE 1-  Genel Müdürlük teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye 
kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam 
olunur. 
Bu kanunla yapılan düzenleme sonucu kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına 
atanmış sayılırlar.
Bu kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay içinde derece 
ve kademelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanırlar. 
Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni 
kadroların aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, 
ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları 
toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Ayrıca, Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar, bu Kanunun 
69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentlerindeki şartlar aranmaksızın, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, Genel Müdürlük tarafından 
açılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılan sınavda başarılı olanlar Vakıf Uzmanlığı 
kadrosuna atanırlar.
Şeklinde düzenlenmiştir.
Siyasi iktidar tarafından bu yasaya konu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında son yıllarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmüne göre 
devlet memurluğuna atanacaklardaki sınav şartı bay-pas edilmek suretiyle kadrolaşma maksadıyla çok 
sayıda personel istihdam edilmiş, daha da üzücü olanı Devlet Memurluğu’na ilk defa atanacaklarda 
mevcut olması gereken koşulların önemli bir kısmını taşımadıkları için bu sınavlara girme hakkından 
yoksun bulunan bu durumdaki yıllık sözleşmeli personel, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak 
Kanuna karşı hile yapılmak suretiyle daimi kadrolara atanmasının yolu açılmak istenmekte ve buna 
ilişkin siyasi kadrolaşma yapılmaktadır. Nitekim Sayın Makamınıza onay için gönderilen 5555 sayılı 
Vakıflar Yasasının Geçici 1.maddesinin 4.fıkrası ile de yapılmak istenen budur. Siyasi iktidar tarafından 
başka kanunlarda yapılan benzer düzenlemeler defalarca Sayın Makamınızdan geri çevrilmiş olmasına 
rağmen aynı düzenlemelerde ısrar eden siyasi iktidarın bu ısrarının arkasında siyasi kadrolaşma çabası 
yatmaktadır.
Sunduğumuz bu nedenlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 09.11.2006 tarihinde kabul edilerek 
onay için Sayın Makamınıza gönderilen 5555 sayılı Vakıflar Yasasının 69. ve Geçici 1.maddesinin 
4.fıkrası Anayasanın 10.maddesi ile düzenlenen eşitlik ilkesine, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 46, 49 ve 50. maddelerinde düzenlenen İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklarda 
aranan yaş ve sınav şartlarına aykırıdır. 
Yüksek takdirlerinize saygı ile arz ederiz.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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HürriyetAnkara

6 Aralık 2007 Perşembe

Adaletsizlik dava açarken başlarsa..

ANKARA Adliyesinde son günlerde dava açanlar bilir. İki defa tevzi bürosuna gidip 
sıra almanız gerek. Bankalardaki gibi numeratör koymuşlar, fişinizi alıp sıranızı 
bekliyorsunuz. Siz beklerken sizden sonra gelen avukatların sırası hemen geliyor. 
Duruma göre önce 10-20 avukat, sonra bir vatandaşa sıra geliyor. İşin sırrı Baro’nun 
avukatlara dağıttığı kartlarda.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın kurduğu sistem avukatlara niye öncelik tanısın 
diyeceksiniz. Sistemi savcılık adına Baro kurunca, önceliği adalet gereğince ilk gelene 
değil, avukatlara tanıyor. Zaten numeratörlerin üzerinde kocaman harflerle yazıyor; 
Ankara Barosu.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, bu bizim gördüğümüz adaletsizlik... Adalet 
Sarayı’nı, Adalet Bakanlığı değil de başkaları tefriş ederse, adaleti de kendilerine 
yontmazlar mı? Başkalarına Adalet Sarayını tefriş ettiren Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı, o başkalarını adalete uygun soruşturabilir mi? Daha dava açarken ikinci 
sınıf muamele gören vatandaş adalete güvenebilir mi? Soru çok ama diğer okuyucuları 
da düşünmek lazım...

Adaletsizliğe uğramak istemeyen bir vatandaşım.

Nahsen COŞAR
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07 Aralık 2007

Sayın Yalçın Bay er,

Deneyimli bir gazeteci olan size, mesleğinizin ilkelerini, gerekliliklerini 
ve yüklediği sorumlulukları anımsatmak benim görevim ve haddim 
olmamakla birlikte, adaletsizliğe uğramak istemeyen vatandaş “Nahsen 
Coşar”ın feryadı olarak 06 Aralık 2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin 
Ankara ekindeki köşenizde “Adaletsizlik dava açarken başlarsa...” başlığı 
altında yer verdiğiniz yazı ile ilgili olarak aşağıdaki hususları açıklamak 
zorunlu olmuştur.Buna göre ;

V.Ahsen Coşar’in, yani benim Ankara Barosu Başkanı olduğumu 1- 
bilmeden söz konusu yazıya köşenizde yer verdi iseniz, bu bir gazeteci 
hatası ve eksikliğidir. Zira, Hürriyet Gazetesi gibi Türkiye’nin saygın 
bir gazetesinde kendisine köşe emanet edilen bir kişiye, yani size, 
Türkiye’nin başkenti olan Ankara Barosu başkanının adını bilmek 
yakışır. Eğer bilmeniz gereken bu hususu bilmiş olsaydınız, “Nahsen 
Coşar” diye birisinin olmadığını, o yazıyı size gönderen kişinin derdinin 
ve hedefinin adalet değil, ben olduğumu fark eder ve bu yakışıksız oyuna 
alet olmazdınız.

Yok eğer V.Ahsen Coşar’in, yani benim Ankara Barosu başkanı 2- 
olduğumu bilmenize rağmen, o yazı ile amaçlanan ve hedeflenenin ne 
olduğunu süzemediğiniz ve anlayamadığınız için o yazıya köşenizde yer 
verdi iseniz, bu da sizin gibi deneyimli bir gazeteciye yakışmayan gazeteci 
hatası ve eksikliği olmasının yamsıra açıkça kötüniyetli bir davranıştır.

V.Ahsen Coşar’ın, yani benim Ankara Barosu Başkanı olduğumu, 3- 
“Nahsen Coşar”ın, benim Medeni Yasa’nm 24-25 ve 26.maddeleri ile 
koruma altında olan ve rahmetli annem ile babamdan bana miras kalan 
adımın, bir tek işareti eksik olan “NAH” sözcüğü ile yamultulduğunu 
bile bile anılan yazıya köşenizde yer verdi iseniz, bu da en hafifinden bir 
insanlık ayıbıdır.

“Nahsen Coşar” vatandaş değil, sözüm ona avukattır. Ankara 4- 
Barosunda iktidar mücadelesi yapan avukattır. Ekim 2006’da yapılan 
Baro seçimlerinde isimsiz, imzasız biçimde internet kafelerinden Ankara 
Barosu üyesi olan avukatlara benimle ilgili olarak iftira dolu, hakaret dolu 
e-mailler gönderen avukat ve avukatlarla aynı kişidir “Nahsen Coşar.” 
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Seçimi bir rekabet, bir yarış olarak değil de, bir husumet, bir kavga 
olarak gören, ona buna isimsiz ve imzasız yazılarla hakaret ve iftira etmek 
suretiyle hasta ruhunu tedavi eden, sahte isimler kullanmak suretiyle 
kendisini gizleyen bir korkaktır “Nahsen Coşar.” Ve eğer siz, bütün 
bunları bilerek Ankara Barosunda sözüm ona seçim mücadelesi veren 
bu ahlaksızlara servis yapmak amacıyla anılan yazıya köşenizde yer verdi 
iseniz, o zaman derhal, ama derhal gazeteciliği bırakınız Sayın Bayer. Zira 
ruhunu satan, mesleğini satan bir kişi başka bir şey yapabilir belki, ama 
kesinlikle mesleğini yapamaz. Unutmayın! Sait Faik’in dediği gibi “Her 
şey mesleğe ihanetle başlar.”

Romalı büyük hukukçu Ulpianus’un özlü ifadesi ile adalet, “Onurlu 5- 
yaşamak, herkese hakkı olanı vermek ve başkalarına zarar vermemektir.” 
Bilerek veya bilmeyerek köşenizde yer verdiğiniz yazı ile bana, benim 
kişiliğime zarar vermiş bir kişi olarak bilmenizi isterim ki, adaletten söz 
eden kişinin her şeyden önce kendisinin adaletli olması gerekir. Bu 
bağlamda, benim kişiliğime zarar vermek suretiyle bana karşı adaletli 
davranmayan sizin adaletten söz etmeye hakkınız olmadığı gibi, ismini 
açıkça yazma cesaretini ve ahlaklılığını dahi gösteremeyen “Nahsen 
Coşar”ın adaletten söz etmeye, ağzına yakışmayan adalet sözcüğünü 
kullanarak adaleti kirletmeye hiç hakkı yoktur.

Sorumlu, duyarlı, kendisine ve mesleğine karşı saygısı olan bir 6- 
gazetecinin, yazacağı veya haber yapacağı konunun doğru olup olmadığını 
araştırması gerektiği hususuna sanırım bir itirazınızın olmaması gerekir 
Sayın Bayer. Eğer öyle ise, anılan yazıya köşenizde yer vermeden önce 
neden bir araştırma yapmadınız Sayın Bayer? Yapmış olsa idiniz, neleri 
mi tespit ederdiniz? Anlatayım.
a- Avukatlık Yasası’nın 1.maddesini okumuş olsaydınız eğer, avukatlık 
mesleğinin bir kamu hizmeti olduğunu; avukatın, adliyede ve adliyede 
yürütülen yargılama faaliyetinde aksesuar olmadığını, aksine yargının, 
yani adaletin kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil ettiğini 
öğrenirdiniz.
b- Bunu öğrendikten sonra, Adliye Binası içinde avukatların da, yargıçlar 
kadar, savcılar kadar, vatandaşlar kadar hak sahibi olduğunu, Adliye 
Binası içinde işlerini daha iyi, daha kolay, daha rahat yapabilmek için kimi 
olanaklara sahip olmaları gerektiğini, bunun da bir ayrıcalık olmadığını 
öğrenirdiniz.
c- Anılan yazıya köşenizde yer vermeden önce fildişi kulenizden çıkıp 
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Ankara Adliye Sarayı’na lütfedip gelseydiniz eğer, Ankara Barosunun 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Komisyon Başkanlığı ile el ele vererek 
Ankara Adliye Sarayı’nın içinde neleri yaptığmı görürdünüz. Neleri mi 
Sayın Bayer? Örneğin Adliye Sarayı içinde klasik müzik yayını yapıldığını, 
asansörlerin görme engelli vatandaşlarımıza ve avukatlarımıza hizmet 
edebilmesi için sesli sisteme dönüştürüldüğünü, bütanlarının görme 
engelli yurttaşların alfabesine uygun hale getirildiğini, görme engelli 
yurttaşlarımızın ve avukatlarımızın Adliye Sarayı içindeki odaları ve 
duruşma salonlarını kolayca bulabilmeleri için her odanın ve duruşma 
salonunun kapısına görme engellilerin alfabesi ile yazılmış plaketler 
konulduğunu, değişik noktalara yerleştirilen plazmalarda ve tamamen 
dijital bir ortam içinde nöbetçi mahkemelerin listesinin, adliyenin 
krokisinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ve Komisyon Başkanlığı ile 
Baronun duyurularının yapıldığını, Adliye koridorlarına hava sıcaklığını 
da gösteren dijital saatlerin yerleştirildiğini, yine Adliye Sarayı     içinde     
değişik     noktalara     yerleştirilen     KİOSK     isimli bilgisayarlardan      
vatandaşların      avukatların      iletişim      bilgilerini öğrendiklerini, 
Yargıtay ve Danıştay’daki dosyalarını sorgulayabildiklerini, fotokopi 
odalarına, suçüstü savcılığının olduğu bölüme, tevzi bürosuna su 
makineleri ile ayakkabı temizleme/silme makinelerinin yerleştirildiğini, 
bütün bu hizmetlerden vatandaşların da yararlandığını, yargıçlar, savcılar, 
avukatlar ve vatandaşlar hijyenik ve değişik lezzet ve tatlar alsınlar diye 
Adliye Binası içindeki değişik noktalara otomatik çay, kahve makineleri 
konuşlandırıldığını, buradan elde edilen gelirin ihtiyacı olan hukuk 
fakültesi öğrencilerine Ankara Barosu tarafından verilen burs fonuna 
aktarıldığını, “Nahsen Coşar”ın feryadına konu sıramatiklerin olduğu 
koridora ve suçüstü savcılığının olduğu bölüme, vatandaşlarımız ve 
avukatlarımız rahat etsinler diye havaalanlarındaki gibi şık görünümlü 
ve rahat oturumlu koltukların yerleştirildiğini, gerek Ankara Adliye 
Sarayı, gerekse ilçe Adliye Binaları içindeki tüm duruşma salonlarına 
vatandaşlar ve avukatlar duruşmada tutanağa geçenleri okuyabilsinler 
diye duruşma takip monitörlerinin konulduğunu, talep eden avukatlara 
verilen, sizin işlevini dahi tam olarak bilmediğiniz akıllı bir kart olan 
barokartlarla avukatların özel bir turnikeden geçtiklerini, bu kartlara 
yerleştirilen özel ciplerle Ulusal Yargı Ağı projesinden yararlanarak 
sistemin kurulu olduğu adliyelerdeki dosyalarını izleyebildiklerini, bu 
kartlara yerleştirilen elektronik imza çipleriyle çok yakın bir tarihte 
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bürolarından dava açabileceklerini, dava dosyalarına internet aracılığı ile 
dilekçe gönderebileceklerini, parada yüklenen bu kartlarla avukatların 
indirimli fotokopi imkanlarından yararlandıklarını, Ankara Barosu’nun 
iletişim teknolojisinde değil Türkiye’de, dünyada bir numara olduğunu, 
bu bağlamda Ankara Barosu’nun Türkiye’de e-Baro’ya geçen ilk baro 
olduğunu, bu sistem sayesinde avukatların Baroya gelmeden adres, 
telefon değişikliklerini yapabildiklerini, kimi belgeleri alabildiklerini, 
Ankara Barosu’nun panel, sempozyum, konferans, ruhsat töreni gibi tüm 
etkinliklerini internet üzerinden naklen yayınladığını, adliye binası içinde 
özveriyle görev yapan polisimiz rahat etsin diye Adliye Karakolu’nun 
tefriş edildiğini, adliye binasına giren herkesin güvenliği için özel kamera 
sistemi yaptırıldığını, avukatlara tahsis edilen odalara internet bağlantılı 
bilgisayarlar konulduğunu, Ankara Barosu’nun Türkiye’nin tek, dünyada 
ise üçüncü olan bir Hukuk Müzesi kurduğunu ve daha çok şeyi, ama çok 
şeyi görürdünüz Sayın Bayer. d- Bütün bunları neden mi yaptık Sayın 
Bayer? Ülkemizi sevdiğimiz için, ülkemizin insanlarını sevdiğimiz için, 
mesleğimizi, meslektaşlarımızı, Baromuzu sevdiğimiz için, her şeyi 
devletten beklemenin doğru olmadığını, Baro olarak, avukat olarak 
devletimize katkı yapmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuz için 
yaptık Sayın Bayer?
e- “Nahsen Coşar”lar neden ortaya çıktı biliyor musunuz Sayın Bayer? 
Bu hizmetlerin altında ezildikleri için, bizimle hizmet bağlamında, proje 
bağlamında rekabet edemedikleri için, Ankara Barosu’nu ve Adliye 
Sarayını teknik bir baro, teknik bir adliye haline, yani yargıcın, savcının, 
avukatın ve vatandaşın adliye içindeki yaşantısını kolaylaştıran ve 
güzelleştiren bir baro ve adliye haline getirdiğimiz için Sayın Bayer?
f- Gelelim “Nahsen Coşar”ın köşenizde yer verdiğiniz şikayetine konu 
hususa. Anılan sıramatik, yaptırılan özel bir yazılımdan sonra Hukuk 
Mahkemeleri Tevzii Bürosunun önüne konulmuştur. Sıramatiğin 
konulduğu koridora sıra bekleyenlerin sıralarını takip edebilmeleri 
için bir de plazma ekran yerleştirilmiştir. Bu hizmetin sunulmasından 
amaç, avukata ayrıcalık sağlamak değil, tevzii bürosu önünde var olan 
karışıklığın, izdihamın, zaman zaman vatandaşlar arasında meydana 
gelen sıra kavgasının giderilmesi ve bu bölüme bir düzen getirilmesidir. 
“Nahsen Coşar” müstear adıyla kendini gizleyen korkağın köşenizde 
yer verdiğiniz yazısında ileri sürdüğü gibi, kurulan bu yeni sistemde on 
veya yirmi avukat, daha sonra bir vatandaş şeklinde bir işleyiş yoktur. 
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Buradaki işleyiş avukat vatandaş eşitliği üzerine kuruludur. Sadece ve çok 
kalabalık günlerde iki avukat, bir vatandaş sistemi işletilmektedir. Bunun 
nedeni de, sistemi Baro olarak bizim kurmamız değil, avukatın en önemli 
sermayesinin zamanı olması ve bu zamanın avukata kazandırılmak 
istenilmesidir. Ömrünü, zamanını ve sağlığını adliye koridorlarında, 
duruşma salonlarının önünde tüketen, vatandaşın hakkını arayan, 
onurunu savunan namuslu, onurlu avukatların bu kadarına da hakkı 
olsun Sayın Bayer. Kaldı ki, bunda adalete aykırı, vatandaşın çıkarma 
aykırı bir durum olmadığı gibi, vatandaşın bundan bir şikayeti de yoktur 
ve de bugüne kadar hiçbir şikayeti olmamıştır. Şikayetçi olan sadece 
ve sadece kendisini vatandaş sıfatı altında gizleyen, yapılan her güzel 
şeye, verilen her hizmete karşı olan, bundan mutluluk duymak yerine 
rahatsızlık duyan, her ne şekilde avukat olduysa o şekilde avukat olmuş 
olan, avukatlığı da aynı tarzda ve ahlakta yapan 8500 üyesi olan Ankara 
Barosunda sayısı otuzu kırkı geçmeyen ve kim oldukları da bizce malum 
olan kişilerdir. Köşenizde yer verip vermemeyi sizin vicdanınıza ve 
gazetecilik ahlakınıza tevdii ederek, ama böyle bir umudum ve talebim 
olmadığını da belirterek, durumu bilgi ve takdirlerinize arz ettim Sayın 
Bayer.

Adalet adalet diye diye bana adaletsizlik yapan siz bunu bilin, bu bana 
yeter Sayın Bayer. Bir şey daha var, o da şu, kişilik haklarıma verdiğiniz 
zarardan dolayı hakkınızda dava da açmayacağım. Onun için rahat olun 
Sayın Bayer. Dostoyevski’nin Raskolnikov’u gibi vicdanınızı yiyin o size 
yeter. Zira bana göre, sizin için en ağır ceza budur bence. Adamlıkta, 
bilgide, kalitede, dürüstlükte, avukatlara ve baroya hizmette, ön seçim 
dahil dört kez yarıştıkları seçim meydanlarında V.Ahsen Coşar’ı 
yenemeyen, V.Ahsen Coşar’ın kişiliğinde Ankara Barosu’nun kurumsal 
kimliğine ve tüzel kişiliğine hakaret eden “Nahsen Coşar”lara gelince, 
onlara söylenmesi gerekeni Kari Marks söylüyor; “İnsanın yaptığı en 
büyük duygusal devrim utanma duygusudur.” Bu devrimi yapanlar var, 
yapamayanlar var. Benimle onların arasındaki en önemli fark da budur 
zaten.

Saygılarımla.

V.Ahsen Coşar
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HürriyetAnkara
24 Aralık 2007

Yalçın BAYER 

 

Doğru işler her zaman takdir edilir 
 
 
ANKARA Baro Başkanı V. Ahsen Coşar, geçenlerde bize sitem dolu bir mektup gönderdi. 
Neden mi?.. 
 
’Nahsen Coşar’ adıyla köşemizde yer alan bir okur mektubunda, Ankara Barosu’nun 
Adliye’deki ’sıramatik’ uygulamasıyla ilgili eleştirisine yer vermemiz üzerine haklı olarak 
kızmış... İyi niyetten uzak bazı ’kurnaz’ okurların, bizim sorun ve önerileri gündeme getirmek 
konusundaki açık ve iyi niyetli yaklaşımımızı istismar ettikleri ve kendi küçük hesaplarına alet 
ettikleri anlaşılıyor. 
 
Biz okurlarımızın telefonları ve internet adresi olduğunda gerekmedikçe ’polislik’ yapmak 
istemiyoruz. Nitekim, ’Adaletsizlik dava açarken başlarsa’ (6.12.2007) başlıklı yazı da bunun 
bir sonucu olarak burada yayınlandı. 
 
Coşar da haklı olarak bir kaç paragraflık cevap hakkını bir ’manifestoya’ dönüştürdü. 
 
Ankara Barosunda, Başkan Coşar’a karşı muhalif bir grubun kendisine yönelik bir tertip içinde 
olduğunu düşünebilir. Bunlar, bizim dışımızdaki gelişmeler. 
 
Bütün bunları bir yana bırakıp, Sayın V. Ahsen Coşar’ın gönderdiği -köşemizin iki-üç misliği 
uzunluğundaki- yazının cevap hakkını içeren bölümüne yer veriyoruz: 
 
ADLİYE’DE NELER YAPILDI 
 
“(...) Ankara Barosu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Komisyon Başkanlığı ile el ele 
vererek neler yaptığını anlatmak isteriz. Örneğin... Adliye Sarayı içinde klasik müzik yayını 
yapıldığını, asansörlerin görme engelli vatandaşlarımıza ve avukatlarımıza hizmet edebilmesi 
için sesli sisteme dönüştürüldüğünü, butonlarının görme engelli yurttaşların alfabesine uygun 
hale getirildiğini, görme engelli yurttaşlarımızın ve avukatlarımızın Adliye Sarayı içindeki 
odaları ve duruşma salonlarını kolayca bulabilmeleri için her odanın ve duruşma salonunun 
kapısına görme engellilerin alfabesi ile yazılmış plaketler konulduğunu, değişik noktalara 
yerleştirilen plazmalarda ve tamamen dijital bir ortam içinde nöbetçi mahkemelerin listesinin, 
adliyenin krokisinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve Komisyon Başkanlığı ile 
Baronun duyurularının yapıldığını, Adliye koridorlarına hava sıcaklığını da gösteren dijital 
saatlerin yerleştirildiğini, yine Adliye Sarayı içinde değişik noktalara yerleştirilen KİOSK 
isimli bilgisayarlardan vatandaşların avukatların iletişim bilgilerini öğrendiklerini, Yargıtay 
ve Danıştay’daki dosyalarını sorgulayabildiklerini, fotokopi odalarına, suçüstü savcılığının 
olduğu bölüme, tevzi bürosuna su makineleri ile ayakkabı temizleme/silme makinelerinin 
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yerleştirildiğini, bütün bu hizmetlerden vatandaşların da yararlandığını, yargıçlar, savcılar, avukatlar 
ve vatandaşlar hijyenik ve değişik lezzet ve tatlar alsınlar diye Adliye Binası içindeki değişik 
noktalara otomatik çay, kahve makineleri konuşlandırıldığını, buradan elde edilen gelirin ihtiyacı 
olan hukuk fakültesi öğrencilerine Ankara Barosu tarafından verilen burs fonuna aktarıldığını, 
sıramatiklerin olduğu koridora ve suçüstü savcılığının olduğu bölüme, vatandaşlarımız ve 
avukatlarımız rahat etsinler diye havaalanlarındaki gibi şık görünümlü ve rahat oturumlu koltukların 
yerleştirildiğini, gerek Ankara Adliye Sarayı, gerekse ilçe Adliye binaları içindeki tüm duruşma 
salonlarına vatandaşlar ve avukatlar duruşmada tutanağa geçenleri okuyabilsinler diye duruşma 
takip monitörlerinin konulduğunu, talep eden avukatlara verilen... “ 
 
ULUSAL YARGI AĞI.. 
 
Coşar’ın açıklaması devam ediyor: 
“Akıllı bir kart olan barokartlarla avukatların özel bir turnikeden geçtiklerini, bu kartlara 
yerleştirilen özel çiplerle Ulusal Yargı Ağı projesinden yararlanarak sistemin kurulu olduğu 
adliyelerdeki dosyalarını izleyebildiklerini, bu kartlara yerleştirilen elektronik imza çipleriyle çok 
yakın bir tarihte bürolarından dava açabileceklerini, dava dosyalarına internet aracılığı ile dilekçe 
gönderebileceklerini, parada yüklenen bu kartlarla avukatların indirimli fotokopi imkanlarından 
yararlandıklarını, Ankara Barosu’nun iletişim teknolojisinde değil Türkiye’de, dünyada bir numara 
olduğunu, bu bağlamda Ankara Barosu’nun Türkiye’de e-Baro’ya geçen ilk baro olduğunu, bu 
sistem sayesinde avukatların Baroya gelmeden adres, telefon değişikliklerini yapabildiklerini, kimi 
belgeleri alabildiklerini, Ankara Barosu’nun panel, sempozyum, konferans, ruhsat töreni gibi tüm 
etkinliklerini internet üzerinden naklen yayınladığını, adliye binası içinde özveriyle görev yapan 
polisimiz rahat etsin diye Adliye Karakolu’nun tefriş edildiğini, adliye binasına giren herkesin 
güvenliği için özel kamera sistemi yaptırıldığını, avukatlara tahsis edilen odalara internet bağlantılı 
bilgisayarlar konulduğunu, Ankara Barosu’nun Türkiye’nin tek, dünyada ise üçüncü olan bir 
Hukuk Müzesi kurduğunu ve daha çok şey görülebilir.” 
 
Sayın Coşar, herhalde maksat hasıl olmuştur. 
 
Aklı kullanmak 
BUGÜN eğer ülkemizi içinde bulunduğu zor durumdan çıkaracak örgütlenmeyi yapamıyorsak ve 
önderleri bulamıyorsak, yitirdiğimiz zaman dilimlerinin ve güvensizlik ortamlarinin büyük etkisi 
vardır. 
 
Daha fazla zaman kaybetmeden aklımızı kullanarak gerekeni yapmalıyız. Sağ-sol dönemi bitmiştir. 
Varlık ve varlığımızı devam ettirme azim ve kararlığını dönemi başlamıştır. 
Yine oyuna gelip yanlış yapmamalıyız. Güzel ve onurlu günlere.  
 
Sumru N.AKGÜR 
 
GÜNÜN SÖZÜ 
“Yaşamınızda en çok görmek istediğiniz değişikliğin bizzat kendisi olun. Bunu yaptığınızda, 
yaşamınız değişecektir.” 
 
(Gandhi)
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KOLEJLİLER YAŞAM 
MERKEZİ KURUMSAL 
ÜYELİK PROTOKOLÜ

1.  TARAFLAR
Bu   Kurumsal   Üyelik   Protokolü   (bundan   sonra   kısaca   “Protokol”   olarak
adlandırılacaktır), 12    Mart   2008   tarihinde   aşağıda   belirtilen   taraflar   
arasında
akdedilmiştir
1. TOBB ETÜ TED Ankara Kolejliler Spor Salonu -Söğütözü Cad. No.43 Söğütözü- 
ANKARA adresinde mukim TED Ankara Koleliler Spor Kulübü Derneği (Bundan sonra 
kısaca “ Spor Kulübü” olarak adlandırılacaktır) ile,
2. [Adliye Sarayı 5.Kat Sıhhiye-ANKARA adresinde mukim, [Ankara Barosu 
Başkanlığı] (Bundan sonra kısaca “Baro” olarak adlandırılacaktır).

2.  PROTOKOL KONUSU
Bu Kurumsal Üyelik Protokolü, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından 
-Söğütözü Cad. No.43 Söğütözü-ANKARA adresinde işletilen TOBB ETÜ TED 
Ankara Kolejliler Spor Tesisinden Baro üyelerinin ve ailelerinin, belirlenecek yıllık 
ücret karşılığında yararlandırılmasına ilişkin hakları düzenler ve imza altına alır.

3. SPOR KULÜBÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Spor Kulübü; işbu protokolün 2 No.lu ekindeki hizmetlerin TOBB ETÜ TED 
Ankara Kolejliler Spor Tesisi -Söğütözü Cad. No.43 Söğütözü-ANKARA adresindeki 
Kolejliler Yaşam Merkezi’nde sağlamakla yükümlüdür.

4.  BARONUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Baro; Ankara Adliyesinde Ceza vestiyeri yanında bulunan Baro stantları 
yanında

bir tanıtım standı açılmasına, gerek görülmesi durumunda Ankara Barosu 
Eğitim Merkezi kafeteryasında ve çeşitli Baro faaliyetlerinde tanıtım standı 
açılmasına yardımcı olacaktır.

Baro; Duyuru ve reklamların sürekli olarak internet sitesinde ve plazmalarda 4.2 
yayınlanmasına, hazırlanacak broşür ve afişlerin dağıtılmasına yardımcı 
olacaktır.

Resmi Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Resmi Yazılar
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Baro; Yıllık üyelik tahsilatlarının fatura karşılığı Ankara Barosu İktisadi 4.3 
İşletmesi tarafından yapılmasını organize edecektir.

Baro; Yıllık Üyelik bedelinin üyelerden 12 ay eşit taksitle kredi kartına 4.4 
çekilebilmesi ve benzeri ödeme kolaylıkları için gerekli düzeneği 
sağlayacaktır.

Tahsil edilen yıllık üyelik bedellerinin iş bu protokol ekindeki ödeme 4.5 
protokolünde belirlenecek usuller ve oranlar çerçevesinde TED Ankara 
Kolejliler Spor Kulübüne ödeyecektir.

5. PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, FESHİ ve SÜRESİ
5.1. Bu protokol, taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecek olup;     
Madde

5.2. hükmü saklı kalmak kaydıyla [12 Mart 2009] tarihine kadar 
geçerlidir.

5.2. Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafın bu protokolden kaynaklanan bir 
yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda protokol’ü karşı tarafa yazılı olarak 
bildirdikten bir ay sonra geçerli olacak şekilde feshetme hakkına 
sahiptir.

6. ÖDEME KOŞULLARI
Ödeme koşulları işbu protokolün ayrılmaz parçası olan ödeme protokolünde (Ek 
1) ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

7.VERGİLER

Protokol’ün imzalanması ve uygulanmasından doğabilecek her türlü vergi, resim ve 
harçlar taraflarca ortaklaşa ödenecektir.

8. PROTOKOLÜN DEVİR TEMLİK VE TEMSİL YASAĞI
Taraflar, bu Protokol ile yüklendikleri işi ve protokol’den doğan her türlü hak, alacak 
ve yükümlülüklerini, diğerinin yazılı muvafakatini almaksızın kısmen veya tamamen 
başkalarına devir veya temlik, rehin veya benzeri işlemlerle devredemez veya 
kiralayamazlar.

9. MÜCBİR SEBEPLER
Hizmetin verilmesine engel teşkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın 9.1. 
hastalık, lokavt, grev, yangın, savaş, terör olayı, seferberlik, sosyal ve 
toplumsal olay, olağanüstü hal ve benzeri olağan ve olağanüstü sebepler, 
resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını engelleyici ve 
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geciktirici kararları mücbir sebep olarak kabul edecektir. Bu mücbir 
sebeplerden birinin oluşması halinde etkilenen taraf diğer tarafı mücbir 
sebebin oluştuğu tarihten itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde yazı ile 
haberdar edecektir. Bu tür mücbir sebepler, resmi makamlardan alınacak 
belge ile tevsik edilecektir.
Taraflar, mücbir sebebin varlığı halinde, Protokol’ü feshetmek veya 9.2. 
mücbir sebebin   ortadan kalkmasına kadar beklemek hakkına sahip 
olacaklardır

10.PROTOKOLDE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Taraflar, bu protokolde yer alamayan hususlarda Özel Hukuk Hükümlerine 
uymayı kabul ederler.

11. TEBLİGAT
Taraflardan biri yukarıda Madde 1’de yazılı adresini değiştirdiğini diğer tarafa 
yazılı olarak bildirmedikçe, Tarafların Protokol’de yazılı adreslerine yapılacak 
tebligat geçerli olacaktır.

12. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu protokolün uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı taraflar arasında 
bir uyuşmazlık çıkması halinde dostane yollardan iyi niyet çerçevesi içinde 
çözümlenmesi için her türlü çaba gösterilecek uyuşmazlıklar karşılıklı görüşme 
yolu ile çözülecektir.

13. PROTOKOL EKLERİ

Kolejliler Yaşam Merkezi Faaliyetler listesi.13.1 
Ödeme Protokolü13.2 

14. PROTOKOLÜN GEÇERLİLİĞİ

Bu   Protokol   2   orijinal imzalanmıştır. 12.03.2008 nüsha   olarak   hazırlanmış   ve   
tarafların   yetkililerince

TED ANKARAVKOLEJLILER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
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EK 2

KOLEJLİLER YASAM MERKEZİ FAALİYETLER LİSTESİ

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yarım Asırlık Misyonunu, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’ nden kiralamış olduğu, 21.000 m2 kapalı alana sahip olan yeni 
tesisinde sürdürüyor.Tesiste

16 Branşta Spor Okulları
CASA TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımımızın Maçlarının da 
Oynandığı
Spor Salonu
Yaklaşık Dört bin Kişilik Konserve etkinlik Salonu
Olimpik Havuz
Fitness Center
Step Aerobic, Pilates ve Spinning Stüdyosu
Saunalar ve Fin Hamamı
Çok Yakında Faaliyete Girecek Olan Buz Pateni Pisti
Masaj, Kuaför ve Güzellik Salonu
Cafe
Çocuk Kulübü

Ücretsiz üyelik hizmetleri:

Olimpik yüzme havuzu (Haftaiçi 06:00-22:00 haftasonu 07:00-22:00 saatleri 
arası sınırsız olarak hizmetinizdedir. Ayda iki kere pazartesi günleri temizlik 
nedeniyle kapalıdır.)

Saunalar (Haftaiçi 06:00-22:00 haftasonu 07:00-22:00 saatleri arası sınırsız 
hizmet verilecektir.)

Fin Hamamı (Haftaiçi 06:00-22:00 haftasonu 07:00-22:00 saatleri arası 
hizmet verilecektir.)

Fitness Center (eğitmenler eşliğinde Haftaiçi 06:00-22:00 Hafta sonu 07:00-
22:00 saatleri arasında hizmet verilecektir. )

Kapalı Spor Salonu(belirlenmiş olan haftalık kullanım saatlerine bağlı 

olarak )

Kilitli soyunma dolapları

Havlu Kullanımı
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Çocuk Kulübü ( 11:00-21:00 saatleri arasında 4 -9 yaş arası çocuklar için 
ailenin tesiste bulunduğu süre içerisinde hizmet verilecektir.)

Step - Aerobic , Pilates seansları (belirlenmiş olan haftalık programa bağlı 
olarak)

Bir yıl içinde 4 kez ücretsiz misafir getirme hakkı

Dijital üyelik kartı

Ücretli üyelik hizmetleri:

Spinning seansları

Cafe

Kuaför ve Güzellik salonu

Yapılması planlanmakta olan Konser organizasyonları

Çok yakında faaliyete girecek olan buz pateni pisti.

Güzellik ve Bakım merkezi

Solaryum, masaj

Havuz ve Spor Salonunda yapılacak özel dersler ve kurslar

Kulübümüz bünyesinde faaliyet gösteren 16 branşta 7-14 yaş arası kış ve yaz spor 
okulları.

Resmi Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Resmi Yazılar



285

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Basın Bildirileri

4



286

Basın Bildirileri

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

04.04.2006 

BASIN BİLDİRİSİ

4667 Sayılı Yasa ile değişik 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 1/2.maddesi hükmüne göre Avukat, 
‘yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder’. 

On iki  ülkenin baro temsilcilerinin 28.10.1988 tarihinde Strazburg’da yaptıkları toplantıda oybirliği 
ile kabul ettikleri Avrupa Birliği Barolar Konseyi Meslek Kurulları ile yine Avrupa Birliği Bakanlar 
Komitesinin Avukatların Özgürlüğü Metni, Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul 
edilen ve Havana Kurulları olarak da bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin Temel İlkeler çerçevesinde 
; hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda önemli bir role sahip olan Avukatın görevi, yasanın 
çizdiği sınırlar içinde sadece vekalet görevini özenle yerine getirmekle sınırlı olmayıp, hem adalete ve hem de 
hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya tabi kişiler için vazgeçilmez değerdedir.

Sadece müvekkillerinin değil, halkın da savunucusu olan, hukukun ve insan haklarının kasti veya 
gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve bunlara  cesaretle karşı koymakla kendilerini görevli ve 
yükümlü sayan, kamu için ve kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da tanıyı temsil etmek, 
cisimlendirmek ve ifade etmek yetisine sahip bulunan Avukatlar, dünyevi bütün güçlerden ve 
ülkelerden, özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst davranış standartları beklemekte, insan 
haklarına saygılı olmalarını talep etmektedirler. 

Bu çerçevede işaret etmek gerekir ki, terörü devletin ve devletin meşru güçleri ile halkın karşısına 
koymak suretiyle hukuksuz bir toplum kurmayı amaçlayan, toplumun ve bireylerin güvenlik hakkını, 
yaşama hakkını, sivil diğer hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, geleneksel hukukun meşru iktidara tahsis 
ettiği görev ve sınırların tümünü ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunun için de, masum kitlelerin 
dinamizmine ve ilkel şiddete başvuran teröristlerin karşısındaki en sağlıklı sivil güç Avukatlar ve 
Barolardır.   

Tarihi daha ağır hastalanma süreci olarak değil, daha akıllı hale geliş süreci olarak algılayan biz 
Avukatlar ; terörü kendilerine yol olarak seçenlere, yarattıkları korku ve uyguladıkları şiddet ile 
kentlerde can ve mal güvenliğini ihlal etmek, çalışma hakkını engellemek suretiyle hak ve özgürlüklere 
müdahale edenlere, meşru dil ve yöntemleri kullanarak hak aramak  yerine silaha başvuranlara karşı, 
Kürt olsun, Türk olsun, aynı ülkenin özgür ve eşit yurttaşları olan, birbirlerinin kültürel kimliklerine 
saygısı bulunan, bir arada ve özgürce yaşamak isteyen herkesi açık tavır almaya çağırıyoruz. 

Bu vesile ile Meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, tüm Avukatlara Ankara Barosu 
olarak sevgi ve saygılar sunarız. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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    ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI 

08.11.2006
BASIN BİLDİRİSİ

Günümüz Türkiye’sinde sadece hukuk eğitimi ve öğretimi değil, aynı zamanda ve hatta daha çok 
ilk/orta/lise eğitim ve öğretimi kimlik bunalımı içindedir. Orta/lise öğretim ve eğitimi süresince, 
tümevarımcı Sokratik bir eğitim ve öğrenim programı yerine, tamamen ezber üzerine kurulu bir 
programdan geçen ve yanısıra teste dayalı üniversite giriş sınavlarına göre eğitilen gençler, üniversite 
öğrenimleri süresince de, orta ve lise öğreniminden daha farklı bir eğitim ve öğrenim programına 
tabi tutulmamaktadırlar. 
 
Orta/lise öğretim ve eğitiminde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okullar işlevlerini yerine 
getiremedikleri, öğrencileri üniversite giriş sınavlarına hazırlayamadıkları ve esasen var olan sistem 
de o şekilde kurulduğu için, gelecek endişesi içinde olan gençler, eğitimi ve öğretimi değil, karı ön 
plana alan dershanelere yönlendirilmektedirler.      
 
Bütün bu nedenlerle, soruna önce ilk/orta/lise eğitim ve öğretiminden başlanılarak yaklaşılması, 
bu eğitim ve öğretim süreçlerinin halen uygulanmakta olan ezbere dayalı modelden arındırılması, 
tartışmacı, tümevarımcı Sokratik bir eğitim ve öğretim modeline göre programlanması gerekir. 
 
Özellikle son otuz yıl içinde ve küresel düzeyde, hem hukukun kendisi ve hem de hukuk eğitim ve 
öğretimi köklü bir değişikliğe uğramış, bu bağlamda klasik disiplinlere ek olarak, yeni ve çok çeşitli 
disiplinler ortaya çıkmış, bu disiplinler ders olarak hukuk fakültelerinde okutulmaya başlanılmıştır. 
 
Hukuk fakülteleri programlarında yer alan gerek klasik, gerekse yeni ve değişik disiplinler, büyük 
sınıflarda veya anfilerde, takrir/hocanın hitabeti yöntemi ile ve tamamen ezbere dayalı bir modelle 
öğrencilere sunulmakta, sınavlar da bu modele uygun biçimde yapılmaktadır. 
 
Gerek uygulanan bu eğitim ve öğretim modelinin eskimişliği, gerekse hukuk fakültelerinin bir 
kısmının hem nitelik olarak yetersiz ve hem de nicelik olarak ihtiyacın çok üzerinde olması nedeniyle, 
hukuk fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı, yaptıkları hukuk eğitiminin amacına uygun olarak 
avukatlık, yargıçlık, savcılık, noterlik gibi mesleklere girememekte, bu konumda olanların aldıkları 
eğitime uygun olarak ve daha verimli biçimde istihdam edilebilecekleri yeni pozisyonlar ise 
yaratılamamaktadır. 
 
Hal böyle iken, Bakanlar Kurulu 29 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10912 
sayılı kararı ile Atatürk Üniversitesi bünyesi içinde Hukuk Fakültesi açılmasını öngörmekte, 
Adalet Bakanlığı ise, gereksinim duyduğu şoför alımlarında hukuk fakültesi mezunlarına öncelik 
tanıyacağını ilan etmektedir.    
 
Birbirleriyle asla bağdaşmayan anılan Bakanlar Kurulu kararı ile Adalet Bakanlığının ilanı bir 
arada düşünüldüğünde, yeni hukuk fakültesi açmaktan amacın, hukuk fakültesi mezununa 
olan   gereksinim   değil,   hukuk   fakültesi   mezunu  şoföre   olan  gereksinim  olduğu  akla 
gelmektedir. O nedenle, hiç de gereksinme olmadığı halde Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesi 
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içinde yeni bir hukuk fakültesi açılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararını doğru bulmadığımızı 
ifade eder, bu karardan geri dönülmesini talep ederiz.       
 
Diğer taraftan, avukat, akademisyen, yargıç, savcı, noter olamayan hukuk fakültesi mezunlarına, 
mezun oldukları fakülte ve edindikleri hukuk bilgisi ile yargının bir başka alanında görev 
yapabilecekleri pozisyonlar ve buna ilişkin projeler üretemeyen Adalet Bakanlığının; yapılan her 
iş, sarf edilen her emek saygıya değer olmakla birlikte, hukuk fakültesi mezunlarını şoför olarak 
istihdam etmeyi uygun gören yaklaşımı hoş olmadığı gibi, yetişmiş insan gücünü yetiştiği alanda 
değil de, yetişmediği alanda kullanmak suretiyle tüketmek olmakla asla kabul edilemez niteliktedir.      
 
Gelinen bu aşamada ve yaşanan bu sıkıntılar karşısında; hukuk fakültelerinde şimdilerde 
uygulanmakta olan sistem süratle terk edilmeli, bunun yerine küçük sınıflarda, öğrencilerin tartışma, 
konuşma, müzakere ve muhakeme etme, mütalaa verme becerilerini ve tekniklerini geliştirmeye 
elverişli Sokratik yöntem ile bunu destekleyen Moot Court/Mahkeme Örneksemesi yarışmalarını 
kapsayan rekabetçi bir eğitim ve öğretim modeli uygulanmalıdır. 
 
Günümüzde sayıları 36’yı bulan ve büyük bir kısmı uygun olmayan fiziksel mekanlarda, yetersiz 
eğitim programları ve öğretim üyeleri ile eğitim veren hukuk fakülteleri için, Türkiye Barolar Birliğinin 
ve Baroların da görüşü alınmak suretiyle gerekli standartların belirlenmesi, bu standartlara uygun 
olmayan ve verilecek süre içinde bu standartları tutturamayan hukuk fakültelerinin kapatılması, her 
hukuk fakültesi için ülkenin gereksinimi de göz önüne alınarak uygun bir kontenjan belirlenmesi 
gerekir. 
 
Yine hukuk öğrenim ve eğitimi, ikinci fakülte konumuna getirilmeli, bu bağlamda, sadece bir başka 
fakülteden mezun olanlara hukuk fakültesine girebilme yolu açılmak suretiyle, hukuk eğitimine 
yönelik talep hem sınırlandırılmalı, hem de nitelikli hale getirilmelidir. Aksi takdirde, gerek yargıçlık 
ve savcılık, gerekse avukatlık mesleğinin etiğini ve niteliğini korumak çok yakın bir gelecekte 
olanaksız olacaktır. 
 
Bugün ayrı ayrı yapılan yargıçlık ve avukatlık stajları birleştirilmek suretiyle staj tek staj konumuna 
getirilmesi, tüm stajyerler ortak bir kültürde eğitildikten, staj süresince periyodik olarak ve yine staj 
sonunda test sistemine dayalı olmayan bir sınavdan geçirildikten sonra, yargıç, savcı veya avukat 
olma yönündeki tercihin yapılması gerekir.       
 
Avukatlık sınavından hiçbir nedenle vazgeçilmemeli, yargıçlık ve avukatlık stajlarının 
birleştirilmemesi durumunda, avukatlık sınavı stajdan önce yapılmalı ve sadece sınavı kazananlar 
avukatlık stajına tabi tutulmalıdırlar.    
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI 

08.11.2006

BASIN BİLDİRİSİ

Günümüz Türkiye’sinde sadece hukuk eğitimi ve öğretimi değil, aynı zamanda ve hatta daha çok 
ilk/orta/lise eğitim ve öğretimi kimlik bunalımı içindedir. Orta/lise öğretim ve eğitimi süresince, 
tümevarımcı Sokratik bir eğitim ve öğrenim programı yerine, tamamen ezber üzerine kurulu 
bir programdan geçen ve yanısıra teste dayalı üniversite giriş sınavlarına göre eğitilen gençler, 
üniversite öğrenimleri süresince de, orta ve lise öğreniminden daha farklı bir eğitim ve öğrenim 
programına tabi tutulmamaktadırlar. 

Orta/lise öğretim ve eğitiminde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okullar işlevlerini yerine 
getiremedikleri, öğrencileri üniversite giriş sınavlarına hazırlayamadıkları ve esasen var olan 
sistem de o şekilde kurulduğu için, gelecek endişesi içinde olan gençler, eğitimi ve öğretimi değil, 
karı ön plana alan dershanelere yönlendirilmektedirler.      

Bütün bu nedenlerle, soruna önce ilk/orta/lise eğitim ve öğretiminden başlanılarak yaklaşılması, 
bu eğitim ve öğretim süreçlerinin halen uygulanmakta olan ezbere dayalı modelden arındırılması, 
tartışmacı, tümevarımcı Sokratik bir eğitim ve öğretim modeline göre programlanması gerekir. 

Özellikle son otuz yıl içinde ve küresel düzeyde, hem hukukun kendisi ve hem de hukuk eğitim 
ve öğretimi köklü bir değişikliğe uğramış, bu bağlamda klasik disiplinlere ek olarak, yeni ve 
çok çeşitli disiplinler ortaya çıkmış, bu disiplinler ders olarak hukuk fakültelerinde okutulmaya 
başlanılmıştır. 

Hukuk fakülteleri programlarında yer alan gerek klasik, gerekse yeni ve değişik disiplinler, büyük 
sınıflarda veya anfilerde, ‘takrir/hocanın hitabeti’ yöntemi ile ve tamamen ezbere dayalı bir 
modelle öğrencilere sunulmakta, sınavlar da bu modele uygun biçimde yapılmaktadır. 

Gerek uygulanan bu eğitim ve öğretim modelinin eskimişliği, gerekse hukuk fakültelerinin 
bir kısmının hem nitelik olarak yetersiz ve hem de nicelik olarak ihtiyacın çok üzerinde olması 
nedeniyle, hukuk fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı, yaptıkları hukuk eğitiminin amacına 
uygun olarak avukatlık, yargıçlık, savcılık, noterlik gibi mesleklere girememekte, bu konumda 
olanların aldıkları eğitime uygun olarak ve daha verimli biçimde istihdam edilebilecekleri yeni 
pozisyonlar ise yaratılamamaktadır. 
Hal böyle iken, Bakanlar Kurulu 29 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10912 
sayılı kararı ile Atatürk Üniversitesi bünyesi içinde Hukuk Fakültesi açılmasını öngörmekte, 
Adalet Bakanlığı ise, gereksinim duyduğu şoför alımlarında hukuk fakültesi mezunlarına öncelik 
tanıyacağını ilan etmektedir.    
Birbirleriyle asla bağdaşmayan anılan Bakanlar Kurulu kararı ile Adalet Bakanlığının ilanı bir 
arada düşünüldüğünde, yeni hukuk fakültesi açmaktan amacın, hukuk fakültesi mezununa olan   
gereksinim   değil,   hukuk   fakültesi   mezunu   şoföre   olan  gereksinim  olduğu  akla 
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gelmektedir. O nedenle, hiç de gereksinme olmadığı halde Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesi 
içinde yeni bir hukuk fakültesi açılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararını doğru bulmadığımızı 
ifade eder, bu karardan geri dönülmesini talep ederiz.       

Diğer taraftan, avukat, akademisyen, yargıç, savcı, noter olamayan hukuk fakültesi mezunlarına, 
mezun oldukları fakülte ve edindikleri hukuk bilgisi ile yargının bir başka alanında görev 
yapabilecekleri pozisyonlar ve buna ilişkin projeler üretemeyen Adalet Bakanlığının; yapılan 
her iş, sarf edilen her emek saygıya değer olmakla birlikte, hukuk fakültesi mezunlarını şoför 
olarak istihdam etmeyi uygun gören yaklaşımı hoş olmadığı gibi, yetişmiş insan gücünü yetiştiği 
alanda değil de, yetişmediği alanda kullanmak suretiyle tüketmek olmakla asla kabul edilemez 
niteliktedir.      

Gelinen bu aşamada ve yaşanan bu sıkıntılar karşısında; hukuk fakültelerinde şimdilerde 
uygulanmakta olan sistem süratle terk edilmeli, bunun yerine küçük sınıflarda, öğrencilerin 
tartışma, konuşma, müzakere ve muhakeme etme, mütalaa verme becerilerini ve tekniklerini 
geliştirmeye elverişli Sokratik yöntem ile bunu destekleyen Moot Court/Mahkeme Örneksemesi 
yarışmalarını kapsayan rekabetçi bir eğitim ve öğretim modeli uygulanmalıdır. 

Günümüzde sayıları 36’yı bulan ve büyük bir kısmı uygun olmayan fiziksel mekanlarda, 
yetersiz eğitim programları ve öğretim üyeleri ile eğitim veren hukuk fakülteleri için, Türkiye 
Barolar Birliğinin ve Baroların da görüşü alınmak suretiyle gerekli standartların belirlenmesi, 
bu standartlara uygun olmayan ve verilecek süre içinde bu standartları tutturamayan hukuk 
fakültelerinin kapatılması, her hukuk fakültesi için ülkenin gereksinimi de göz önüne alınarak 
uygun bir kontenjan belirlenmesi gerekir. 

Yine hukuk öğrenim ve eğitimi, ikinci fakülte konumuna getirilmeli, bu bağlamda, sadece bir 
başka fakülteden mezun olanlara hukuk fakültesine girebilme yolu açılmak suretiyle, hukuk 
eğitimine yönelik talep hem sınırlandırılmalı, hem de nitelikli hale getirilmelidir. Aksi takdirde, 
gerek yargıçlık ve savcılık, gerekse avukatlık mesleğinin etiğini ve niteliğini korumak çok yakın 
bir gelecekte olanaksız olacaktır. 

Bugün ayrı ayrı yapılan yargıçlık ve avukatlık stajları birleştirilmek suretiyle staj tek staj konumuna 
getirilmesi, tüm stajyerler ortak bir kültürde eğitildikten, staj süresince periyodik olarak ve yine 
staj sonunda test sistemine dayalı olmayan bir sınavdan geçirildikten sonra, yargıç, savcı veya 
avukat olma yönündeki tercihin yapılması gerekir.       

Avukatlık sınavından hiçbir nedenle vazgeçilmemeli, yargıçlık ve avukatlık stajlarının 
birleştirilmemesi durumunda, avukatlık sınavı stajdan önce yapılmalı ve sadece sınavı kazananlar 
avukatlık stajına tabi tutulmalıdırlar.    
Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

     04.12.2006
BASIN AÇIKLAMASI

Anayasasında “sosyal devlet” olduğu kabul ve ilan edilen bir devlette, devletin en temel 
ödevi yurttaşlarını “özgürleştirmektir.” “Özgürleştirmek ise, her şeyden önce bireylerin 
önündeki sosyal ve ekonomik engelleri kaldırmayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği 
sağlamayı, herkes için insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı gerçekleştirmeyi” 
gerektirir. Zira, birey ancak ve ancak “önündeki sosyal ve ekonomik engellerin 
kaldırılmasıyla özgür olabilir.” 

İnsanını özgür kılabilmek için sosyal ve ekonomik konularda pozitif görevler üstlenen 
sosyal devlette ise, devlet, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü, çalışma ve sosyal 
güvenlik hakkını daraltıcı değil, genişletici düzenlemelerde bulunur. 

Bütün bu nedenler ile 01 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı 
“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” ile getirilen ve halen emekli olup da 
çalışanların asgari ücretten az olmamak koşuluyla bildirecekleri aylık gelirin %33.5”i 
oranında prim ödemelerini öngören düzenleme, başta Anayasamızın devletin temel 
niteliklerinden olduğunu kabul ettiği “sosyal devlet” ilkesine aykırı olduğu gibi, 
çalışma ve sözleşme özgürlüğünü düzenleyen 48.maddesi, çalışma ve sosyal güvenlik 
hakkını temel bir hak olarak kabul ettiği 49 ve 60. maddeleri hükümlerine ve yanısıra 
emeklilerin kazanılmış haklarına açıkça aykırıdır.

Özgürlüğü sadece “din ve vicdan özgürlüğünden” ibaret gören, yurttaşların çalışma ve 
sosyal güvenlik hakkı, çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü gibi konularda yeterince 
duyarlı olmayan günün iktidarının, çalışanların Anayasa ile güvence altına alınmış 
olan temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir olumsuz yaklaşımını Ankara Barosu 
olarak kamuoyunun değerli dikkatlerine sunarız. 

Saygılarımızla.
Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

05.12.2006 

BASIN AÇIKLAMASI

Anayasasında “sosyal devlet” olduğu kabul ve ilan edilen bir devlette, devletin en temel ödevi 
yurttaşlarını “özgürleştirmektir.” “Özgürleştirmek ise, her şeyden önce bireylerin önündeki sosyal 
ve ekonomik engelleri kaldırmayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği sağlamayı, herkes için insan 
onuruna yaraşır bir yaşam standardı gerçekleştirmeyi” gerektirir. Zira, birey ancak ve ancak 
“önündeki sosyal ve ekonomik engellerin kaldırılmasıyla özgür olabilir.” 

İnsanını özgür kılabilmek için sosyal ve ekonomik konularda pozitif görevler üstlenen sosyal 
devlette ise, devlet, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü, çalışma ve sosyal güvenlik hakkını 
daraltıcı değil, genişletici düzenlemelerde bulunur. 

Bütün bu nedenler ile 01 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı “Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” ile getirilen ve halen emekli olup da çalışanların 
asgari ücretten az olmamak koşuluyla bildirecekleri aylık gelirin %33.5”i oranında prim 
ödemelerini öngören düzenleme, başta Anayasamızın devletin temel niteliklerinden 
olduğunu kabul ettiği “sosyal devlet” ilkesine aykırı olduğu gibi, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü 
düzenleyen 48.maddesi, çalışma ve sosyal güvenlik hakkını temel bir hak olarak kabul ettiği 49 
ve 60. maddeleri hükümlerine ve yanısıra emeklilerin kazanılmış haklarına açıkça aykırıdır. 

Özgürlüğü sadece “din ve vicdan özgürlüğünden” ibaret gören, yurttaşların  çalışma ve sosyal 
güvenlik hakkı, çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü gibi konularda yeterince duyarlı 
olmayan günün iktidarının, çalışanların Anayasa ile güvence altına alınmış olan temel hak ve 
özgürlüklerine yönelik bir olumsuz yaklaşımını Ankara Barosu olarak kamuoyunun değerli 
dikkatlerine sunarız. 

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
    09.12.2006

İNSAN HAKLARI GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

Yeni Ahit’in/İncil’in ilk sayfalarında Babil Kulesi’nin yapılışına ilişkin anlamlı bir hikaye yer alır. 
Bu hikayeye göre, başlarının üzerinde gökyüzünü gören ve insan olmaları nedeniyle insanüstü 
ve erişilmez olana daha o zamandan özlem duyan ilk insanlar, bu özlemlerinin etkisiyle bir 
araya gelirler ve derler ki : “Gelin bir kent ve bu kentte tepesi gökyüzüne kadar uzanan bir kule 
yapalım; yapalım ki, adımız sonsuzluğa kadar yaşasın.” Böylece insanlar, insanlık tarihinde ilk 
kez bir araya gelmişler, kendi emeklerini, yaratıcılıklarını birleştirmişler, çamurdan yaptıkları 
tuğla ile ilk dev yapıtlarını yapmaya başlamışlardır. 

İnsanların bu tutkulu çabalarını ve kulenin görkemle yükselmekte olduğunu gören Tanrı, 
yarattığı insanın içine yerleştirdiği ruhun büyüklüğünü, kurdukları birlik devam ettiği takdirde 
insanların ne büyük bir güce sahip olacağını gördüğü ve insanlığın yükselip kendisinin tek 
başına sahip olduğu doruklara ulaşmasını istemediği için, kulenin yapımını engellemeye karar 
vermiş ve şöyle buyurmuştur; “İnsanların arasında karışıklık yaratalım, öylesine bir karışıklık 
yaratalım ki, hiç kimse ötekinin dilini anlamasın.” 

Bir gecede ve ansızın dilleri farklı hale geldiği için birbirlerini anlayamayan insanlar, birbirlerine 
kızmaya, tuğlaları, malaları bir tarafa atıp kavga etmeye başlamışlar ve daha sonra dağılıp kendi 
evlerine ve köylerine geri dönmüşler. O nedenle, bütün insanlığın ortak yapıtı olacak olan Babil 
Kulesi yarım kalmış ve daha sonra da yıkılıp gitmiştir.

Onun için ve o günden beri insanlar, yalnızca kendi yurtlarını, topraklarını ve  dillerini sevmeye 
başlamışlardır. 

Yaşadığı zamanın değil, geleceğin sözcülüğünü yapan, özgürlük anlayışının gelmiş ve geçmiş en 
büyük savunucularından olan Stefan Zweig, Yeni Ahit’te/İncil’de yer alan bu hikayeyi yorumlar 
ve der ki; kendi tarihleri boyunca insanlar bir araya gelmeye, birleşmeye, ortak bir yapıt için 
birlikte davranmaya ve işbirliği yapmaya hep özlem duymuşlardır. Babil Kulesi bu özlemin 
simgesidir. Yeni Ahit’te/İncil’de yer alan hikaye, insanlığın birliğini koruduğu, birbirini anladığı 
sürece en yüksek hedeflere ulaşabileceğinin, buna karşılık birbirini anlamayan, anlamak 
istemeyen, o nedenle dillerini, topraklarını ayıran insanların varabilecekleri ortak bir hedefin 
ve yerin olmadığının çok güzel, çok öğretici bir hikayesidir.      

Yeni Ahit’te/İncil’de yer alan bu hikayenin söylenceden ibaret olduğu, çocuksu olduğu, 
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inandırıcı olmadığı söylenebilir. Ama eğer, “insanın gördüğü her rüyanın gerçekte örtük ve edebiyat 
aracılığı ile çarpıtılmış bir istek” olduğunu söyleyen  Freud’un tespiti doğru ise, inandırıcı olmasa 
da, çocuksu olsa da, söylenceler, bütün insanların, halkların, ulusların ortak dileklerini ve 
özlemlerini yansıtır. 

Babil Kulesi, yarım da kalmış olsa, insanlığın bir zamanlar birlik ve bütünlük içerisinde 
olduklarına ilişkin platonik bir anın simgesidir. O andan itibaren, birleşmeye, bir araya gelmeye 
yönelik acı özlem, belleklerinin ve ruhlarının bir köşesinde hep yaşadığı için, insanlar, yeni bir 
Babil Kulesi’nin inşasına başlamışlardır. Bu kule, insanların aralarındaki dil, din, ırk, ulus vb. 
ayrımları ortadan kaldırmak, aynı duyguda, aynı düşüncede bir araya gelmek ve birleşmek 
amacıyla inşa etmeye başladıkları “İnsan Hakları” kulesidir. 

Kategorik hukuk ilkeleri olarak hukuk felsefesinin merkezinde yer alan, özgürlük ve eşitlik gibi 
en temel iki ontolojik ve ahlaki değerden türeyen İnsan Hakları, diğer bütün hak iddialarına 
göre ahlaki öncelik taşır. En geniş anlamda siyasal meşruluğun da ölçütü olan İnsan Hakları, her 
insanın, sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu özgürlük ve eşitlik değerlerinin başkalarınca 
tanınmasını ve her türden dış saldırıya karşı korunmasını gerektiren en üstün ahlaki taleptir. 

Tüm insanların dünyevi güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda doğru dürüst 
davranış standartları beklemeye, insan haklarına saygılı olmalarını istemeye hakları vardır. 
Bu standartların, hukukun ve insan haklarının kasti veya ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve 
cesaretle karşı koymak biz hukukçuların ve Baroların hem yasal ve hem de ahlaki görevidir. 

Bu görevin bilinci içinde, uluslararası düzeyde İnsan Hakları Günü olarak kabul edilen bugün de, 
Ankara Barosu olarak insan haklarına olan içten bağlılığımızı ve saygımızı ifade eder, ABD’nin 
Irak’ta, İsrail’in Filistin’de ve Lübnan’da sürdürdüğü, insan haklarına, uluslararası hukuka ve 
sözleşmelere aykırı saldırılarını kınar, tüm dünyevi güçleri ve ülkeleri tanıklık ettikleri insanlık 
tarihinin bu en ağır insan hakları ihlaline karşı çıkmaya davet ederiz. 

Saygılarımızla. 

Av. V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
28.12.2006

BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan İlker Şahin, 
Özgür Karakaya, Nadir Çınar ve Cenan Altunç isimli kişilerin, 22.12.2006 günü kimi cezaevi 
görevlilerinin darp ve işkencesine maruz kaldıklarının Baromuza bildirilmesi üzerine; konu 
derhal Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve yanısıra 
gerek olayın mahiyetinin, gerekse doğru olup olmadığının araştırılması amacıyla bir Yönetim 
Kurulu Üyemiz görevlendirilmiş ve netice itibarıyla Baromuza intikal eden olayın gerçek 
olduğu tespit edilmiştir.

Hemen işaret etmek gerekir ki, hangi nedenle ve hangi suçtan dolayı olursa olsun tutuklu 
veya mahkum olarak cezaevinde bulunan kişilerin; namus, şeref ve haysiyetleri ile ruh ve 
beden bütünlükleri “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” nin güvencesi altındadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığına ve güvenilirliğine gölge düşürmek, başta 
kamu yetkisi kullananlar olmak üzere, hiç kimsenin haddi olmamakla; yetki ve görevlerinin 
sınırlarını aşarak cezaevinde bulunan kişilere yönelik olarak kötü muamelede bulunanları 
kınıyor, hukuka, yasaya, insan haklarına aykırı nitelikte olan ve ayrıca suç niteliğinde bulunan 
bu eylemlerin ve bu eylemleri yapanların takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Cezaevlerinin iyileştirilmesi konusunda yoğun çaba gösteren, bu konuda çok önemli 
mesafeler kaydeden, somut olayın kendilerine intikal ettirilmesi üzerine gereken duyarlılığı 
gösteren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin konunun 
takipçisi olacaklarına ve bugüne kadar emekle yaptıklarının üç beş sorumsuz kişi tarafından 
bozulmasına izin vermeyeceklerine inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Av. V. Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

            
   19.01.2007 

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizin yetiştirdiği cesur insan, yurttaşımız, aydınımız “Hrant Dink”i 
alçak bir saldırı sonucu kaybettik.

Bu saldırının düşünce, ırk, dil ve din ayrılığı ne olursa olsun bütün 
yurttaşlarımızın bu ülkede birlikte ve barış içinde yaşama kararlılığımıza 
yönelik olduğunun bilincindeyiz.

Güçlü ülke olmak ancak böylesi bir barış ortamının yaratılmasıyla 
mümkündür. 

Hukuk devleti de ancak böyle bir ortamda yaşayabilir. Saldırıya uğrayan 
sadece Hrant Dink değil hukuk devletidir.

Devlet saldırının faillerini ortaya çıkarmak ve uluslararası kamuoyuna 
teşhir etmek zorundadır. Ankara Barosu olarak bu cinayetin takipçisi 
olacağız.

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

  

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

27.02.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Dr. Ekrem Tok Hastanesinde hastalara yönelik, hasta haklarını açıkça ihlal eden hastalara 
uyuşturucu satılması ile ruhsal ve fiziksel şiddet içeren görüntüleri günlerdir televizyonlarda 
izleyip, gazetelerde okumaktayız. 

Ne yazık ki yetkili çevrelerin göz yumması ile sıradan hale gelen hastane çalışanları tarafından 
hastalara uygulanan, onur kırıcı kötü muamelelerin yalnızca bu olayla sınırlı olmadığını 
biliyoruz. Olaylar yetkililerin algılama biçiminden bağımsız olarak sistematik boyuta ulaşmış 
durumdadır. 

Nitekim Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 7-14 Aralık 2005’te İstanbul’da 
Bakırköy Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adana Dr. Ekrem 
Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret etmiş, Ekrem Tok Hastanesi’ndeki 
incelemesinde “hastaların yaşam koşullarının kaygı verici” olduğunu tespit etmiştir. 
Raporda ayrıca, birimlerin aşırı kalabalık olduğuna, hastaların yerlerde, bazen altlarında 
şilte olmaksızın yattığına, yataklarını başkalarıyla paylaşmak zorunda kaldığına, mimari 
yapının da tutukevi benzeri olduğuna, birimlerin giriş kapılarında hapishanedekilere benzer 
parmaklıklar bulunduğuna dikkat çekilmiştir.

Raporda altı çizilen gayrı insani kapatılma ve alıkonulma koşulları, reality show kıvamındaki 
programlarla ekranlardan yansıtamadığından o zaman hak ettiği tepkiyi almamıştı. CPT, 
uluslararası standartlara göre işkence kapsamına giren “şok tedavisi” olarak da bilinen 
“Elektrokonvülsif tedavi” uygulamasının tamamının, Adana’da anestezisiz ve kas gevşeticiler 
olmaksızın yaygın şekilde, hasta ya da vasisinin yazılı onamının alınmadan uygulandığına 
dikkat çekerek, ilgililer hakkında soruşturma açılmasını ve koşulların düzeltilmesini 
istemişti.

Sorun esas olarak Anayasa’da yer alan “Sosyal Devlet” ilkesi unutularak, sağlık hizmetlerinin 
kar-zarar ekseni çerçevesinde ele alınmasından kaynaklandığından, çözümün de uzmanlık 
gerektiren hizmetlerin, maliyeti azaltmak üzere taşeron şirketlerin temizlik elemanlarına 
havale edilmesiyle, kökleşmiş ve birikmiş sorunların da tıpkı Ekrem Tok Hastanesinde 
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olduğu gibi iki temizlik personelinin ve başhekimin açığa alınmasıyla çözülecek hafiflikte 
olmadığını biliyoruz. 

Bu nedenle yaşanan ihlalleri “münferit” olarak nitelendirmek yerine olayı bütünsel olarak 
ele alıp, uygulamayı düzeltici etkili çözümler üretilmesi zorunludur.

Bu nedenle zaman yitirilmeksizin:

Genel olarak yasal boşluklar giderilerek hukuksal altyapıyı güçlendirilip koruyucu-> 
önleyici tedbirler almalı ihlallerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler ile birlikte 
uygulama güçlendirilmeli, ortaya çıkan ihlaller etkili yaptırımlara bağlanmalı, etkili 
adli ve idari soruşturma yapılmalıdır.

Ruh sağlığı hastaneleri özelinde ise tıp ve sağlık çevrelerinin de belirttiği gibi > 
psikiyatrik hastaların haklarını koruyup, insanca muamele görmelerini sağlayacak 
Ruh Sağlığı Yasası’nın bir an önce çıkartılmalıdır.

“Şeytan/cin çıkarma” > seansları gibi ilkel dönem eziyet çektirme törenlerini andıran 
bu uygulamaların bir an önce son bulması için: “kapatılma” koşullarının modern 
hasta hakları, insan hakları standartlarına ve tıbbi etik ilkelere uygun biçimde 
iyileştirilmesi gerekmektedir.

Başta “ruh sağlığı” hastaneleri olmak üzer her türlü özel veya kamusal yerin denetimi, > 
oluşturulacak bağımsız ve sivil kurulların inceleme ve gözetimine açılmalı, baro 
temsilcilerinin kurullarda yer alması sağlanmalıdır.

Bu kurumlara ayrılan kaynaklar arttırılmalı, personel eksikliği bahanesine sığınmak > 
yerine yeterli sayıda deneyimli uzman istihdam edilmelidir.

> Elektro şok tedavisi hasta ya da vasisi tam olarak aydınlatılıp yazılı onamları alındıktan 
sonra uygulanmalı, tedavi süreçlerine ait bilgiler hasta dosyasında yer almalı, 
gerektiğinde hasta, hasta yakını ve oluşturulacak bağımsız denetim örgütlerinin 
bilgisine sunularak insan haklarını gözetici uygulamaların temeli atılmalıdır.

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
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 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
     28.02.2007

BASIN AÇIKLAMASI

18 Ocak 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik 
yapılmasını öngören kanun teklifiyle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ‘164/2, 
550/3, 598/1-2, 609/1-3-4,614/2, 615/619/2, 620/1-2-3, 621/1, 624/2, 626/2, 
631/1 ve yine 818 sayılı Borçlar Kanunun 36/1, 91, 166/1, 199/2 maddeleriyle 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun 303/2, 1065. maddeleri hükümleriyle yargıçların/
mahkemelerin görevleri arasında olan: ‘Ortak konutu terk eden eşin ortak konuta davet 
edilmesi’, ‘Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi’, ‘Mirasçılık belgesi 
verilmesi’, ‘Mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili’, ‘Terekenin yazımı işleminin sona 
erdiğinin mirasçılara bildirilmesi’, ‘Mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen 
mirasçılara bildirilmesi’, ‘Mirasın reddi süresinin uzatılması’,  ‘Terekenin resmi defterinin 
tutulması’, ‘Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesinin teslimi’, ‘Borçluya ifa veya teminat 
göstermesi için süre verilmesi’, ‘Borcun tevdii mahallinin belirlenmesi’, ‘Alacaklısı ihtilaflı 
olan borcun tevdii’, ‘Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi’, ‘Eser sözleşmesinde 
eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi’, ‘Satılmak için komisyoncuya 
gönderilen eşyanın hasarının tespiti’, ‘Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için 
bilirkişi tayini’, ‘Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hal ve vaziyetinin, 
ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi’, ‘tanık dinlenilmesi’, ‘keşif ve bilirkişi 
incelemesi yapılması’ noterlere bırakılmaktadır. 

Hemen işaret etmek gerekir ki, sözü edilen yasalarda değişiklik yapılmak suretiyle 
noterlerin yapacakları işler arasına dahil edilmek istenilen bütün bu işler, yargılama 
faaliyeti niteliğindedir ve o nedenle yargı organlarının görevi ve yetkisi kapsamında 
olmak zorundadır. 

Gerek buna, gerekse Anayasamızın 9.maddesi hükmü gereğince, yargı yetkisinin 
Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılmasının zorunlu olmasına göre, 
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anılan yasalarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Anayasamızın 9.maddesi 
hükmüne açıkça aykırıdır. 

Diğer taraftan, noterler, gerçekte devletin yapması gereken resmi nitelikteki kimi iş 
ve işlemleri yapan kuruluşlardır. Bu nitelikte bir kuruluşa gereksinim olup olmadığı, 
olan ülkelerde tartışma konusu olduğu gibi, esasen dünyanın pek çok ülkesinde böyle 
bir kuruluş mevcut da değildir. 

Bu husus göz önüne alınmak suretiyle, ülkemizde noterlik kurumuna gerçekten 
gereksinim olup olmadığının tartışılması ve devlete ait kimi asli görev ve yetkilerin 
özelleştirilmesi sonucu doğmuş olan bu kurumun varlık nedeninin sorgulanması 
gerekir iken, böyle yapılmayıp, anılan kurumun varlığı esasen tartışmalı olan görev 
ve yetkilerinin genişletilmesi yönüne gidilmesi, bu bağlamda yargının asli görevleri 
arasında olan kimi yargısal nitelikteki işlerin de bu kuruluşa verilmesi, yargının 
özelleştirilmesi anlamındadır ve o nedenle kabul edilmesi mümkün değildir. 
         
Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
    01.03.2007

 BASIN AÇIKLAMASI 

18 Ocak 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik 
yapılmasını öngören kanun teklifiyle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ‘164/2, 
550/3, 598/1-2, 609/1-3-4,614/2, 615/619/2, 620/1-2-3, 621/1, 624/2, 626/2, 
631/1 ve yine 818 sayılı Borçlar Kanunun 36/1, 91, 166/1, 199/2 maddeleriyle 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun 303/2, 1065. maddeleri hükümleriyle yargıçların/
mahkemelerin görevleri arasında olan: ‘Ortak konutu terk eden eşin ortak konuta 
davet edilmesi’, ‘Mirasçılık belgesi verilmesi’, ‘Mirasın reddi beyanının tespiti ve 
tescili’, ‘Terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi’, ‘Mirasın 
reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi’, ‘Mirasın 
reddi süresinin uzatılması’, ‘Terekenin resmi defterinin tutulması’, ‘Yetkisi sona eren 
temsilcinin temsil belgesinin teslimi’, ‘Borçluya ifa veya teminat göstermesi için süre 
verilmesi’, ‘Borcun tevdii mahallinin belirlenmesi’, ‘Alacaklısı ihtilaflı olan borcun 
tevdii’, ‘Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi’, ‘Eser sözleşmesinde eserin 
ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi’, ‘Satılmak için komisyoncuya 
gönderilen eşyanın hasarının tespiti’, ‘Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi 
için bilirkişi tayini’, ‘Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hal ve 
vaziyetinin, ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi’, ‘tanık dinlenilmesi’, 
‘keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması’ noterlere bırakılmaktadır. 

Hemen işaret etmek gerekir ki, sözü edilen yasalarda değişiklik yapılmak suretiyle 
noterlerin yapacakları işler arasına dahil edilmek istenilen bütün bu işler, yargılama 
faaliyeti niteliğindedir ve o nedenle yargı organlarının görevi ve yetkisi kapsamında 
olmak zorundadır. 
Gerek buna, gerekse Anayasamızın 9.maddesi hükmü gereğince, yargı yetkisinin 
Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılmasının zorunlu olmasına göre, 
anılan yasalarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Anayasamızın 9.maddesi 
hükmüne açıkça aykırıdır. 
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Diğer taraftan, noterler, gerçekte devletin yapması gereken resmi nitelikteki kimi iş 
ve işlemleri yapan kuruluşlardır. Bu nitelikte bir kuruluşa gereksinim olup olmadığı, 
olan ülkelerde tartışma konusu olduğu gibi, esasen dünyanın pek çok ülkesinde böyle 
bir kuruluş mevcut da değildir. 

Bu husus göz önüne alınmak suretiyle, ülkemizde noterlik kurumuna gerçekten 
gereksinim olup olmadığının tartışılması ve devlete ait kimi asli görev ve yetkilerin 
özelleştirilmesi sonucu doğmuş olan bu kurumun varlık nedeninin sorgulanması 
gerekir iken, böyle yapılmayıp, anılan kurumun varlığı esasen tartışmalı olan görev 
ve yetkilerinin genişletilmesi yönüne gidilmesi, bu bağlamda yargının asli görevleri 
arasında olan kimi yargısal nitelikteki işlerin de bu kuruluşa verilmesi, yargının 
özelleştirilmesi anlamındadır ve o nedenle kabul edilmesi mümkün değildir.        
Saygılarımızla. 
 
Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
09.03.2007

BASIN AÇIKLAMASI
 
 

Avukatlık Yasası nın 1.maddesi hükmü gereğince, avukat, yargının kurucu unsurudur. 
Aynı yasanın 76.maddesi hükmüne göre Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek 
mensuplarının birbirleri ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, 
meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve 
korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel 
kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşudur. 

Anayasamızın 90.maddesi hükmüne göre ülkemiz yönünden bağlayıcı nitelikte olan, 
bu bağlamda avukatlar ve barolarla birlikte yargıçlar, savcılar, yürütme ve yasama organı 
tarafından dikkate alınması zorunlu bulunan Birleşmiş Milletlerin Avukatların Rolüne 
Dair Temel Prensipler/Havana Kuralları hükmü gereğince, avukatların görevlerini gereği 
gibi yerine getirmelerini sağlamak ve geliştirmek yürütme organının görevi olduğu gibi, 
avukatların meslek örgütleri olan Barolar; mesleki standartların ve meslek ahlakının 
yüceltilmesi, üyelerinin baskıya, haklarının yersiz olarak kısıtlanmasına ve ihlal edilmesine 
karşı korunması, ihtiyacı bulunan herkese adli hizmet sağlanması hususlarında görevli ve 
bütün bu konularda hükümet ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle adaletin ve 
kamu yararının gerçekleştirilmesinde yetkili ve görevlidirler.  

Yine taraf olmakla ülkemiz yönünden bağlayıcılığı olan Birleşmiş Milletler Herhangi 
Bir Biçimde Tutuklanan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasına İlişkin İlkeler Bütünü 
Sözleşmesi’nin 1.7 ve 1.8 maddeleri hükümleri gereğince, taraf devletler, şüpheli veya sanık 
konumunda olan kişilerin avukata erişebilmesi, avukattan hukuki yardım alabilmesi için 
gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdürler. 

Normlar Hiyerarşisi’nde, ulusal yasalar ile yönetmelik ve tüzüklerin üzerinde bulunan, 
az yukarıda sözü edilen ve içeriğine deyinilen Havana Kuralları ile Herhangi Bir Biçimde 
Tutuklanan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasına İlişkin İlkeler Bütünü Sözleşmesi’ 
hükümlerine göre, Cumhuriyet Hükümeti; hiçbir ayrımcılık yapmadan egemenlik yetkisine 
sahip olduğu ülke sınırları içinde bulunan herkese avukata ulaşma hakkını sağlayan etkin 
usullere ve ihtiyaçlara cevap verebilecek mekanizmaları kurmakla: yoksullara ve mahrumiyet 
içinde bulunan herkese eşit biçimde adli hizmet verilmesi için yeterli mali olanakları ve başkaca 
kaynakları sağlamakla: gerek bu hizmetlerin, olanakların ve kaynakların organize edilmesinde 
ve sunulmasında, gerekse bu hizmetlerin verilmesinde avukatların usulsüz bir müdahale ile 
karşılaşmadan hukuka ve kabul görmüş mesleki ahlak kurallarına ve standartlarına uygun 
olarak hukuki yardımda bulunmalarının gerçekleştirilmesinde Barolarla işbirliği yapmakla: 
avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan, her 
türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. 
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Uzunca bir süreden bu yana, gerek ulusal mevzuat, gerekse iç hukukumuzun parçası olan 
uluslararası sözleşme hükümleri gereğince üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeyen, bu 
bağlamda Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında zorunlu müdafilik/vekillik görevlerini 
yerine getiren avukatların 2006 yılı içinde verdikleri hizmet karşılığında hak ettikleri 
112.593.385,86 YTL tutarındaki alacaklarını ödemeyen veya ödeyemeyen günümüz 
iktidarının Adalet Bakanlığı, görüşünü almak zorunda olduğu Türkiye Barolar Birliği’nin ve 
ülkemizdeki tüm Baroların muhalefetine rağmen ve az yukarıda içeriğine değinilen emredici 
nitelikteki Avukatlık Yasasının 1 ve 76.maddeleri ile Havana Kuralları’ hükümlerine aykırı 
nitelikteki 02.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamak suretiyle yürürlüğe koyduğu Ceza 
Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 
Ödemelerin Usul ve Esasına İlişkin Yönetmelik’ ile avukatların ve Baroların bu konudaki 
tüm kazanımlarını ortadan kaldırmış, adil yargılamanın sağlanması ve işkencenin önlenmesi 
konusunda çok önemli işlev gören ve yerleşen sistemin 15 yılı aşan birikimini ve deneyimini 
bir anda yok etmiş, işbirliği yapmakla yükümlü olduğu Baroları devre dışında bırakmış, bu 
bağlamda Barolar ve bağımsız savunma ile işbirliği yapmak yerine, yargılama faaliyetinde 
devlet adına taraf konumunda olan, Anayasamızın 140/6.maddesi hükmü gereğince idari 
yönden Adalet Bakanlığı’na bağlı bulunan savcılık kurumu ile işbirliği yapmayı öngören yeni 
bir sistem getirmiş,  zorunlu müdafilik/vekillik hizmeti karşılığında hak edilen ücretlerin 
ödenmesinde savcıları ita amiri konumuna getirmekle, yargının asli ve bağımsız unsuru olan 
avukatları, kendi eşitleri olan savcıların hizmetçisi konumuna sokmak suretiyle savcının 
emrinde bir devlet avukatlığı sistemi ihdas etmiş, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini belirleme 
yetkisi Türkiye Barolar Birliği’ne ait olmasına rağmen, CMK kapsamındaki müdafi ve 
vekillerin ücretlerini belirleme yetkisini Adalet Bakanlığı’na vermiştir.

Baroların korumakla yükümlü oldukları Avukatlık mesleğinin onuruna, meslek mensuplarının 
hak ve menfaatlerine, meslek düzenine, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, savunmanın 
ve yargının bağımsızlığı ilkesine, başta hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağını öngören ve 
angaryayı yasaklayan Anayasamızın 18.maddesi hükmü olmak üzere, ulusal ve uluslararası 
düzenlemelere aykırı olan  02.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmesi ile Yapılacak 
Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile getirilen bu düzenlemeyi, avukatların 
ve onların meslek örgütü olan Baroların kabul etmesi ve içine sindirmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150.maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu 
Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmesi ve Yapılacak Ödemelerin Usul ve 
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 ve 6.maddeleri hükümleri gereğince, zorunlu müdafi ve 
vekil tayin etme görevi Barolara aittir. Yasa ve yönetmelikle kendilerine verilen bu görevin 
sağlıklı, düzenli, sisteme dahil olan avukatlar arasında eşit biçimde uygulanması için Barolar 
bir sistem kurmuştur. 

Personel çalıştırmayı, telefon gideri yapmayı, bilgisayar ve yazılım programı sağlamayı, 
gereksinim duyulan demirbaş eşya alımını, sisteme dahil olmak isteyen avukatlara eğitim 
verilmesini zorunlu kılan bu sistemin çalıştırılabilmesi için Ankara Barosu bağlamında sarf 
edilmesi gerekli olan aylık gider tutarı asgari 39.700,00.-YTL.dır. 08.08.2006 tarihinden 
itibaren Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu müdafilik ve vekillik ücreti ve diğer harcamalar 
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için gönderilen yeterli bir para mevcut olmadığından, sistemin çalıştırılması için gerekli 
giderler anılan tarihten bugüne kadar olan süre içinde Baromuzun üyelerinden sağladığı 
gelirlerinden karşılanmaktadır. 

08.08.2006 tarihinden 07.03.2007 tarihine kadar olan süre içinde sistemin çalışması için 
Ankara Barosunun kendi bütçesinden harcadığı toplam tutar 110.539,00.-YTL.dır. Sistemin 
işleyebilmesi için Baroların kendi bütçelerinden pay ayırmak, esasen sınırlı olan gelirlerinin 
önemli bir kısmını sistemin çalışması için harcamak gibi bir zorunlulukları olmadığı gibi, 
kendi özel yasaları olan Avukatlık Yasası’nda bu konuyla ilgili olarak Barolara verilmiş bir 
görev de yoktur. 

Bu durumda ve bu koşullar altında, gelirlerini kendi özel yasası ile kendisine verilmiş 
görevleri yerine getirebilmek için harcamak zorunda olan tüm Baroların, yasalar ve 
uluslararası sözleşmelerle zorunlu müdafilik ve vekillik sistemini kurmakla, bunun için 
gerekli finansmanı ve gideri sağlamakla yükümlü ve zorunlu olan devletin bu görevini yerine 
getirmemesi nedeniyle, gelirlerinin önemli bir kısmını, zorunlu müdafilik ve vekillik sistemin 
çalıştırılması için harcaması mümkün ve esasen yasal da değildir.         

Yine 07 Mart 2007 tarihi itibarı ile Ankara Barosuna kayıtlı avukat sayısı 8175, avukatların 
aidatlarından sağlanan gelirin önemli bir kısmının, sistemin çalıştırılması için harcanması 
8175 kişinin hakkına bir tecavüz olup, hakkaniyete uygun olmadığı gibi, Avukatlık Yasasının 
76.maddesi ile Barolara, 95.maddesi ile Baro Yönetim Kuruluna verilen görevin sınırlarının 
da dışındadır.                   

Bütün bu neden ve gerekçelerle ile gelinen aşamada ortaya çıkan fiili, hukuki ve maddi  
imkansızlık nedeniyle ve yanısıra Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile Baro Başkanları 
kararı gereğince, Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 07.03.2007 tarih, 22/9 sayılı 
toplantısında ve oybirliği ile 12.03.2007 tarihinden itibaren Ceza Muhakemesi Kanunu  
kapsamında müdafi ve vekil görevlendirmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Durumu ve verilen bu karardan doğan hukuki ve insani sorumluluğun Baromuza ve 
Avukatlara ait olmadığı hususunu kamuoyunun bilgi ve takdirlerine sunarız. 

Saygılarımızla

 

                                                                ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU 



306

Basın Bildirileri

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

                                           
16.03.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı bağımlılık açısından görülmesi ile ilgili analitik 
bir kavram olan sivil toplum; devlet açısından bakıldığında, devletin toplumdan 
ayrı olduğunu, onun özerkliğinin niteliğini, derecesini ve sonuçlarını: toplum açısından 
bakıldığında ise, kendine özgü gelişme dinamiği veya ilkesi, yerleşik karar-alma ve sorun-
çözme yöntemleri anlamında kurumlaşmış yapıları bulunan, devletten bağımsız bir 
toplumsal alanının var olma olanağını araştırır.

Literatürde, John Locke’dan Thomas Hobbes’a, İskoç aydınlanmasını sürükleyen 
Adam Ferguson, David Hume ve Adam Smith’den Hegel ile Marx’a, De Tocqueville’den  
Gramsci’ye ve hatta günümüzde Habermas’a kadar uzanan süreçte, sivil toplum 
kavramının anlaşılma ve tanımlanma biçimi çok farklı olmakla birlikte, sivil toplum; 
devlet gücünün ve muhalefetin meşruluğunun kaynağı ile siyasal iktidarın iktidar gücünü 
kötüye kullanmasına, despotizme ve totalitarizme karşı en etkili güvence, demokrasinin 
gelişmesine ve yerleşmesine katkı yapan, devletin bir tür varlık olarak değil de, kendisinin 
bir türevi ve organı olarak anlaşılmasının felsefi zeminini oluşturan, devletten nispeten 
bağımsız, kendine özgü gelişme ilkelerine ve kurumsal yapılara sahip bulunan bir varlık 
alanıdır. 

Bu varlık alanın dirik kalabilmesi, demokrasinin ve demokratik kültürün gelişmesine 
ve yerleşmesine katkı yapabilmesi, ancak, sivil toplum içinden ortaya çıkan, devletin 
merkezi ve yerel nitelikteki yönetim aygıtının dışında kalan, siyasi partilerin aksine 
iktidarı ele geçirmek için yarışmayan, sadece toplumsal nitelikteki kimi belirli 
amaçlar ile üyelerinin haklarını korumak için ve gönüllülük temeli üzerine kurulan, 
devletten bağımsız ve özerk aracı yapıların, diğer bir deyişle hükümet dışı kuruluşların 
veya ülkemizde isimlendirilen biçimiyle sivil toplum kuruluşlarının varlığını, sadece 
varlığını değil bu kuruluşların işlevsel olmasını gerektirir. Esasen demokrasi, sivil 
toplum kuruluşlarını korumanın en pratik yöntemi, sivil toplum kuruluşları  ise 
bizatihi demokrasinin koruyucusudurlar. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda mevcut bulunan sivil toplum kuruluşları, 
belli çıkarları korumak ya da geliştirmek amacıyla kurulmuş bulunan kooperatifler, 
dernekler  veya  meslek kuruluşları ya da aile, dini kurumlar ve toplumdaki diğer  
yapılanmalar gibi, kişilerin pek aziz saydıkları değerler ve kimlikler ile ilişkili olan 
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kurumlardır. 

Sivil toplum kuruluşları, bireyleri, modernleşmenin bedeli olan yabancılaşmadan, 
kimliklerini ve aidiyetlerini yitirmekten koruduğu gibi, siyasi iktidarın bireylerle 
arasındaki ilgiyi sürdürmesini ve bunun korunmasını sağlar. 

Sivil toplum kuruluşları, otoriter ve totaliter rejimlerden çok farklı olarak, siyasal 
demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine olanak sağlayan toplumsal zeminlerdir. 
Esasen totaliter düzenler, sivil toplum kuruluşlarının görece bağımsızlığına 
dahi tahammül edemedikleri gibi, bu kurumların denetimini, sayılarının en aza 
indirilmesini, idarenin bütünlüğüne dahil edilmesini isterler.          

Diğer taraftan ve her ne kadar, özgür ve adil seçimler, demokrasinin vazgeçilmez 
koşulu ise de, demokrasi, sadece özgür ve adil seçimlerden ibaret bir kurum ve 
kavram değildir. Bu bağlamda, yurttaşların en geniş anlamıyla siyasal meseleler 
hakkında, ciddi bir ceza tehdidi altında olmaksızın, rejimin, sosyo-ekonomik düzenin 
ve yürürlükte bulunan iktidarın eleştirisi de dahil olmak üzere, kendi düşüncelerini 
ifade edebilme hakkına sahip olmaları, yani ifade özgürlüğü ve yine her bir bireyin 
içinde bulunduğu toplulukla, ülkesi, çevresi ve kendisiyle ilgili toplumsal ve siyasal 
kararların oluşmasında etkili olabileceği siyasi partiler ve diğer menfaat grupları dahil 
olmak üzere, görece özerk kuruluşları ve örgütleri kurma hakkına sahip bulunmaları, 
yani örgütlenme özgürlüğü demokrasinin varlığı için gerekli olan asgari usullerdir. 

Temeli düşünce özgürlüğüne dayanan örgütlenme özgürlüğü, bireyin düşüncelerini 
hiçbir korkuya kapılmadan ve engellemeyle karşılaşmadan ifade edebilme, yayabilme, 
bu amaçla dernek kurabilme, gerektiğinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme, 
başkalarıyla iletişim kurabilme, hemen her konuda, ama özellikle kamusal konularda 
bilgi alabilme ve başkalarını bilgilendirme hak ve özgürlüklerini içerir. 

Demokratik bir toplumda, devletin temel işlevi ve görevi, her bir bireyin, başta ifade 
ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere diğer bütün temel hak ve özgürlükleri sadece 
tanımakla sınırlı olmayıp, bu hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak 
ve böylece bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasının gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
sağlamaktır. 

Bütün bu nedenlerle, örgütlenme/dernek kurma özgürlüğü, sadece Anayasamızın 
33.maddesi ile ve ulusal düzeyde değil, Anayasamızın 90.maddesinde yapılan son 
değişiklikle birlikte iç hukukumuzun parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 20. maddesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 
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22.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.maddesi ile uluslararası düzeyde 
koruma altındadır.

Temel bir insan hakkı olan, gerek Anayasamız, gerekse tarafı olmakla ülkemiz 
yönünden bağlayıcılığı bulunan uluslararası sözleşmelerle tanınan ve koruma altına 
alınan örgütlenme/dernek kurma hakkının, yargıç ve savcılarımız yönünden de, hem 
ulusal hukuk ve hem de uluslararası hukuk bağlamında işlerliği ve işlevselliği olan bir 
hak olduğu açıktır. 

Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1985 tarih, 40/146 sayılı 
kararla kabul edilen Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı 
Temel İlkeleri ile Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 2004 
yılında yayınlanan metinde bu hakkın varlığı ‘… İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne 
uygun olarak, diğer vatandaşlara olduğu gibi yargı organı mensuplarına da ifade, inanç, 
örgütlenme ve toplanma hakkı tanınır; ancak yargıçlar bu haklarını kullanırken, her 
zaman görevlerinin itibarını ve yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyacak tarzda 
hareket ederler. Yargıçlar, kendi menfaatlerini savunmak, mesleki eğitimlerini geliştirmek 
ve yargı bağımsızlığını korumak için yargıçlardan oluşan örgütler kurabilirler, bu örgütlere 
ve diğer kuruluşlara üye olabilirler.’ denilmek suretiyle tanındığı gibi; yine Kasım 
2006 tarihli Avrupa Birliği-Türkiye İlerleme Raporu’nda da bu hususa; ‘Hakimler ve 
Savcılar Birliği (YARSAV) 26 Haziran 2006 tarihinde 501 yargıç ve savcı tarafından 
kurulmuştur. YARSAV’ın üyeleri çoğunlukla Yargıtay ve Danıştay üyeleri ve Ankara ve 
İstanbul’da görev yapan yargıç ve 
savcılardan oluşmaktadır. YARSAV’ın temel hedefleri, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, 
görev süresiyle ilgili hakimlik ve savcılık güvencesini ve yansıra meslek kurallarıyla etiğini 
korumaktır.’ sözleriyle yer verilmiştir.               

Hemen işaret etmek gerekir ki, yargıç ve savcıların örgütlenme haklarının tanınması 
ve bu hakka işlerlik kazandırılması amacıyla yargıç ve savcıların dernek kurmaları 
ülkemiz yönünden çok geç kalınmış bir gelişmedir. Şöyle ki, merkezi Roma’da olan 
‘Uluslararası(Dünya)Yargıçlar Birliği (IAJ)’ 1953 yılında kurulmuş olup, bu birliğin 
Afrika ülkeleri (AFR), Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya ülkeleri (ANAO), Güney 
Amerika Ülkeleri (IBA), Avrupa ülkeleri (EAJ) temelinde örgütlenmiş olan dört ayrı 
bölgesel kolu mevcut ve faal olduğu gibi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, başkaca ülkelerde esasen yargıç ve savcılar mesleklerini icra edebilmek için 
görev yaptıkları yer Barosuna üye olmak zorundadırlar. 

Uluslararası (Dünya) Yargıçlar Birliği’ne (IAJ), Bulgaristan, Ermenistan, Kazakistan, 
Moğolistan, Ukrayna ve Venezüella’nın henüz aranılan koşulları sağlayamadıkları için 
gözlemci üye olarak kabul edildikleri, Rusya’nın yaptığı iki ayrı başvurunun ret edildiği, 
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IAJ’ın Avrupa seksiyonu olan Avrupa Yargıçlar Birliği’ne (EAJ) Avrupa Birliği’ne üye 
ve üyeliği talip 46 ülkenin üye olduğu, üye olmayan ülkelerin Andora, Arnavutluk, 
Azerbaycan ve Türkiye’den ibaret bulunduğu dikkate alındığında, ülkemizin bu 
konudaki durumunun ne kadar üzücü olduğu sanırız daha iyi anlaşılacaktır.          

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 23 Nisan 
2003 tarih, 2003/43 sayılı kararla kabul edilen ve Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca da 27 Haziran 2006 tarih, 315 sayılı kararla benimsenen Bangolar Yargı 
Etiği İlkeleri’nin ‘Yargıçlar, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, dernek kurma ve toplanma 
özgürlüğüne sahiptirler ….. Yargıç, yargıçlarla ilgili derneklere katılabilir veya böyle 
bir dernek kurabilir ya da yargıçların çıkarlarını temsil eden diğer örgütlere katılabilir’ 
hükmünü içeren 4.6 ve 4.13.maddeleri ile yine ‘Yargıçlar, tek başlarına veya başka 
herhangi bir organ ile birlikte, bağımsızlıklarının ve çıkarlarının korunması amaçlarıyla 
özgürce dernek kurabilirler’ diyen ‘Yargıçların Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı’ konulu 
Avrupa Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi’nin (R-94-21) sayılı tavsiye kararına 
göre de, yargıçlar dernek kurabilecekleri gibi kurulmuş bir derneğe üye olabilirler. 
   
Yine 1990 yılında Havana’da kabul edilen ve ülkemiz yönünden bağlayıcılığı olan 
‘Savcıların Rolüne Dair Birleşmiş Milletler İlkeleri’nin ‘Savcılar, çıkarlarını korumak, 
mesleki eğitimlerini yükseltmek, kendi statülerini korumak için mesleki denekler veya 
örgütler kurmak veya bunlara üye olmakta serbesttirler’ hükmünü içeren 9.maddesi 
hükmüne göre, savcıların dernek kurmaları veya kurulmuş olan derneklere üye 
olmaları mümkündür. 

Bu bağlamda ve duraksamadan işaret etmek gerekir ki, ülkemizdeki yaygın ve yerleşik 
kabulün aksine, yargıçlık görevi bir memuriyet görevi değildir. Devletin üç önemli 
işlevinden birisini oluşturan ve evrensel nitelikteki kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir 
gereği olarak ‘yargı’ gücü arasında yer alan yargıçlık, hiyerarşik bir yapıya ve işleyişe 
sahip bulunan memuriyetten çok daha farklı ve özel bir kamusal statüdür. 
               
Gerek buna, gerekse Anayasamızın ‘Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden 
başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar’ hükmünü içeren 140/5.maddesine ve yine 
2802 Sayılı 
Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre de, yargıç ve savcıların dernek kurmaklarına engel 
bir yasal düzenleme mevcut değildir. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın gerek 
kurucularının, gerekse şimdilerdeki yöneticilerinin Adalet Bakanlığı bünyesinde 
görev yapan yargıçlar ve savcılar olması da bu hususu doğrulamaktadır.     

Bütün bu ulusal ve uluslararası düzenlemeler karşısında, en temel insan haklarından 
olan örgütlenme haklarını kullanarak 26 Haziran 2006 tarihinde Türk yargıç ve 
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savcıları tarafında kurulan ve tüzel kişilik kazanan Türkiye Hakimler ve Savcılar 
Birliği’ne (YARSAV), başta Avrupa Birliği’ne tam üye olma yönünde çaba gösteren, bu 
amaçla ülkemiz hukukunu Avrupa Birliği hukukuna ve Kopenhag Kriterlerine uygun 
hale getirme iddiasında olan Cumhuriyet Hükümeti ve T.C. Adalet Bakanlığı olmak 
üzere, Baroların, avukatların, TBMM’de ulusu temsil eden tüm milletvekillerinin, 
ama en başta hukukçu milletvekillerinin destek olmaları ve sahip çıkmaları gerekir. 

Hal böyle iken, T.C.Başbakanlık Makamı tarafından TBMM’ne gönderilen ‘Türkiye 
Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı’ ile ülkemiz yargıç ve savcılarının ilk ve tek 
kuruluşu olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin yasayla kapatılmasının amaçlanmasını 
Ankara Barosu olarak doğru bulmadığımızı, başta Anayasamız olmak üzere ulusal 
düzeydeki yasal düzenlemeler ile ülkemiz yönünden de bağlayıcı olan uluslararası 
düzeydeki sözleşmelere, evrensel nitelikteki ‘kazanılmış hak’ ilkesine, örgütlü toplum 
demek olan demokrasinin özüne aykırı bulduğumuzu, sağlıklı bir sivil toplumun 
oluşması yönünde elde edilen kazanımlardan geriye doğru, dahası Anayasamızın 
öngördüğü doğrultuda ‘Demokratik bir hukuk devleti’ yerine ‘kanun devleti’ oluşturma 
yönünde atılmış bir adım olarak gördüğümüzü ifade eder, sivil topluma ve sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik yasayla darbe yolunun başlangıç noktası olacak olan 
anılan yasa taslağına karşı tüm Barolar ile sivil toplum kuruluşlarını etkin tavır almaya 
ve bu konuda kamuoyu yaratmaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

Av.V. Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

16.03.2007   

 BASIN AÇIKLAMASI

Devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı bağımlılık açısından görülmesi ile ilgili analitik 
bir kavram olan sivil toplum; devlet açısından bakıldığında, devletin toplumdan ayrı 
olduğunu, onun özerkliğinin niteliğini, derecesini ve sonuçlarını: toplum açısından 
bakıldığında ise, kendine özgü gelişme dinamiği veya ilkesi, yerleşik karar-alma 
ve sorun-çözme yöntemleri anlamında kurumlaşmış yapıları bulunan, devletten 
bağımsız bir toplumsal alanının var olma olanağını araştırır.

Literatürde, John Locke’dan Thomas Hobbes’a, İskoç aydınlanmasını sürükleyen 
Adam Ferguson, David Hume ve Adam Smith’den Hegel ile Marx’a, De 
Tocqueville’den  Gramsci’ye ve hatta günümüzde Habermas’a kadar uzanan süreçte, 
sivil toplum kavramının anlaşılma ve tanımlanma biçimi çok farklı olmakla birlikte, 
sivil toplum; devlet gücünün ve muhalefetin meşruluğunun kaynağı ile siyasal 
iktidarın iktidar gücünü kötüye kullanmasına, despotizme ve totalitarizme karşı en 
etkili güvence, demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine katkı yapan, devletin bir 
tür varlık olarak değil de, kendisinin bir türevi ve organı olarak anlaşılmasının felsefi 
zeminini oluşturan, devletten nispeten bağımsız, kendine özgü gelişme ilkelerine ve 
kurumsal yapılara sahip bulunan bir varlık alanıdır. 

Bu varlık alanın dirik kalabilmesi, demokrasinin ve demokratik kültürün gelişmesine 
ve yerleşmesine katkı yapabilmesi, ancak, sivil toplum içinden ortaya çıkan, devletin 
merkezi ve yerel nitelikteki yönetim aygıtının dışında kalan, siyasi partilerin aksine 
iktidarı ele geçirmek için yarışmayan, sadece toplumsal nitelikteki kimi belirli amaçlar 
ile üyelerinin haklarını korumak için ve gönüllülük temeli üzerine kurulan, devletten 
bağımsız ve özerk aracı yapıların, diğer bir deyişle hükümet dışı kuruluşların veya 
ülkemizde isimlendirilen biçimiyle sivil toplum kuruluşlarının varlığını, sadece 
varlığını değil bu kuruluşların işlevsel olmasını gerektirir. Esasen demokrasi, sivil 
toplum kuruluşlarını korumanın en pratik yöntemi, sivil toplum kuruluşları  ise 
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bizatihi demokrasinin koruyucusudurlar. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda mevcut bulunan sivil toplum kuruluşları, 
belli çıkarları korumak ya da geliştirmek amacıyla kurulmuş bulunan kooperatifler, 
dernekler  veya  meslek kuruluşları ya da aile, dini kurumlar ve toplumdaki diğer  
yapılanmalar gibi, kişilerin pek aziz saydıkları değerler ve kimlikler ile ilişkili olan 
kurumlardır. 

Sivil toplum kuruluşları, bireyleri, modernleşmenin bedeli olan yabancılaşmadan, 
kimliklerini ve aidiyetlerini yitirmekten koruduğu gibi, siyasi iktidarın bireylerle 
arasındaki ilgiyi sürdürmesini ve bunun korunmasını sağlar. 

Sivil toplum kuruluşları, otoriter ve totaliter rejimlerden çok farklı olarak, siyasal 
demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine olanak sağlayan toplumsal zeminlerdir. 
Esasen totaliter düzenler, sivil toplum kuruluşlarının görece bağımsızlığına 
dahi tahammül edemedikleri gibi, bu kurumların denetimini, sayılarının en aza 
indirilmesini, idarenin bütünlüğüne dahil edilmesini isterler.          

Diğer taraftan ve her ne kadar, özgür ve adil seçimler, demokrasinin vazgeçilmez 
koşulu ise de, demokrasi, sadece özgür ve adil seçimlerden ibaret bir kurum ve 
kavram değildir. Bu bağlamda, yurttaşların en geniş anlamıyla siyasal meseleler 
hakkında, ciddi bir ceza tehdidi altında olmaksızın, rejimin, sosyo-ekonomik düzenin 
ve yürürlükte bulunan iktidarın eleştirisi de dahil olmak üzere, kendi düşüncelerini 
ifade edebilme hakkına sahip olmaları, yani ifade özgürlüğü ve yine her bir bireyin 
içinde bulunduğu toplulukla, ülkesi, çevresi ve kendisiyle ilgili toplumsal ve siyasal 
kararların oluşmasında etkili olabileceği siyasi partiler ve diğer menfaat grupları dahil 
olmak üzere, görece özerk kuruluşları ve örgütleri kurma hakkına sahip bulunmaları, 
yani örgütlenme özgürlüğü demokrasinin varlığı için gerekli olan asgari usullerdir. 

Temeli düşünce özgürlüğüne dayanan örgütlenme özgürlüğü, bireyin düşüncelerini 
hiçbir korkuya kapılmadan ve engellemeyle karşılaşmadan ifade edebilme, yayabilme, 
bu amaçla dernek kurabilme, gerektiğinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme, 
başkalarıyla iletişim kurabilme, hemen her konuda, ama özellikle kamusal konularda 
bilgi alabilme ve başkalarını bilgilendirme hak ve özgürlüklerini içerir. 
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Demokratik bir toplumda, devletin temel işlevi ve görevi, her bir bireyin, başta ifade 
ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere diğer bütün temel hak ve özgürlükleri sadece 
tanımakla sınırlı olmayıp, bu hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak 
ve böylece bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasının gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
sağlamaktır. 

Bütün bu nedenlerle, örgütlenme/dernek kurma özgürlüğü, sadece Anayasamızın 
33.maddesi ile ve ulusal düzeyde değil, Anayasamızın 90.maddesinde yapılan son 
değişiklikle birlikte iç hukukumuzun parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 20. maddesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 
22.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.maddesi ile uluslararası düzeyde 
koruma altındadır.

Temel bir insan hakkı olan, gerek Anayasamız, gerekse tarafı olmakla ülkemiz 
yönünden bağlayıcılığı bulunan uluslararası sözleşmelerle tanınan ve koruma altına 
alınan örgütlenme/dernek kurma hakkının, yargıç ve savcılarımız yönünden de, hem 
ulusal hukuk ve hem de uluslararası hukuk bağlamında işlerliği ve işlevselliği olan bir 
hak olduğu açıktır. 

Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1985 tarih, 40/146 
sayılı kararla kabul edilen Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Yargı 
Bağımsızlığı Temel İlkeleri ile Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
tarafından 2004 yılında yayınlanan metinde bu hakkın varlığı, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’ne uygun olarak, diğer vatandaşlara olduğu gibi yargı organı mensuplarına 
da ifade, inanç, örgütlenme ve toplanma hakkı tanınır; ancak yargıçlar bu haklarını 
kullanırken, her zaman görevlerinin itibarını ve yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını 
koruyacak tarzda hareket ederler. Yargıçlar, kendi menfaatlerini savunmak, mesleki 
eğitimlerini geliştirmek ve yargı bağımsızlığını korumak için yargıçlardan oluşan 
örgütler kurabilirler, bu örgütlere ve diğer kuruluşlara üye olabilirler.’ denilmek 
suretiyle tanındığı gibi; yine Kasım 2006 tarihli Avrupa Birliği-Türkiye İlerleme 
Raporu’nda da bu hususa; Hakimler ve Savcılar Birliği (YARSAV) 26 Haziran 2006 
tarihinde 501 yargıç ve savcı tarafından kurulmuştur. YARSAV’ın üyeleri çoğunlukla 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri ve Ankara ve İstanbul’da görev yapan yargıç ve  
savcılardan oluşmaktadır. YARSAV’ın temel hedefleri, yargı bağımsızlığını, 
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tarafsızlığını, görev süresiyle ilgili hakimlik ve savcılık güvencesini ve yansıra meslek 
kurallarıyla etiğini korumaktır.’ sözleriyle yer verilmiştir.               

Hemen işaret etmek gerekir ki, yargıç ve savcıların örgütlenme haklarının tanınması 
ve bu hakka işlerlik kazandırılması amacıyla yargıç ve savcıların dernek kurmaları 
ülkemiz yönünden çok geç kalınmış bir gelişmedir. Şöyle ki, merkezi Roma’da olan 
;Uluslararası(Dünya)Yargıçlar Birliği (IAJ)’ 1953 yılında kurulmuş olup, bu birliğin 
Afrika ülkeleri (AFR), Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya ülkeleri (ANAO), Güney 
Amerika Ülkeleri (IBA), Avrupa ülkeleri (EAJ) temelinde örgütlenmiş olan dört ayrı 
bölgesel kolu mevcut ve faal olduğu gibi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, başkaca ülkelerde esasen yargıç ve savcılar mesleklerini icra edebilmek için 
görev yaptıkları yer Barosuna üye olmak zorundadırlar. 

Uluslararası (Dünya) Yargıçlar Birliği’ne (IAJ), Bulgaristan, Ermenistan, Kazakistan, 
Moğolistan, Ukrayna ve Venezüella’nın henüz aranılan koşulları sağlayamadıkları için 
gözlemci üye olarak kabul edildikleri, Rusya’nın yaptığı iki ayrı başvurunun ret edildiği, 
IAJ’ın Avrupa seksiyonu olan Avrupa Yargıçlar Birliği’ne (EAJ) Avrupa Birliği’ne üye 
ve üyeliği talip 46 ülkenin üye olduğu, üye olmayan ülkelerin Andora, Arnavutluk, 
Azerbaycan ve Türkiye’den ibaret bulunduğu dikkate alındığında, ülkemizin bu 
konudaki durumunun ne kadar üzücü olduğu sanırız daha iyi anlaşılacaktır.          

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 23 Nisan 2003 
tarih, 2003/43 sayılı kararla kabul edilen ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca da 
27 Haziran 2006 tarih, 315 sayılı kararla benimsenen Bangolar Yargı Etiği İlkeleri’nin 
;Yargıçlar, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, dernek kurma ve toplanma özgürlüğüne 
sahiptirler ..... Yargıç, yargıçlarla ilgili derneklere katılabilir veya böyle bir dernek 
kurabilir ya da yargıçların çıkarlarını temsil eden diğer örgütlere katılabilir’ hükmünü 
içeren 4.6 ve 4.13.maddeleri ile yine ;Yargıçlar, tek başlarına veya başka herhangi bir 
organ ile birlikte, bağımsızlıklarının ve çıkarlarının korunması amaçlarıyla özgürce 
dernek kurabilirler’ diyen Yargıçların Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı’ konulu Avrupa 
Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi’nin (R-94-21) sayılı tavsiye kararına göre de, 
yargıçlar dernek kurabilecekleri gibi kurulmuş bir derneğe üye olabilirler.
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Yine 1990 yılında Havana’da kabul edilen ve ülkemiz yönünden bağlayıcılığı olan 
;Savcıların Rolüne Dair Birleşmiş Milletler İlkeleri’nin Savcılar, çıkarlarını korumak, 
mesleki eğitimlerini yükseltmek, kendi statülerini korumak için mesleki denekler 
veya örgütler kurmak veya bunlara üye olmakta serbesttirler’ hükmünü içeren 
9.maddesi hükmüne göre, savcıların dernek kurmaları veya kurulmuş olan derneklere 
üye olmaları mümkündür. 

Bu bağlamda ve duraksamadan işaret etmek gerekir ki, ülkemizdeki yaygın ve yerleşik 
kabulün aksine, yargıçlık görevi bir memuriyet görevi değildir. Devletin üç önemli 
işlevinden birisini oluşturan ve evrensel nitelikteki kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir 
gereği olarak ;yargı’ gücü arasında yer alan yargıçlık, hiyerarşik bir yapıya ve işleyişe 
sahip bulunan memuriyetten çok daha farklı ve özel bir kamusal statüdür.

 Gerek buna, gerekse Anayasamızın; Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden 
başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar’ hükmünü içeren 140/5.maddesine 
ve yine 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre de, yargıç ve savcıların 
dernek kurmaklarına engel bir yasal düzenleme mevcut değildir. Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfı’nın gerek kurucularının, gerekse şimdilerdeki yöneticilerinin 
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yargıçlar ve savcılar olması da bu hususu 
doğrulamaktadır.     

Bütün bu ulusal ve uluslararası düzenlemeler karşısında, en temel insan haklarından 
olan örgütlenme haklarını kullanarak 26 Haziran 2006 tarihinde Türk yargıç ve 
savcıları tarafında kurulan ve tüzel kişilik kazanan Türkiye Hakimler ve Savcılar 
Birliği’ne (YARSAV), başta Avrupa Birliği’ne tam üye olma yönünde çaba gösteren, bu 
amaçla ülkemiz hukukunu Avrupa Birliği hukukuna ve Kopenhag Kriterlerine uygun 
hale getirme iddiasında olan Cumhuriyet Hükümeti ve T.C. Adalet Bakanlığı olmak 
üzere, Baroların, avukatların, TBMM’de ulusu temsil eden tüm milletvekillerinin, 
ama en başta hukukçu milletvekillerinin destek olmaları ve sahip çıkmaları gerekir. 

Hal böyle iken, T.C.Başbakanlık Makamı tarafından TBMM’ne gönderilen;Türkiye 
Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı’ ile ülkemiz yargıç ve savcılarının ilk ve tek 
kuruluşu olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin yasayla kapatılmasının amaçlanmasını 
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Ankara Barosu olarak doğru bulmadığımızı, başta Anayasamız olmak üzere ulusal 
düzeydeki yasal düzenlemeler ile ülkemiz yönünden de bağlayıcı olan uluslararası 
düzeydeki sözleşmelere, evrensel nitelikteki ;kazanılmış hak’ ilkesine, örgütlü toplum 
demek olan demokrasinin özüne aykırı bulduğumuzu, sağlıklı bir sivil toplumun 
oluşması yönünde elde edilen kazanımlardan geriye doğru, dahası Anayasamızın 
öngördüğü doğrultuda ;Demokratik bir hukuk devleti’ yerine ‘kanun devleti’ 
oluşturma yönünde atılmış bir adım olarak gördüğümüzü ifade eder, sivil topluma 
ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasayla darbe yolunun başlangıç noktası olacak 
olan anılan yasa taslağına karşı tüm Barolar ile sivil toplum kuruluşlarını etkin tavır 
almaya ve bu konuda kamuoyu yaratmaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar

Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

                                                        
27.03.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Anayasamızın ‘Başlangıç’ bölümünde işaret edildiği üzere; kuvvetler ayrılığı, 
devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki 
ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve 
işbirliğidir.  

Gerek buna, gerekse hukuk devleti ilkesine göre, üstün ve egemen olan hukuktur 
ve hukuk ile yasalara uymak da, en başta Cumhuriyetimizin temel organları olan 
yasamanın, yürütmenin ve yargının görevidir.  

Hal böyle iken, Cumhuriyet Hükümetinin Sayın Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı 
Sayın Müsteşarının, üyesi oldukları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
toplantılarına katılmamak, boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yasanın 
emredici hükmüne rağmen seçim yapmamak suretiyle, Anayasal bir organ olan anılan 
kurulun görev yapmasını engellemeleri, yürütme ile yargı arasında varlığı Anayasa 
tarafından öngörülen medeni işbölümü ve işbirliği ilkesine, hukuka ve yasalara 
aykırı olmasının yanısıra, hukuk devleti ilkesine, bu ilkenin temelini oluşturan yargı 
bağımsızlığına yönelik ağır bir tecavüzdür. 

Oysa ki, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı’nın, Anayasal düzenlemeyle Yüksek 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun doğal üyesi ve başkanı yapılmasından amaç, kurul 
çalışmalarını engellemek değil, aksine yargı ile yürütme arasında gerekli diyalogu ve 
işbirliğini sağlamak suretiyle hukuk devletine katkı yapmak, yargının bağımsızlığını 
korumaktır.  .         

Bütün bu nedenlerle, Sayın Adalet Bakanı ile Müsteşarını, hepimiz için yaşamsal bir 
güvence olan yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumaya davet ederiz.      

Saygılarımızla.

Av.V. Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
04.04.2007

BASIN BİLDİRİSİ

4667 Sayılı Yasa ile değişik 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 1/2.maddesi hükmüne 
göre Avukat, ‘yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil 
eder’. 

On iki ülkenin baro temsilcilerinin 28.10.1988 tarihinde Strazburg’da yaptıkları 
toplantıda oybirliği ile kabul ettikleri Avrupa Birliği Barolar Konseyi Meslek Kurulları 
ile yine Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin Avukatların Özgürlüğü Metni, Sekizinci 
Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen ve Havana Kurulları olarak 
da bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin Temel İlkeler çerçevesinde; hukuka saygı ilkesi 
üzerine kurulmuş bir toplumda önemli bir role sahip olan Avukatın görevi, yasanın çizdiği 
sınırlar içinde sadece vekalet görevini özenle yerine getirmekle sınırlı olmayıp, hem adalete 
ve hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya tabi kişiler için 
vazgeçilmez değerdedir.

Yalnızca müvekkillerinin değil, halkın da savunucusu olan, hukukun ve insan haklarının 
kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve bunlara cesaretle karşı koymakla 
kendilerini görevli ve yükümlü sayan, kamu için ve kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, 
felsefeyi ya da tanıyı temsil etmek, cisimlendirmek ve ifade etmek yetisine sahip 
bulunan Avukatlar ve onların meslek örgütü olan Barolar; sadece kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları adıyla Anayasamızda düzenlenmiş anayasal kuruluşlar 
olmayıp, aynı zamanda ve hatta daha çok devlet gücünün ve muhalefetin meşruluğunun 
kaynağı ile siyasal iktidarın iktidar gücünü kötüye kullanmasına, despotizme ve 
totalitarizme karşı en etkili güvence, demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine katkı yapan, 
devletin bir tür varlık olarak değil de, kendisinin bir türevi ve organı olarak anlaşılmasının 
felsefi zeminini oluşturan, devletten nispeten bağımsız, kendine özgü gelişme ilkelerine ve 
kurumsal yapılara sahip bulunan bir varlık alanı olan sivil toplumun en etkili gücü ve 
demokratik temsilcisidir. 

Ne var ki, bu sivil güç ve demokratik temsilci, günümüz iktidarının bir süreden beri 
sistemli olarak sürdürdüğü kimi keyfi ve hukuka aykırı uygulamaları ile etkisiz hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. 

İş sahiplerini ehil olmayan avukatların verecekleri zarardan, gençleri ise yetersiz 
hukuk fakültelerinden korumak amacıyla dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde 
uygulanmakta olan ve o nedenle 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 4667 sayılı 
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Yasa ile değişik 28–29–30 ve 31.maddeleriyle yapılması öngörülen avukatlık 
sınavının kaldırılması ile başlayan bu süreç; T.C.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü”nün 31.10.2006 tarih, 49923 sayılı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü”nün 
07.11.2006 tarih, 22413 sayılı Anayasamızın 138/2.maddesiyle Avukatlık Yasası’nın 
2/3. ve 46/2.maddelerine aykırı olarak, yargıç ve savcılara gönderdiği genelgelerle 
devam etmiş ve nihayet Avukatlık Yasasının 1 ve 76.maddelerine, uluslararası 
sözleşme niteliğinde olmakla, Anayasamızın 90.maddesi hükmüne göre bağlayıcı 
niteliği olan Birleşmiş Milletlerin ‘Avukatları Rolüne Dair Temel Prensipler/Havana 
Kuralları’ hükümlerine  aykırı  nitelikteki  ‘Ceza  Muhakemesi  Kanunu  Gereğince  
Müdafi ve Vekillerin 

Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasına İlişkin Yönetmelik’ ile 
getirilen ve ‘zorunlu müdafilik’ sisteminin işletilmesinde Baroları devre dışında 
bırakmak suretiyle etkisiz hale getiren düzenlemeye kadar taşınmıştır. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince devletin üç temel işlevi olan yasama, yürütme 
ve yargı gücü arasında, kendisini hukukla en az bağlı saymaya ve subjektif nitelikte 
tasarruflarda bulunmaya en eğilimli gücün yürütme erki olduğu, sadece ülkemizin 
değil, dünyanın başkaca ülkelerinin de yaşadığı bir gerçektir. 

Ülkemiz bağlamında son derece şaşırtıcı ve üzücü olan ve dünyanın başkaca hiçbir 
demokratik hukuk devletinde örneği olmayan husus; yargının, avukatlar gibi diğer 
iki kurucu ve asli unsuru olan, kimi yargıç ve savcı meslektaşlarımızın, avukatlara ve 
Barolara yönelik olumsuz tavırlarıdır. 

Avukatların onur ve saygınlıklarının, ancak ve ancak yargıç ve savcıların onur ve 
saygınlıklarını korumakla mümkün olacağının bilincinde ve ayırtında olduğu için, 
yargıç ve savcılara karşı son derece saygılı olan biz avukatlar, aynı saygıyı yargıç ve 
savcılarımızdan da bekliyor, aksine tutum ve davranışların sadece avukatları değil, 
yargıç ve savcılık kurumlarını da aşındıracağının bilinmesin istiyoruz.    

Bütün bu nedenlerle ve özetle: avukatlık mesleğine ve Baroların kurumsal kimliklerine 
yönelik bu olumsuz yaklaşım ve uygulamaları protesto etmek amacıyla 5 Nisan 
Avukatlar Gününü, Ankara Barosu olarak bu yıl kutlamayacağımızı kamuoyunun 
bilmesini ister, Meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, tüm Avukatlara 
Ankara Barosu olarak sevgi ve saygılar sunarız. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
10.04.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 276.maddesi hükmüne göre; Bilirkişi tayini 
yargı yetkisinin kullanılması niteliğinde olup, davanın taraflarının ittifak edememeleri 
durumunda, bilirkişi doğrudan yargıç tarafından atanır.

Yine Anayasamızın 9. ve 138/2.maddeleri hükümlerine göre; Yargı yetkisi, Türk Ulusu 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır ve  hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, genelge 
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Hal böyle iken, bizzat T.C.Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan’ın imzası ile T.C. Adalet 
Bakanlığı’na, T.C.Adalet Bakanlığı tarafından da yargıçlara ve savcılara gönderilen 
20.03.2007 tarih, B.07.0.ÖKA.0.00/310/1641 sayılı yazıda; Cumhuriyet Savcılarının 
ve yargıçların bilirkişi görevlendirilmesine yönelik taleplerinin karşılanabilmesi için, 
talep yazılarında unvan ve isim belirtilmeksizin, sadece bilirkişide aranan niteliklerin 
belirtilmesi ve ayrıca söz konusu talep yazılarının; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı 
ve Kontrolör gibi merkez denetim elemanın görevlendirilmesine ilişkin olması 
durumunda doğrudan Maliye Bakanlığı’na; Milli Emlak ve Muhasebe Denetmeni 
görevlendirilmesine ilişkin olması durumunda ilgili Defterdarlıklara; Vergi Denetmeni 
görevlendirilmesine yönelik olması durumunda ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarına 
gönderilmesinin uygun olacağı’ ifade edilmektedir. 

İçeriğine değinilen ve özetle bilirkişiyi yargıç değil, ben seçerim diyen anılan genelge; 
çok açık biçimde Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 276.maddesiyle, Anayasamızın 
9. ve 138/2.maddeleri hükümlerine ve yürütmenin yargıya müdahalesi niteliğinde 
olmakla da kuvvetler ayrılığı’ ilkesine aykırıdır. 

Üst düzey yöneticilerinin tamamı yargıç ve savcı statüsünde olmakla, hepimizin ortak 
güvencesi olan hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı 
gibi üstün değerlerin korunmasında en fazla duyarlı olması gereken ve yanısıra Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Yasası’nı yürütmekle de yükümlü bulunan T.C.Adalet Bakanlığı 
yetkililerinin, T.C.Maliye Bakanlığı’nın anılan genelgesini iade etmek yerine, tüm yargıç 
ve savcılara göndermesi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı adına gerçekten üzücü, 
anayasal düzenin bugünü ve geleceği yönünden de son derece tehlikelidir.             

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. 

Av. V.Ahsen Coşar  
Ankara Barosu Başkanı   
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BASIN BİLDİRİSİ

Anayasamızın 2.maddesi hükmü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insan haklarına 
saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı,  demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Gerek buna, gerekse ‘Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır’ diyen 
Anayasamızın 11.maddesi hükmüne göre, Cumhuriyetin temel niteliklerini düzenleyen bu 
madde hükmüne bağlı olmak ve bağlı kalmak, hem yönetenler ve hem de biz yönetilenler 
için anayasal olduğu kadar, ahlaki bir görevdir.   

O nedenle ve hep birlikte, demokrasi, sivil özgürlükler ve hukuk devleti ile bunların omurgasını 
oluşturan ve Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği en temel ilkelerden birisi olan laikliğe 
sahip çıkmak, onu korumak, ona yönelik her eylemin karşısında durmak zorundayız. Zira, 
laik değerler sadece düzene, rejime ve sisteme ilişkin alanda biçimsel demokrasinin işlemesi 
ve hukukun şeklen var olması ile sınırlı olmayıp, toplumsal yaşamı bir arada tutan, toplumun 
demokrasi, hukuk ve özgürlükler temelinde bir arada yaşamasını ve varlığını sürdürmesini 
sağlayan en temel değerdir. 

İktidara gelmezden önce, Cumhuriyetin, başta laiklik olmak üzere, diğer bütün temel 
değerlerine bağlı kalmayı vaat eden, iktidar olduktan sonra bu değerler üzerine yemin eden, 
ancak bu yeminlerine sadık kalmayan, toplumun sadece %25’nin desteğini alan, desteğini 
alamadığı %75’in değerlerine gereken duyarlılığı göstermeyen, Cumhurbaşkanlığı seçimi 
sürecinde daha somut olarak yaşandığı üzere, Anayasal rejimle ve Anayasal rejimin diğer 
asli unsurları ile kavga eden günümüzün iktidarını ve yine başta ana muhalefet partisi olmak 
üzere, sadece gerilim üzerine kurulu bir siyaset izleyen muhalefet partilerini, kendilerine 
emanet ettiğimiz demokratik rejimi korumaya davet ediyoruz. 

Demokrasi bir devamlılık süreci olup, demokrasinin kurumsallaşması bu sürece müdahale 
edilmemesi, halkın iradesine ve tercihine saygılı olunması ile mümkündür.   Gerek buna, 
gerekse yaşanmış deneyimlerin öğrettiklerine göre, en kötü sivil yönetim, en iyi askeri 
yönetimden daha iyidir. Dahası demokratik rejimi korumak ve ona saygılı olmak, sadece 
iktidarın ve muhalefetin Anayasal görevi değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de görevidir. O 
nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden beklentimiz, demokratik rejime müdahale etmek 
değil, demokratik sürece ve işleyişe katkı yapmaktır. 
Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygı ile sunarız. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
    30.04.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Barosu Avukatları olarak genç bir üyemizi mesleğini icra ederken uğradığı silahlı bir 
saldırı sonucu yitirmenin derin acısı içindeyiz. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2008/80343 hazırlık numarasıyla yürütülen 
soruşturma evrakı içinde yer alan bilgilere ve olayın görgü tanıklarının anlatımlarına göre 
olay aşağıdaki şekilde gelişmiştir. 

Alacaklı vekili müteveffa Cengiz Kaya tarafından, borçlu Yılmaz Ketenci aleyhinde yürütülen 
icra takibi aşamasında borcun ödenmemesi üzerine, olay gününden 15 gün önce borçlunun 
işyerinde haciz uygulanmış ve borçluya borcunu ödemesi için 15 gün süre verilmiştir. 
Verilen bu süreye rağmen borç yine ödenmediği için olay günü borçlunun işyerine daha 
önce haciz edilen malların muhafaza altına alınması için gidilmiştir. Haciz edilen mallar daha 
henüz muhafaza altına alınmadan müteveffa meslektaşımız Cengiz Kaya borçlunun silahlı 
saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmiş, bilahare borçlu saldırgan aynı silahla bu kez kendisini 
öldürmüştür. 

Hakkını arayan müvekkili adına müteveffa meslektaşımız Cengiz Kaya tarafından yürütülen 
işlemlerin tamamı yasaya ve hukuka uygundur. Avukat olarak müvekkiline karşı hukuki ve 
cezai yönden sorumluğu olan müteveffa Cengiz Kaya, olay gününden 15 gün önce, olay 
günü uygulanmasını talep ettiği haciz altına alınan malların muhafazasını sağlama hakkına 
sahip olduğu halde bunu yapmamış ve borçluya 15 gün süre vermek suretiyle gereken her 
türlü kolaylığı ve insani yaklaşımı göstermiştir. 

Olayın oluşması bu şekilde olmakla, kimi basın organlarında olayla ilgili olarak yer alan 
aksine bilgiler gerçeğe uygun değildir. 

Biz hukukçular, mesleğimizin özelliğinden olsa gerek, şiddeti, utanç temelinde değil, daha çok 
suçluluk temelinde değerlendiririz. Gerçekte ise şiddet, sadece bir suç değil, aynı zamanda ve 
hatta daha çok bir utanç, bir insanlık utancıdır. 

Onun için genç meslektaşımız Cengiz Kaya’nın yaşadığı şiddet sonucu öldürülmüş olması, 
sadece bir suç değil, aynı zamanda ve hepimiz için bir utançtır.     

Şiddet, şiddete uğrayanın, “ötekiliği” kabul edilen, saygı gören bir özne olmaktan çıkarılıp 
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duygularına ve bedenine zarar verilebilecek ve hatta ortadan kaldırılabilecek bir nesne olarak 
ele alındığı ilişkisel bir eylemdir. Yaşanan her türden şiddetin kökeni; modern toplumun 
yarattığı tatminsizliğin, yalıtılmışlığın, ikiyüzlü bir ahlakın, saldırganlığın, ne aşkı, ne sevgiyi, 
ne arkadaşlıkları ve ne de dostlukları becerebilen bir toplumun damgasını taşır.   

Öyle olduğu için bugün ülkemizde hemen her yerde ve pek çok ilişkide şiddet var. Sadece 
aşiret, töre, pusu, namus kültürü çocuklarının yaptıkları şiddet değil, aile içinde şiddet var, 
ikili ilişkilerde şiddet var. En az bunlar kadar vahim sayılabilecek olan umursamazlığın şiddeti, 
duyarsızlığın, istismarın şiddeti var. Cehaletin ve cüretin şiddeti, yanılgının, özensizliğin, 
dikkatsizliğin, sevgisizliğin, iftiranın, dedikodunun, yalanın şiddeti var. 

Hukukun çizdiği sınırlar içinde kalmadığımız, nefretin ve şiddetin yerine yaşam sevgisini 
koymadığımız, koyamadığımız, onurlu bir yaşamın sağlanması için temel maddi koşulların 
tehlike içinde olmadığı bir güvenlik ortamını, hiç kimsenin başka birisinin amaçları için araç 
olarak kullanılmadığı adaletli bir toplum düzenini, herkese toplumun etkin ve sorumlu bir 
üyesi olma olanağını sağlayan özgür bir yaşamı sağlayamadığımız takdirde, bilmeliyiz ki, 
özgürlüğümüzü, sadece özgürlüğümüzü değil, vicdanımızı, aklımızı ve giderek insanlığımızı 
eksiltir ve hiç farkına varmadan bir tahakkümden bir başka tahakkümün kucağına itiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli meslektaşımız Cengiz Kaya’nın vefatına neden olan bireysel 
şiddet de dahil olmak üzere her türden şiddeti, meşru dil ve yöntemleri kullanmak yerine 
şiddete başvuranları, başta yaşama hakkı olmak üzere diğer bütün hak ve özgürlükleri yok 
sayanları Ankara Barosu olarak esefle kınar, herkesi hukuka uygun davranmaya, dostluğa, 
kardeşliğe barışa, sevgiye, hoşgörüye katkı yapmaya, her türlü şiddete ve teröre karşı tavır 
almaya davet ederiz.     

Saygılarımızla. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
    30.05.2007

            BASIN AÇIKLAMASI 

Başta yaşama ve güvenlik hakları olmak üzere, diğer bütün temel hak ve 
özgürlükleri ve yine geleneksel hukukun devlete ve devletin meşru güçlerine 
tahsis ettiği görev ve sınırların tamamını ortadan kaldırmayı ve böylece 
hukuksuz bir toplum yaratmayı kendisine hedef seçen teröre karşı mücadele 
etmek, bu amaçla her türlü yasal, idari ve ekonomik önlemleri almak kuşkusuz 
devletin en başta gelen görevleri arasındadır. 

Ne var ki, terörle mücadele etmek amacı ile polisin yetkilerini artırmak ve 
genişletmek, daha da ötesi polisi olağanüstü yetkilerle donatmak; her şeyden 
önce devletin hukuk devleti niteliğini ortadan kaldırmak, sivil ve demokratik 
haklar alanında bugüne kadar elde edilen kazanımlardan geri adım atmak, 
örtülü bir polis devleti sürecini başlatmak demektir. 

Kaldı ki, Hrant Dink cinayeti başta olmak üzere, Trabzon ve Malatya’da işlenen 
cinayetler ile en son Ankara’daki canlı bomba, polisin yetkisinin azlığından 
dolayı değil, aksine yeterli ve sağlıklı bir istihbarat çalışmasının olmamasından 
dolayı gerçekleşmiştir.

Gerek buna, gerekse terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin 
yetkilerini artırmakla çözümlenebilecek bir husus olmamasına göre, bu 
konuda devlete düşen görev: terörü üreten nedenleri ortadan kaldırmak, 
bunun için de başta işsizlik sorunu olmak üzere, diğer ekonomik sorunları 
çözmek ve bu suretle toplumun refah düzeyini artırmak; eğitimde baştan 
aşağı yenilenmek; toplumdan gelen demokrasi, adalet ve özgürlük yönündeki 
talepleri karşılayacak projeleri gerçekleştirmek; terörle mücadelenin sadece 
güvenlik güçlerinin görevi olmadığı, bu konuda yurttaşlara da önemli görevler 
düştüğü konusunda toplumu bilinçlendirmektir. 
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Her ne kadar, 11 Eylül saldırısından sonra başta ABD ve İngiltere’de olmak 
üzere diğer Batı ülkelerinde, terörle mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 
yasalarla polisin yetkileri artırılmış ise de, bu ülkelerde yasalarla polise tanınan 
yetkilerin uygulama alanı, ağırlıklı olarak anılan ülkelerin yurttaşlarına yönelik 
olmayıp o ülkelerde bulunan yabancılara yöneliktir. 

Bütün bu nedenlerle, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda değişiklik yapılması, 
yurttaş yabancı ayrımı gözetilmeksizin ülkede bulunan herkese yönelik olarak 
kullanılmak üzere polise olağanüstü yetkiler verilmesi amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifi, sivil ve demokratik haklar konusunda 
bugüne kadar elde edilmiş kazanımlardan geriye doğru bir gidiş olduğu kadar, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal niteliklerinden olan demokratik 
hukuk devleti niteliğine de aykırıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden anılan yasa teklifini bu çerçevede 
değerlendirmesini bekler, bu vesile ile Ankara’daki terör olayını bir kez daha 
lanetler ve bu olayda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, 
yakınlarına sabır, yaralananlara ise acil şifalar dileriz.    
Saygılarımızla. 

 
 
Av.V.Ahsen Coşar 

Ankara Barosu Başkanı



326

Basın Bildirileri

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
1.05.2007

BASIN AÇIKLAMASI
Yüzyıllar boyunca, özgür toplumların kurumsal yapılarını, özgür olmayan toplumların 
kurumsal yapılarından ayırt edebilmenin ölçüsü olarak kabul edilen kuvvetler ayrılığı, 
anayasal devleti kurumlaştırma yolundaki arayışlar sonucu gelişmiş bir teori olmakla, 
modern anayasacılığın da temelini oluşturur. 

Kuvvetler ayrılığı, işlevlerine göre farklılaşan hukuki iktidarın, diğer bir deyişle yasama, 
yürütme ve yargı erkinin, birbirinden bağımsız birer organ olarak örgütlenmesinin, 
iktidarın anayasa çerçevesinde kullanılmasının ve paylaşılmasının aracı olup, bu 
organların birbirlerine üstünlüğünün bir ifadesi değildir.

Demokrasilerde her ne kadar ve kural olarak seçilmişlerin atanmışlara üstünlükleri var 
ise de, bu üstünlüğün mutlak olarak seçilmişlere ait olduğuna ilişkin anlayış çoktan 
geride kalmış olmakla, her organ kendisine verilmiş olan yetki ve görevleri başta Anayasa 
olmak üzere yasalara ve hukukun üstün kurallarına bağlı olarak kullanmak zorundadır. 

Hukuk devletine bağlılığın ve anayasanın üstünlüğünü sağlamanın başlıca yolu, yasaların 
anayasaya uygunluluğunun denetimi olmakla ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile de 
bu denetim yetkisi Anayasa Mahkemesi’ne verilmiş bulunmakla, her ne sebeple olursa 
olsun bu denetimden rahatsızlık duymamak gerekir. 

Kuşkusuz, Anayasa Mahkemesi’nin kararları da dahil olmak üzere, hiçbir mahkeme 
kararı eleştiri dışı değildir ve olmamalıdır.  Nitekim Anayasa Mahkemesinin geride 
bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak verdiği 367 kararı da dahil olmak 
üzere, pek çok kararı ve diğer mahkemelerce verilen kararlar, en başta hukukçular 
tarafından eleştirilmekte ve kuşkusuz bu eleştirilerden Türk Yargısı da gereken yararı 
sağlamaktadır. 

Ne var ki, mahkeme kararları ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde eleştiri 
sınırının ve saygı eşiğinin aşılmaması, uluorta sözlerle yargı organlarının kamuoyunun 
nezdinde küçük düşürülmemesi, yargının saygınlığına ve güvenilirliğine hiçbir biçimde 
gölge düşürülmemesi ve herhalde buna da herkesten daha çok Sayın Başbakan’ın özen 
göstermesi gerekir. 

Bütün bu nedenlerle, Sayın Başbakanın Anayasa Mahkemesine yönelik talihsiz sözlerini 
yadırgıyor ve kendisini hukukun çizdiği sınırların dışına çıkmamaya davet ediyoruz.    

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
                                                                               

 29 Mayıs 2007

BASIN AÇIKLAMASI 

Başta yaşama ve güvenlik hakları olmak üzere, diğer bütün temel hak ve özgürlükleri 
ve yine geleneksel hukukun devlete ve devletin meşru güçlerine tahsis ettiği görev 
ve sınırların tamamını ortadan kaldırmayı ve böylece hukuksuz bir toplum yaratmayı 
kendisine hedef seçen teröre karşı mücadele etmek, bu amaçla her türlü yasal, idari ve 
ekonomik önlemleri almak kuşkusuz devletin en başta gelen görevleri arasındadır. 

Ne var ki, terörle mücadele etmek amacı ile polisin yetkilerini artırmak ve genişletmek, 
daha da ötesi polisi olağanüstü yetkilerle donatmak; her şeyden önce devletin hukuk 
devleti niteliğini ortadan kaldırmak, sivil ve demokratik haklar alanında bugüne kadar 
elde edilen kazanımlardan geri adım atmak, örtülü bir polis devleti sürecini başlatmak 
demektir. 

Kaldı ki, Hrant Dink cinayeti başta olmak üzere, Trabzon ve Malatya’da işlenen 
cinayetler ile en son Ankara’daki canlı bomba, polisin yetkisinin azlığından dolayı 
değil, aksine yeterli ve sağlıklı bir istihbarat çalışmasının olmamasından dolayı 
gerçekleşmiştir.

Gerek buna, gerekse terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin yetkilerini 
artırmakla çözümlenebilecek bir husus olmamasına göre, bu konuda devlete düşen 
görev: terörü üreten nedenleri ortadan kaldırmak, bunun için de başta işsizlik 
sorunu olmak üzere, diğer ekonomik sorunları çözmek ve bu suretle toplumun refah 
düzeyini artırmak; eğitimde baştan aşağı yenilenmek; toplumdan gelen demokrasi, 
adalet ve özgürlük yönündeki talepleri karşılayacak projeleri gerçekleştirmek; terörle 
mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin görevi olmadığı, bu konuda yurttaşlara da 
önemli görevler düştüğü konusunda toplumu bilinçlendirmektir. 

Her ne kadar, 11 Eylül saldırısından sonra başta ABD ve İngiltere’de olmak üzere 
diğer Batı ülkelerinde, terörle mücadele amacıyla yürürlüğe konulan yasalarla polisin 
yetkileri artırılmış ise de, bu ülkelerde yasalarla polise tanınan yetkilerin uygulama 
alanı, ağırlıklı olarak anılan ülkelerin yurttaşlarına yönelik olmayıp o ülkelerde 
bulunan yabancılara yöneliktir. 
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Bütün bu nedenlerle, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda değişiklik yapılması, yurttaş 
yabancı ayrımı gözetilmeksizin ülkede bulunan herkese yönelik olarak kullanılmak 
üzere polise olağanüstü yetkiler verilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulan yasa teklifi, sivil ve demokratik haklar konusunda bugüne kadar elde edilmiş 
kazanımlardan geriye doğru bir gidiş olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
anayasal niteliklerinden olan demokratik hukuk devleti niteliğine de aykırıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden anılan yasa teklifini bu çerçevede değerlendirmesini 
bekler, bu vesile ile Ankara’daki terör olayını bir kez daha lanetler ve bu olayda 
yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara ise 
acil şifalar dileriz.    

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
          04.06.2008

BASIN BİLDİRİSİ

Haberleşme özgürlüğü, haberleşmenin ve özel hayatın gizliliği ile korunması Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasasıyla güvence altında olan temel hak ve özgürlükler-
dendir. Anayasamızın getirdiği düzenlemeye göre, yasanın açıkça gösterdiği du-
rumlarda ve usulüne göre verilmiş yargıç kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca 
bulunan durumlarda da yasayla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça haber-
leşmenin gizliliğine dokunulamaz. 

Hal böyle iken, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın isteği üzerine Ankara On-
birinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Türkiye’deki tüm telefon görüşmeleriyle 
internet haberleşmelerinin izlenmesine karar verilmiş olması ve bu yolla elde edi-
len bilgi ve verilerin Milli İstihbarat Teşkilatıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na 
da aktarılması açıkça Anayasa ihlalidir. 

Örneği ancak totaliter yönetimlerde görülen bu uygulama Anayasaya aykırı ol-
masının dışında bu ülkede yaşayan herkes için son derece ciddi bir tehdit niteli-
ğindedir. Bu uygulamaya bağlı olarak hemen herkeste doğan izlenme ve dinlen-
me hususundaki genel kabul,  yarattığı ve yaratacağı psikolojik travmanın dışında 
devlete duyulan güveni de aşındıracak boyuttadır.

Bütün bu nedenlerle birey hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda en büyük 
güvence olan yargının kendisine gelen dinlenme ve izlenme konusundaki talep-
leri değerlendirme ve karara bağlama hususunda güvenlik ve özgürlük dengesini 
özenle koruması, bunun için de duyarlı, dikkatli ve seçici olması gerekir. 

Temel hak ve özgürlüklerin ancak istisnai durumlarda ve kabul edilebilir ölçüler 
içersinde sınırlanabileceğini göz ardı ederek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sınır 
tanımaz yetkiler vermekle bugün itibarıyla oluşan durumdan sorumlu olan başta 
Başbakan ve İç İşleri Bakanı olmak üzere günümüz siyasi iktidarının, dinleme ve 
izleme konusundaki yasal düzenlemelere uyması, uyulmasını sağlaması, uyma-
yanlar hakkında yasal işlem yapması, bu hususlarla ilgili kamuoyunu tatmin ede-
cek açıklamalarda bulunması gerekir.          

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

   
04.06.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Bir süre önce Yozgat’ın Sorgun ilçesinde fuhuş yaptırdığı ileri sürülen bir kişinin 
dövülmesiyle başlayan ve yine fuhuş yapıldığı ileri sürülen beş evin yakılmasıyla süren 
olaylar, toplumumuzda şiddetin ve hukuk tanımazlığın ulaştığı boyutları somut olarak 
göstermektedir.  

Ankara Barosu olarak, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşanan bu olaylara tepki göstermekle, 
kuşkusuz ne fuhuşu savunuyor ve ne de ahlaklı olmayı reddediyoruz. Sadece ve sadece, 
kendi iyileri ile doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmenin peşinde olan ahlakçılığı ve 
yine nedeni her ne olursa olsun şiddeti ve hukuk tanımazlığı reddediyor, herkesi, hepimizin 
ortak güvencesi olan hukukun çizdiği sınırların içinde kalmaya davet ediyoruz. 

Hukukun çizdiği sınırlar içinde kalmadığımız, nefretin ve şiddetin yerine yaşam sevgisini 
koymadığımız, onurlu bir yaşamın sağlanması için temel maddi koşulların tehlike içinde 
olmadığı bir güvenlik ortamını, hiç kimsenin başka birisinin amaçları için araç olarak 
kullanılmadığı adaletli bir toplum düzenini, her bir bireye toplumun etkin ve sorumlu bir 
üyesi olma olanağını sağlayan özgür bir yaşamı sağlayamadığımız takdirde, bilmeliyiz ki; 
özgürlüğümüzü, sadece özgürlüğümüzü değil, vicdanımızı, aklımızı ve giderek insanlığımızı 
eksiltir ve hiç farkına varmadan bir tahakkümden bir başka tahakkümün kucağına itiliriz.

Onun için ve elbirliği ile yasaklayıcı değil, tartışmacı; kapalı değil, açık; otoriter değil, 
demokratik bir kimlik siyaseti izlememiz, hoşgörü üzerine kurulu çoğulcu bir anlayışı egemen 
kılmamız, birlikte yaşama niyetini öne çıkarmamız, kendimize belli bir mesafeden ve ironiyle 
bakmayı becerebilmemiz, kendi benliğimizin ötesine geçip ‘öteki’ni tüm farklılığı ile kabul 
etmemiz, ‘öteki’ni yok etmekle, ‘öteki’ne göre tanımladığımız kendimizi de yok edeceğimizi 
bilmemiz gerekir.

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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     ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
06.06.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Bir süre önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yurtdışı Yükseköğretim 
Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 7.maddesinin 3/a fıkrasında yapılan değişiklikle 
‘Yapılan denklik incelemesi sonucunda, yurtdışındaki üniversitelerin programlarında; 
programın müfredatı ile ilgisi olmayan ve Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın temel 
ilkeleri ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 4 ve 5.maddelerinde belirtilen 
amaç ve ilkelere aykırı dersler bulunması halinde, alınan diplomalara denklik 
verilmez.’ hükmü getirilmiştir. 

Getirilen bu düzenlemenin yollamada bulunduğu yasa maddelerinde yer 
alan hükümlere göre, Yüksek Öğretim Kurumu’nun, Yurtdışı Yüksek Öğretim 
Diplomalarında arayacağı denklik ölçütleri; ‘Atatürk Milliyetçiliği’, ‘Türk olmanın 
şeref ve mutluluğu’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını 
bilmek ve bunları davranış haline getirmek’, ‘milli kültüre, Türk örf ve adetlerine 
aykırı olmamak’ gibi yerel siyasi ölçütlerdir. 

Her ne kadar yurtdışından alınan diplomaların denkliğine yönelik olarak bir 
disiplin getirilmesi, bu bağlamda denkliğin kabulünün kimi objektif ilke ve ölçütlere 
bağlanması zorunlu ise de; denklikle ilgili olarak öngörülecek ölçütlerin evrensel 
değerlere uygun ve objektif olması, eğitimin bilimsel içeriğini ve kalitesini göz önüne 
alması, akademik eğitimi siyasallaştırmaması, bilim özgürlüğünü kısıtlamaması, 
bilimsel araştırma etiğine uygun bulunması gerekir.

Oysa ki, denklikle ilgili olarak getirilen ölçütler: evrensel değil, yerel ve hatta milliyetçi; 
akademik yönden tarafsız değil, aksine ideolojik; özgürlükçü değil, kural koyucu ve 
öyle olduğu için de kısıtlayıcı ve sınırlayıcı; bilimsel ve objektif değil, görecelidir. 

Unutmamamız gerekir ki, ‘kendisi olmakla’, ‘dünyalı olmak’ birbirinden kopuk, 
biri diğerine düşman kavramlar değildir, aksine birisi için öteki mutlaka gereklidir. 
‘Kendisi olarak kalmak’ adına dünyaya sırt dönmek ya da ‘dünyalı olmak’ adına kendi 
yerel değerlerini, kültürel değerlerini yadsımak yanlış yerlere savrulmaktır. 
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Diğer taraftan, ırk, din, örf, adet ve gelenek ile tarih, insan ve toplum olarak bizlerin 
dışında olan değerler değil, bizim anlam kattığımız ve yaşattığımız değerlerdir. 
Onun için ırksal, dinsel, örfsel, geleneksel ve tarihsel temellerimize dayandırdığımız 
kendimizle ilgili kanaatler, bize bu dünyada hak ettiğimiz yeri vermez. 

Dünya önceden tasarlanmış bir geleceğe doğru ilerlemiyor. Böyle bir dünyada 
hak ettiğimiz yeri, ancak ve ancak ‘kendimiz olma’ talebiyle, ‘dünyalı olma’ hedefi 
arasında bir sentez kurarak, özgürlüklerimize sahip çıkarak, özgürlüklerimizin 
sınırlarını genişleterek, geleceğin belirsizliğini korku olmaktan çıkartıp evrensel ve 
uygar değerlerle örtüşen bir tercihe dönüştürerek kazanabiliriz. 

Bütün bu nedenlerle, yurtdışından alınan diplomaların denkliğiyle ilgili olarak 
getirilen düzenlemenin yanlış olduğunu, üniversite kavramının çağdaş anlamı ve 
işlevi ile bağdaşmadığını, getirilen bu ölçütlerin Harvard gibi, Oxford gibi marka 
üniversitelerin diplomalarının bile denklik gerekçesiyle reddini gerektirebileceğini 
belirtir, denklikle ilgili olarak getirilen düzenlemeye Ankara Barosu olarak karşı 
olduğumuzu bildiririz.  

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

                    
05.09.2007

BASIN AÇIKLAMASI
Kaba gücün üstün hale gelmemesi, seçilenler ile atananların keyfi bir yönetim oluşturmaması, 
birey hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması, toplumun her türlü kaygıdan 
ve korkudan uzak tutulması, liberal/anayasal demokrasinin kurumsallaşması, başta laiklik 
olmak üzere Cumhuriyetin kazanımlarının ve temel değerlerinin hem korunması ve hem de 
geliştirilmesi, hukuku ve hukukun üstün kurallarını egemen kılmayı, yargının bağımsızlığını 
korumayı gerektirir.Zira hukuk ve bağımsız yargı, hem siyasetin ve devlet yönetiminin ve hem de 
yurttaşların en temel ve vazgeçilmez güvencesidir. 

Hukukun üstün ve egemen kılınması, yargının bağımsızlığının gerçekleştirilmesi,  toplumda 
hukuka aidiyet bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi ise en başta devlet olmak üzere, yargıcıyla, 
savcısıyla, avukatıyla biz hukukçulara ve Barolara düşen en önemli görevdir. 

Devlet olarak, gelmiş geçmiş siyasi iktidarlar olarak, birey olarak, yargının kurucu unsurları 
olan yargıç, savcı ve avukat olarak hukukun üstün ve egemen kılınması, yargının bağımsızlığının 
sağlanması konularında hep birlikte katkı yapmış ve oldukça mesafe almış olmamıza rağmen, 
bütün bu konulara ilişkin sorunlarımızı tam olarak çözebilmiş, eksikliklerimizi giderebilmiş 
değiliz. 

O nedenle, başta Cumhuriyet Hükümeti ve Adalet Bakanlığı olmak üzere, yargının kurucu 
unsurları olan yargıçların, savcıların, avukatların ve Baroların daha çok çalışmaları, güçlerini 
birleştirmek, aralarındaki diyalogu, dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak suretiyle yargının 
sorunlarının aşılmasına, hukukun üstün ve egemen kılınmasına katkı yapmaya devam etmeleri 
gerekir.        

Ankara Barosu olarak, dün olduğu gibi bugün de, bütün bu konularda üzerimize düşen görevleri 
yapmaya hazır ve istekli olduğumuzu belirtiyor, meslektaşımız olan, sorunlarımızın yabancısı 
olmayan yeni Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’in, genelde yargının, özelde savunma 
mesleğinin mensubu biz Avukatların ve meslek örgütümüz Baroların sorunlarının çözüme 
ulaştırılmasında desteklerini bizlerden esirgemeyeceklerine olan inancımız ve güvenimizle 
birlikte, yeni Yargı Yılının ülkemize, avukatıyla, yargıcıyla, savcısıyla, adli personeliyle tüm hukuk 
camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

 
15.10.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Başta yaşama ve güvenlik hakları olmak üzere, diğer bütün temel hak ve özgürlükleri 
ve yine geleneksel hukukun devlete ve devletin meşru güçlerine tahsis ettiği görev ve 
sınırların tamamını ortadan kaldırmayı ve böylece hukuksuz bir toplum yaratmayı 
kendisine hedef seçen teröre karşı mücadele etmek, bu amaçla her türlü yasal, idari ve 
ekonomik önlemleri almak kuşkusuz devletin en başta gelen görevleri arasındadır. 

Ne var ki, terörle mücadele, salt devletin, devletin meşru güvenlik güçlerinin görevi 
olmayıp, başta Barolar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ve sivil halkın da 
görevi içindedir. 

Ankara Barosu olarak terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü görevi yerine 
getirmeye hazır olduğumuzu bildirir, diğer sivil toplum kuruluşlarını ve halkımızı 
bu konuda güvenlik güçlerimize yardımcı olmaya çağırır, teröre kurban verdiğimiz 
Şehitlerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına sabır diler, Aziz Anıları önünde saygıyla 
eğiliriz. 

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
     

22.10.2007
             BASIN AÇIKLAMASI 

16 Kasım 1937 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Tedhişçiliğin Önlenmesine ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” hükmüne göre terör, bir devlete yönelik olarak 
toplumda korku yaratmak amacıyla gerçekleştirilen şiddet eylemleridir.

Yine 1977 tarihli “Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi” hükümlerine  
göre, özgürlükleri yasa dışı yollarla ortadan kaldıran veya sınırlandıran, bomba, roket, 
ateşli silah kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylem terör suçudur.    

Buna göre, en sonuncusu 21 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen ve 12 askerimizin 
ölümü, 10 askerimizin yaralanması, 10 askerimizin kaybolması, 17 yurttaşımızın 
yaralanması ile sonuçlanan eylemler, uluslararası nitelikteki bu sözleşmelerin tanımladığı 
anlamda bir terör eylemidir. 
 
Hal böyle iken, anılan sözleşmeler altında imzası bulunan devletlerin hemen hepsinin, 
bırakın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve askeri olmalarını bir yana, insan soyuna yönelik 
olarak yapılan bu eylemlere karşı tepkisiz ve kayıtsız kalmaları, diğer bir kısmının ise 
örtülü biçimde bu eylemlere destek vermesi, ahde vefa ilkesiyle, devlet ciddiyeti ve 
sorumluluğuyla bağdaşır bir duruş değildir. 

Bu duruşları nedeniyle anılan devletleri kınıyor ve kendilerini terör eylemlerini önlemek 
başta olmak üzere, bu eylemleri gerçekleştiren suçluları iade etmeye yönelik taahhütlerini 
yerine getirmeye davet ediyoruz. 

Diğer taraftan, meşru dil ve yöntemleri kullanmak yerine şiddete başvuranlara, başta 
yaşama hakkı olmak üzere diğer bütün hak ve özgürlükleri yok sayanlara karşı, Kürt 
olsun, Türk olsun, aynı ulusun özgür ve eşit yurttaşları olan, birbirlerinin kültürel 
kimliklerine saygısı bulunan, birlikte ve özgürce yaşamak isteyen herkesi açıkça tavır 
almaya, yurttaşlarımızı tahriklere kapılmamaya, sağ duyulu olmaya, her koşulda kendi 
aralarındaki barışı sürdürmeye ve korumaya, Cumhuriyet Hükümetine, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine yardımcı ve destek olmaya davet ediyor, şehit olan 
askerlerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı asker ve yurttaşlarımıza acil 
şifalar diliyoruz. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
      09.11.2007

BASIN BİLDİRİSİ

Meksikalı ünlü şair ve düşün adamı Octavia Paz’a göre “vizyon”; “An’ın 
kaosunda gizli ve var olan amacı görmektir. Vizyon, bir insana, bir kuruluşa 
veya bir ulusa yeni olanaklar sağlayacak olanı bulmaktır. Vizyon, gündelik 
yaşamın keşmekeşi içinde yaşamın nasıl bir şey olabileceğini görmektir. 
Vizyon, kendi başına bile insana yaşama amacı ve hevesi veren o derinlerdeki 
insan maneviyatı ile uğraşmaktır. Vizyon, çevresinde insanların oturduğu alev 
alev yanan bir kamp ateşidir; ışık verendir; enerji verendir; sıcaklık verendir; 
birleştirendir.’

Octavia Paz’dan bu anlamlı ve özlü sözleri ödünç almamızın nedeni; 
Büyük Atatürk’ün, Octavia Paz’ın yüklediği anlamda “vizyon” sahibi 
olmasıdır. 

Söylediklerinin “gerçek” olduğunu gördüğümüz bugün de, O’nun bizden 
ve bütün insanlıktan dileği olan “Beni Hatırlayınız” özdeyişinden hareketle 
ve Ankara Barosu olarak “Hatırlamak için unutmak gerekir, oysaki biz Seni 
unutmadık Büyük Atatürk” diyor ve O’nu özlemle ve saygıyla anıyoruz.    

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
19.11.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Kurulduğu günden bugüne kadar olan süreçte, terörle arasına bir sınır 
koyamayan, varlık nedeni olan demokrasi konusunda iyi bir sınav 
vermeyen Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılması için yargısal 
sürecin başlatılması, her ne kadar anılan partinin kapatılması talebiyle 
dava açan Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın takdirinde ise de, bu 
davanın açılması siyaseten doğru değildir. 

Zira, yarışmaya, yani halkın tercihi ile farklı düşünce ve inançları kurucu 
unsur olarak kabullenen siyasi çoğulculuğa dayanan, buna bağlı olarak 
muhalif siyasi düşüncelerin ve felsefelerin kendilerini ifade etmelerini, 
bir siyasi parti içinde örgütlenmelerini, siyasi eşitliğe dayanarak 
gerçekleştirilen düzenli seçimlere katılmalarını öngören ve bu yolla halkı 
yönetime ortak etmeyi, diğer bir deyişle halkı yetkilendirmeyi amaçlayan 
liberal demokratik sistem içinde, siyasal yaşamın ve demokrasinin en 
önemli ve vazgeçilmez unsurlarından olan ve halkı yetkilendirmenin 
araçları arasında yer alan siyasi partilerin, yargı yoluyla değil, halkın 
oyuyla kapatılması gerekir. 

O nedenle ve Ankara Barosu yönetimi olarak: Sayın Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılması 
talebiyle açılan davaya karşı olduğumuzu, anılan partiyi kapatmak yerine, 
suç ve cezanın kişiselliği ilkesi gereğince etnik ırkçılık yaptıkları, çözümü 
demokraside ve parlamentoda değil de silahta arayan ve bu yönde faaliyet 
gösteren terör örgütüyle organik bağı oldukları tespit edilen parti üyeleri 
hakkında dava açılmasının hukuken ve siyaseten daha uygun olacağı 
yönündeki düşüncemizi kamuoyuyla paylaşırız. 

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
         03.12.2007

             
BASIN AÇIKLAMASI

Hindistan asıllı Amerikalı siyaset bilimci Fareed Zakaria’nın ‘Özgürlüğün Geleceği/
Yurtta ve Dünyada İlleberal Demokrasi’ isimli özgün eserinde vurgu yaptığı üzere, 
günümüzde demokrasi; ‘hem açık, özgür, adil seçimlerdir ve hem de hukukun üstünlüğü, 
kuvvetler ayrılığı ilkeleri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile birlikte ifade, toplantı, girişim, 
örgütlenme, seçme, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin tanındığı 
ve güvence altına alındığı, yani siyasi iktidarların bu hakları ve ilkeleri çiğnemeyeceği, 
çiğneyemeyeceği, seçimleri kazananın her istediğini yapamayacağı, kendi değerlerini ve 
doğrularını topluma dayatamayacağı, her şeyi alamayacağı, istediğini istediği kişilere 
veremeyeceği bir sistemin kurulması, çalıştırılması ve kurumsallaştırılmasıdır.’

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde çoğunluğun 
desteğini alarak ülkeyi yönetme yetkisini elde eden günümüzün iktidarının, gerek 
az yukarıda Fareed Zakaria’nın işaret ettiği hususlara, gerekse günümüzde egemen 
olan liberal/anayasal demokrasi anlayışına, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı 
ilkelerine aykırı olarak, bağımsız, tarafsız ve özerk olması herkesin yararına olan kimi 
kurum ve kuruluşları ele geçirme yönündeki uygulamaları,  bu amaçla yeni yasaları 
yürürlüğe koyması ülkenin geleceği yönünden kaygı vericidir. 

Ülkemiz yönünden bağlayıcı olan FİFA kurallarını hiçe sayarak, kendileri gibi 
seçimle iş başına gelmiş olan Futbol Federasyonu yönetimini değiştirmek ve kendi 
kadrolarını buraya yerleştirmek amacıyla Futbol Federasyonu’nun delege yapısını 
değiştirmekle ve ardından “güven tazeleme” bahanesiyle Futbol Federasyonu’nu 
genel kurula götürmekle başlayan bu tehlikeli ve otokrat gidiş; yargıyı ele geçirmeyi 
hedefleyen, bu amaçla yargıç ve savcıların göreve alınmalarına ilişkin sınav ölçütlerini 
düzenleyen yasanın kabulüyle devam etti. 

Gerek kuvvetler ayrılığı ilkesini, gerekse bu ülkede yaşayan herkes için yaşamsal 
değerde olan yargı ve yargıç tarafsızlığı ile bağımsızlığını korumak için, yargıç ve 
savcı adaylarının seçiminde Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunu yetkili ve görevli 
kılmak gerekli ve hatta zorunlu iken, siyasi bir organ ve makam olan Adalet Bakanı’nın 
ve onun emri ve etkisi altında bulunan Adalet Bakanlığı bürokratlarının bu konuda 
görevli ve yetkili kılınması, yargının siyasallaştırılması yoluyla hukuk devletinden 
uzaklaşıp parti devletine gidişin başlangıç noktasıdır.   

Anılan yasa ile getirilen düzenleme, yukarıda işaret edilen tehlike ve sakıncaların 
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dışında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, bu bağlamda, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 29 Kasım 1985 tarihinde 40/32 sayılı kararla kabul 
edilen ve 13 Aralık 1985 tarih, 40/146 sayılı kararla onaylanan “Yargı Bağımsızlığına 
Dair Temel İlkeler”e ve yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1994 tarihli 
kararında vurgu yaptığı “yargıçları seçen organın siyasi iktidardan bağımsız olması 
gerekir” yönündeki ilkeye ve yanısıra Avrupa Birliği uzmanları tarafından hazırlanan 
Türkiye Yargı İstişari Ziyaret Raporunda yer alan tespit ve tavsiyelere de aykırıdır.    

İktisatçı ve toplum bilimci Max Weber’in liberal/anayasal demokrasi kavramından 
türettiği ve modern devletler için öngördüğü sınırlı devlet yönetimi ilkesi üzerine 
kurulu bir siyasi meşruiyet biçimi olan “yasal ve akli meşruiyet”, yani yasalara uygun 
biçimde seçilenin, yasalara, hukukun üstün ve evrensel kurallarına bağlı kalmasını, 
aksi halde meşruiyetini yitireceğini öngörmekle, parlamento çoğunluğunu elde eden 
günümüz iktidarının çoğunluğun diktasını oluşturmak amaçlı bu gidişi, yakın bir 
gelecekte Türkiye’de ciddi bir meşruiyet krizi yaratacaktır. 

O nedenle, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle, 
Anayasayı, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi korumakla görevli ve yetkili olan 
Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, yargıç ve savcıların Adalet Bakanlığı mülakatıyla 
göreve alınmasını öngören yasa ile FİFA kurallarına aykırı olan Futbol Federasyonu 
Yasası’nda değişiklik yapan yasayı onaylamamasını talep ediyoruz.  

Saygılarımla.   

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı  
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
    28.12.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Bir zamanlar bulunduğu coğrafyanın en çağdaş, en modern ülkesi olan, İngilizlerden 
miras kalan hukuk ve yargı düzeni ile benzeri pek çok ülkeden daha ileri bir noktada 
bulunan dost ve kardeş ülke Pakistan; demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, laik ve 
insan haklarına saygılı bir düzenden uzaklaşmanın, askeri darbelerin ve din üzerinden 
siyaset yapmanın, içe kapanmak suretiyle dünyadan izole olmanın kaçınılmaz sonucu 
olarak sürüklendiği felakete bağlı olarak önemli ve değerli bir siyasetçisini yitirdi. 

Benazir Butto’ya, onun kişiliğinde kardeş Pakistan halkına yönelik bu alçakça saldırının 
devam etmemesi, Pakistan’ın geleceğinin karanlık bir yola gitmemesi, Pakistan’da 
demokrasinin, barışın, kardeşliğin, istikrarın egemen olması en içten dileğimizdir. 

Pakistan’ın bugün geldiği bu üzücü durumdan, ülkemizde asker üzerinden, din 
üzerinden siyaset yapanların gerekli sonuçları çıkartmasını, hukukun üstünlüğü, yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ifade, toplantı, girişim, örgütlenme, seçme, din ve vicdan 
özgürlüğü başta olmak üzere diğer bütün temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, 
gelişmesine bu suretle demokrasimizin yerleşmesine ve kurumsallaşmasına katkı 
yapmasını beklediğimizi ifade eder, Ankara Barosu olarak demokrasi şehidi Benazir 
Butto’ya Tanrıdan rahmet, kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileriz. 
  
Saygılarımla.   

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı  
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
    14.01.2008

BASIN AÇIKLAMASI
Cebir tekeli, merkezi otorite, muayyen sınırlar, bu sınırlar içinde yaşayan halk, egemenlik, diğer bir 
deyişle hukuk yaratma, kural koyma gücü ve hukuka bağlılık devleti devlet yapan ve o nedenle her 
koşulda korunması gereken asli unsurlardır.  

Bayrak, para, başkent, merkez bankası gibi egemenlik sembolleri de, devletin manevi kişiliğinden 
soyutlanması mümkün olmayan ve öyle olduğu için de en az bu asli unsurlar kadar korunması, 
saygı duyulması gereken aziz değerlerdir.    

O nedenle yürütme erki tarafından T.C. Merkez Bankası’nın başkentten İstanbul’a taşınmasına 
karar verilmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin manevi değerlerine, tarihine, kuruluş 
felsefesine yönelik ağır bir saldırı niteliğindedir.      

Diğer taraftan T.C. Merkez Bankası, siyasi iradenin vesayeti altında olmayan, tüzel kişiliği bulunan 
ve dolayısıyla kendi kararlarını kendisi veren bağımsız ve özerk bir kuruluştur. Bu durumda 
Ankara’dan İstanbul’a taşınmak dahil, kendisi ve kendi geleceğiyle ilgili her türlü kararı vermek 
yetkisi ve görevi yürütme erkine değil, doğrudan T.C. Merkez Bankası yönetimine aittir.  

Hal böyle iken yürütme erkinin bu konuda karar vermesi, T.C.Merkez Bankası’nın tüzel 
kişiliğine, bağımsızlığına ve özerkliğine yönelik ağır bir saldırıdır.  

Anayasal devleti kurumlaştırma yolundaki arayışlar sonucu gelişmiş bir teori olan ve modern 
anayasacılığın da temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesi;birey hak ve özgürlükleri konusunda 
en büyük tehdit olan güç temerküzünü, diğer bir deyişle gücün bir kişide veya bir kurumda 
toplanmasını engellemek amacı ile geliştirilen bir ilke olmasının yanı sıra, özgür toplumların 
kurumsal yapılarını, özgür olmayan toplumların kurumsal yapılarından ayırt edebilmenin de 
ölçüsüdür. 

Bu yönden bakıldığında demek gerekir ki, kanun çıkartmak yetkisi yasama erkine ait 
bulunmakla, Sayın Başbakan’ın “T.C.Merkez Bankası’nın Ankara’da İstanbul’a taşınması için 
kanun çıkartılması gerekirse kanun çıkartırız” biçimindeki açıklaması, hem kuvvetler ayrılığı 
ilkesine ve hem de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırıdır.    

Açılanan nedenlerle, T.C.Merkez Bankası’nın Ankara’dan İstanbul’a taşınmasına, hem Ankara 
Barosu ve hem de Ankaralı olarak karşı olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar

Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
            

01.02.2008

BASIN BİLDİRİSİ

Demokrasi, sivil özgürlükler ve hukuk devleti ile bunların omurgasını oluşturan laiklik, 
Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği en temel ilkelerden birisidir. Laik değerler, sadece 
siyasal düzene ilişkin alanda biçimsel demokrasinin işlemesi ve hukukun şeklen var olması 
ile sınırlı olmayıp, aksine toplumsal yaşamı bir arada tutan, toplumun demokrasi, hukuk 
ve özgürlükler temelinde bir arada yaşamasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan en temel 
ilkedir. 

Laiklik, sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve yine toplumsal ve kültürel 
alanın bütünüyle dinsel tezahürlerden arındırılması olmakla;  devletin bütün inançlara karşı 
aynı uzaklıkta durması, sosyal yaşamın eğitim, aile, ekonomi, hukuk, görgü kuralları, kıyafet 
vb. gibi yönlerinin din kurallarından ayrılarak, zamana ve yaşamın zorunluluklarına göre 
belirlenmesi gerekir.

Bu çerçevede laik devlet;  kendini dinle temellendirmeyen, hukukunu oluştururken kendini 
dinin buyrukları ile bağlı saymayan, vatandaşları arasında vicdani ve dini kanaatlerine göre 
ayrım yapmayan, din ve dindarlar ile dindar olmayanlar üzerinde baskı kurmayan devlet 
demektir. Bu özelliği gereği laiklik, din ve mezhepler karşısında tarafsızlık ve toplumsal 
bir barış ilkesi olduğu kadar, farklı görüş ve inançtaki kişilerin bir arada yaşamasının da 
temelidir.  

Bütün bu nedenlerle, ciddi bir toplumsal gerginliğe, kutuplaşmaya, hukuki tartışmalara, 
gelecekte başkaca taleplere, bu taleplerin getireceği yeni sorunlara yol açacak ve yanı sıra 
Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin emsal 
nitelikteki kararına aykırı olacak biçimde başörtüsü/türbanla ilgili olarak Anayasa’da ve 
yasalarda değişiklik yapılmasından kaçınılmasının uygun olacağı kanısındayız. 
Saygılarımızla.        

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

        
02.07.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye, hukuk ve siyaset literatüründe yer aldığı biçimiyle olağanüstü hal, sıkıyönetim 
veya savaş gibi gerçekten sıra dışı durumları ve zamanları karşılamak üzere kullanılmaktan 
daha çok, iktidarın gerçek veya hayali bir düşmana karşı teyakkuza geçtiği, bu düşmanla 
baş edebilmek için temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı, hukukun sağladığı güvenceleri yok 
saydığı, bütün bunları yapabilmek için sivil veya resmi başkaca güçleri kullandığı bir süreçten 
geçiyor. 

Korkunun egemen kılınmaya, giderek paranoyaya ve korku üzerine kurulu bir yönetme 
tekniğine dönüştürülmeye çalışılan bu süreçte, Ergenekon adıyla başlatılan ve bir yıldan 
fazla zaman geçmiş olmasına rağmen daha henüz iddianamesi hazırlanmayan soruşturma 
kapsamında, önce gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan insanlar, bugün daha hala neyle 
suçlandıklarını bilmiyorlar. 

Adalete, hukuka, insan haklarına açıkça aykırı olan bu sürecin devamında ve aynı soruşturma 
kapsamında, örnekleri hukuk devletinde değil, sadece polis devletinde görülen biçimde, 
günümüz iktidarına muhalif olan ve Cumhuriyet’in değerlerini savunan gazetecilerin, emekli 
askerlerin, siyasetçilerin, bilim adamlarının, iş adamlarının 01 Temmuz 2008 tarihinde toplu 
halde gözaltına alınmış olması, hukuk adına, demokrasi adına gerçekten endişe vericidir. 

Hukukçu olarak soruşturma sürecinin gizli ve esas olanın yargıya güvenmek olduğunun 
bilincinde olarak ifade etmek isteriz ki; gözaltına alınan bu kişiler eğer yasaya, hukuka,  
demokrasiye aykırı bir eylem içinde değil iseler, yürütülen bu soruşturma ve gözaltına alma 
tasarrufları açıkça siyasi etiğe aykırı ve totaliter bir gidişin göstergesidir. 

O nedenle günümüz iktidarı ciddi bir sorumluluk altındadır ve olup biten hakkında 
kamuoyunu doyurucu biçimde bilgilendirmek zorundadır.     

İktidarıyla muhalefetiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda işine geldiği gibi 
değerlendirme yapılan ve tam bir ilkesizlik içersinde çifte standart uygulanan bu süreçte 
yargıya düşen görev, ivedi olarak ve üzerinde hiçbir kuşku duyulmasına imkan vermeyecek 
biçimde karar vermektir. 

Ankara Barosu olarak bunu bekliyor ve diliyoruz. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
21.02.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen ve Havana Kuralları 
olarak bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin Temel İlkeler’e göre;  hukuka saygı 
ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda önemli bir role sahip olan avukatın görevi, 
yasanın çizdiği sınırlar içinde sadece vekalet görevini özenle yerine getirmekle sınırlı 
olmayıp, hem adalete ve hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu 
yargılamaya tabi kişiler için vazgeçilmez değerdedir.

Sadece müvekkillerinin değil, halkın da savunucusu olan, hukukun ve insan haklarının 
kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve bunlara  cesaretle karşı koymakla 
kendilerini görevli ve yükümlü sayan Avukatlar ve onların meslek örgütü olan Barolar; 
hangi nedenle olursa olsun toplumun ve bireylerin güvenlik hakkını, yaşama hakkını, 
diğer sivil hak ve özgürlüklerini hiçe sayanların, geleneksel hukukun meşru iktidara 
tahsis ettiği görev ve sınırların tümünü ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunun için 
de şiddete başvuranların karşısındadır. 

Bütün bu nedenlerle ve Ankara Barosu olarak; kamuoyunda “Malatya Zirve Yayınevi 
Cinayeti” olarak bilinen davada mağdurların avukatlığını üstlenmiş olan Avukat 
Orhan Kemal Cengiz’e yapılan saldırıları, devletin güvencesi altında olan savunma 
hakkına, yaşama hakkına, avukatlık mesleğine karşı yapılmış saldırılar olarak 
kabul ediyor, şiddetle kınıyor ve meslektaşımız Orhan Kemal Cengiz’in yanında 
olduğumuzu bildiriyoruz.        

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
10.03.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından “8 Mart-Dünya Kadınlar Günü” 
nedeniyle 6-7-8 Mart 2008 tarihlerinde düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı 37 
uzman katılmış, etkinlik programı içinde yer alan “Tarihte, Dinde ve Felsefede Kadın”, 
“Güç ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın”, “Sanatta ve Medyada Kadın”, “Evde 
ve Toplumda Kadın”, “Kadın Hareketi ve Kazanımlar”, “Hukukta Kadın” konuları 
katılımcılar tarafından kendi açılarından değerlendirilip tartışılmıştır. 

Uluslararası düzeydeki bu etkinliğe ilgi göstermeyen, bu etkinlikte her biri diğerinden 
değerli ve farklı görüşlerde olan konuşmacılar tarafından yapılan değerlendirmelere, 
bildirilen görüşlere yer vermeyen kimi basın organlarının, sadece bir tek konuşmacının 
görüşlerini gazetelerin baş sayfalarına taşımaları, her şeyden önce basının uymakla 
yükümlü olduğu haber etiğine aykırıdır. 

Diğer taraftan etkinliğe katılanlarca ifade edilen görüş ve düşünceler, Ankara 
Barosu’nun değil, katılımcıların kendi görüş ve düşünceleridir. Ankara Barosu 
düzenlediği bu etkinlikle, farklı görüşte olanların görüşlerini özgürce ifade etmelerine 
sadece olanak sağlamıştır. O nedenle etkinlik kapsamında ileri sürülen görüş ve 
düşüncelerin, bu görüş ve düşüncelere katılmayanlar tarafından ifade ve düşünce 
özgürlüğünün gereği olarak kabul edilmesi ve saygı duyulması gerekir. 

Kaldı ki Baromuzun hemen her konudaki görüş ve düşünceleri kamuoyu tarafından 
da bilinmekte olup Baro tüzel kişiliğini bağlayıcı görüş ve düşünceleri kamuoyuna 
açıklama yetkisi ve görevi de Baromuz Yönetim Kurulu ile Baro tüzel kişiliğini 
temsilen Baro Başkanı’na aittir.

Saygılarımızla.
   
Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
     17.03.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Her ne kadar Anayasamızın 69.maddesinin 4,5 ve 6.fıkraları ile Siyasi Partiler Yasası’nın 101/b 
maddesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına siyasi partiler aleyhinde kapatma ve yöneticileri 
hakkında siyasetten yasaklanma isteğiyle dava açmak yetkisi verilmiş ise de, demokrasilerde 
asıl olan siyasi partilerin yargı eliyle kapatılması değil, aksine halkın desteğini yitirerek siyasi 
yaşamlarının sona ermesidir.

O nedenle, referansı demokrasi olan hiçbir kişinin, programına, izlediği sosyal ve ekonomik 
politikalara ne denli karşı olursa olsun, demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez unsuru olan 
siyasi partilerin yargı kararıyla kapatılmasını kabul etmesi, içine sindirmesi, bu amaçla açılan 
davayı onaylaması mümkün değildir. 
Açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
kapatılması isteğiyle dava açılmış olmasını doğru bulmadığımızı, bu durumun siyasi, ekonomik 
ve demokratik yönden kaygı verici sonuçlar doğuracağı endişesi içinde olduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Diğer taraftan, çağımızın yönetim anlayışı olan anayasal demokrasi, her ne kadar açık, özgür, 
adil seçim demek ise de, aynı zamanda hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile birlikte temel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve güvence altına 
alındığı bir sistemdir. 

O nedenle anayasal demokratik rejimlerde, yasama, yürütme ve yargı erkleri sahip 
oldukları yetkileri Anayasa’ya, yasalara, hukukun üstün ve evrensel kurallarına bağlı olarak 
kullanabilirler. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılması ve bir kısım 
yöneticilerinin siyasetten yasaklanması isteğiyle dava açmış olmasını da bu çerçevede 
değerlendirmek;  siyasi görüş ve tercihlerimiz her ne olursa olsun, demokrasi anlayışımıza ne 
kadar ters düşerse düşsün, salt böyle bir davayı açtı diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve 
onun şahsında anayasal bir kurumu tahkir ve tezyif etmekten kaçınmak, kurumun saygınlığını, 
sakinliğimizi, soğukkanlılığımızı korumak, her koşulda demokratik olgunluğumuzu göstermek 
zorundayız.   

Kaldı ki,  davayı açan savcılık makamı karar makamı olmayıp, sadece iddia makamıdır.  Kararı 
verecek olan ise mahkemedir. Bu durumda kararı verecek olan Yüksek Mahkemeye güven 
duymak, mahkeme üzerinde baskı oluşturmaktan kaçınmak, demokrasi adına siyasi partilerin 
kapatılmasına karşı çıkarken, demokrasiyi, hukuk devletini korumak için yargıya sahip çıkmak 
zorunda olduğumuzu da unutmamamız gerekir.  
Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
25.03.2008

                      BASINA ve KAMUOYUNA

Bu hafta içinde TBMM gündemine alınacağı belirtilen ve sigortalılar arasında “mezarda 
emeklilik yasa tasarısı” olarak da bilinen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı”nın, genel olarak tüm sigortalıların haklarını geriye götürmesinin ötesinde, özellikle 
kadın sigortalılar ve sistemden sigortalı yakını olarak yararlanan her yaştan kadınlar yönünden 
mevcut hak ve güvenceleri daha da fazla zayıflatan ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliği 
pekiştiren bir anlayışla hazırlandığı konusunda, başta kadınlar olmak üzere kamuoyunu 
henüz Tasarı yasalaşmadan önce uyarmayı görev sayıyoruz.  

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın, mevcut biçimiyle yasalaşması 
durumunda, halen kayıt dışı istihdamın en geniş kesimini oluşturan ve sosyal güvenlik 
haklarından büyük ölçüde yoksun bırakılmış bulunan kadınların kazanılmış haklarında ciddi 
gerileme olacağı kuşkusuzdur. 

Hükümetin belirli başlıklarda geri adım atması sonucu Emek Platformuyla anlaşma sağlandığı 
yönündeki basına yansıyan en son haberlerden, üzerinde anlaşıldığı belirtilen düzeltmelerin 
hiç birinin doğrudan kadınlar aleyhindeki hükümleri kapsamadığı görülmektedir. Bu 
durum, taraflar arasındaki görüşmelerde kadın bakış açısının yeterince temsil edilmediğinin 
ve Hükümetçe yeterince dikkate alınmadığının açık bir işaretidir. 

Tasarı’nın doğrudan kadınlar aleyhindeki hükümleri düzeltilmeden yasalaştırılması için 
ısrar edilmesi durumunda, emek platformuna oranla toplumun çok daha büyük bir kesimini 
oluşturan ancak taraflar arasındaki görüşmelerde muhatap olarak dahi kabul edilmeyen 
kadınların tepkisini Hükümet ileride hiç biçimde göğüsleyemeyecek, bu durum ulaşılması 
hedeflenen toplumsal barışı bugünkünden çok daha fazla zedeleyecektir.

Bu çerçevede, Tasarı ile doğrudan kadınlar yönünden geriye götürüldüğü belirlenen hak ve 
güvenceler şunlardır ;

 

* Yürürlükteki Yasaya göre çalışmayan ve evlenmeyen kız çocukları, yaşları ne olursa olsun anne 
ya da babalarının sigortalılıkları nedeniyle sağlık yardımlarından yararlanabiliyor iken, yasa 
tasarısı ile kız çocukları 18 yaşını doldurduklarında (okumaları halinde ise 25 yaşını) anne ya 
da babalarının sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık sigortasından yararlanamayacaklardır.

* Ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışıp, aylık prime esas kazancın altında gelir elde 
eden kadınların, sigortalı olma ve sigorta yardımlarından yararlanma hakları kaldırılmıştır. 
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* Yasa tasarısı ile sürekli iş göremezlik gelirindeki alt sınır uygulaması kaldırıldığından, iş 
kazasına uğrayıp meslekte kazanma gücünü %10 veya daha yüksek oranda kaybeden kadın 
sigortalılara, yasa yürürlüğe girdiğinde bağlanacak gelir tutarı daha az olacaktır.

* 1965 yılından bu yana kadın sigortalılar, erkek sigortalılara göre daha erken emekli olma 
hakkına sahip iken, bu tasarı ile emeklilik yaşı tam aylıkta, kadın sigortalılarda 58’den 
kademeli olarak 65’e yükseltilmiştir. Bu değişiklikle kadınların, erkek sigortalılara göre 2 yıl 
daha erken emekli olma hakkı da kaldırılmıştır.

* Emeklilik aylığını hak etmede prim ödeme gün sayısı tüm sigortalılarla birlikte kadın 
sigortalılar için de tam aylıkta 7000 günden 9000 güne, kısmi aylıkta ise 4500 günden 5400 
güne yükseltilmiştir. 

* Malullük aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresi, 5 yıldan 10 yıla çıkartılmıştır.

* Aylık bağlama oranı ile kazançların güncelleme kat sayısı düşürülerek emekli aylıklarının 
daha düşük hesaplanması öngörülmüştür.

* Sosyal Güvenlik Destek Primi oranı yükseltildiğinden emekli olduktan sonra çalışanlardan 
daha çok prim kesilecek ve ele geçen ücretleri azalacaktır.

* Aylık bağlanacak çocuğu bulunmayan ve çalışan dul eşin ölüm aylığı bağlama oranı %75’ten 
%50’ye düşürülmüştür.

* Yetim kız çocuklarına ödenmekte olan 24 aylık tutarındaki evlenme yardımı, 12 aylık tutara 
indirilerek %50 oranında düşürülmüştür. 

* Sigortalı olarak çalışmakta iken ölen sigortalının eşine, sigortalılık süresi dikkate 
alınmaksızın, cenaze yardımı yapılmakta iken, yeni yasa tasarısına göre ölen sigortalı için 360 
gün prim ödeme şartı öngörülmüştür.

* Ortodonti tedavisinden ve diş protezlerinden yararlanmak için yaş şartı aranmaz iken, 
yeni yasa tasarısı ile 18 yaşını doldurana kadar ya da 45 yaşından sonra yararlanma şartı 
getirilmiştir. 18-45 yaş arası diş protezlerinden yararlanma hakkı kaldırılmıştır.

* Yürürlükteki Yasaya göre, sağlık primi ödemeksizin isteğe bağlı sigortaya devam eden 
kadın sigortalı için, eşinin sağlık sigortasından yararlanma hakkı var iken, bu hak tasarı ile 
kaldırılmış, isteğe bağlı sigortalı kadın için genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

* Yürürlükteki Yasaya göre işten çıkartılan sigortalının eşi 6 ay süre ile sağlık yardımından 
yararlanmakta iken, tasarıda işten çıkartılan sigortalının kendisinin de eşinin de genel sağlık 
sigortası primi ödeyerek sağlık sigortasından yararlanması öngörülmüştür.
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* Sigortalının aile bireyleri hiçbir ücret ödemeden yataklı tedavi hakkına sahip iken, tasarıya 
göre sigortalı ile aile bireylerinden,  “otelcilik hizmeti bedeli” ve “öğretim üyesi muayene 
ücreti” adı altında fark ücret alınması öngörülmüştür.

* 15 yaşına kadar hasta çocukların sevkinde hekimin öngörmesi aranmadan refakatçi verilmekte 
iken, tasarıda yaş şartı kaldırılarak refakatçi verilmesi hekim raporuna bağlanmıştır. 

* Sigortalılarla birlikte eş ve çocukların tedavilerinde hangi yöntem uygulanacağına, verilecek 
ilacın dozu ile süresine, proteze hekim karar vermekte iken, bu yetki hekimin elinden alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına verilmiştir. Buna göre hekim, kadın hastayı Kurumun 
belirlediği yöntemle tedavi edecek ve ilaç verecektir.

* Kadınların yüksek oranda istihdam edildiği mesleklerde fiili hizmet zammı kaldırılmaktadır. 
Kapsam içinde kalan meslek grupları için fiili hizmet zammı oranı önemli ölçüde 
düşmektedir.

* Hafifletilmesi öngörülen analık sigortasından yararlanma koşulları geri alınmıştır.

* Altı ay süre ile asgari ücretin 1/3 ü oranında ödenmesi öngörülen emzirme yardımı, asgari 
ücretin 1/3 ü oranında bir defaya mahsus olmak üzere ödenecektir. 

Kadınları hiç bir alanda değil ama bu tasarıda sözde eşit yaparak toplumsal hayat içerisinde 
var olabilme mücadelesini güçleştirerek, bağımlı kılmaya zorlayan bu Yasa tasarısı, kadınları 
yine “ucuz emek”, “yedek iş gücü” ve kayıt dışı istihdamın her türlü kuralsızlığına dayanmak 
zorunda olan bireyler olmaya mecbur bırakacaktır.  

Ülkemizde var olan yoksulluk ve işsizliğin ağır şartları altında en büyük yükü taşıyan 
kadınlarımızın bu tasarı ile kazanılmış haklarından önemli ölçüde geriye gidiş yaşayacakları 
endişesini taşıdığımızı, tasarının derhal geri çekilmesi gerektiğini basına ve kamuoyuna 
duyururuz. 

Saygılarımızla.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu            
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi  
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

25.03.2008

BASIN BİLDİRİSİ
    
Devlet gücünün ve siyasal iktidarın sınırlandırılmasının en etkili aracı olan hukuk 
devletinin amacı; keyfi gücün yaratacağı tehlikeleri asgariye indirmeyi,  yönetilenlerin, 
devlet gücünü kullananlara güvenle bakmaları demek olan hukuki güvenliği ve yine 
bireylerin yasaların kendilerini nasıl etkileyeceğini önceden bilmeleri ile meşru 
beklentilerinin korunması anlamına gelen hukuki öngörülebilirliği sağlamaktır. 

Hukuk devletinde hiç kimse ayrıcalıklı olmamakla, suç işleyen herkese dokunulur. Ne 
var ki, bu dokunmanın biçimi devlet gücü kullananlarca değil, yürürlükteki yasalar 
tarafından belirlenir. Aksine uygulama o devleti hukuk devleti olmaktan çıkarır ve 
kanun devleti/polis devleti olmaya dönüştürür. 
   
Bu çerçevede ifade etmek gerekir ki, ortada bir terör örgütü suçlaması olmamasına, 
suçüstü durumu bulunmamasına rağmen Türk basınının duayenlerinden olan 
İlhan Selçuk’un, İstanbul Üniversitesi önceki rektörlerinden Prof.Dr.Kemal 
Alemdaroğlu’nun usulüne uygun biçimde ifade vermeye davet edilmeksizin ve davete 
uymadıkları takdirde zorla getirilecekleri bildirilmeksizin gece baskınıyla gözaltına 
alınmaları yasaya ve mevcut hukuk düzenine açıkça aykırıdır. 

Diğer taraftan, “Ergenekon” adıyla örgüt oluşturdukları ve yasa dışı eylemlerde 
bulundukları iddiasıyla tutuklanan kişiler hakkında sürdürülen ceza soruşturması 
aradan sekiz aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen daha henüz bir iddianameye 
dönüştürülebilmiş değildir. Bu durum, anılan soruşturma kapsamında tutuklanan 
şüpheliler yönünden adil yargılama ilkesine aykırı olduğu gibi, biz yönetilenlerin 
bilgi edinme ve öğrenme hakkının ihlali niteliğindedir. Dileğimiz hem bu nedenlerle 
ve hem de kamuoyu vicdanın tatmini için sözü edilen soruşturmanın ivedi olarak 
tamamlanmasıdır. 

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

      
28.03.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Ergenekon soruşturması kapsamında 25 Mart 2008 tarihinde gözaltına alınan Baromuz üyesi 
Avukat Nusret Senem’in bürosunda ve evinde yapılan arama ve el koymalarla ilgili olarak 
kimi gazetelerde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; 

Avukat Nusret Senem’in bürosunda yapılan arama, Avukatlık Yasası’nın 58.maddesi 1- 
hükmü gereğince Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve Baromuz tarafından 
görevlendirilen iki Baro temsilcisi avukatın katılımı ile yapılmış, aramada Nusret 
Senem’in avukatı Mehmet Cengiz’de hazır bulunmuştur. 

Arama sırasında avukat Nusret Senem bürosunda olmadığı ve büroda başkaca bir 2- 
kişi de bulunmadığı için büronun kapısı çilingirle açılmıştır. 

Arama öncesinde veya sırasında avukat Nusret Senem’in bürosundaki bilgisayarların 3- 
hard disklerini yaktığı/yakarken yakalandığı yönündeki bilgiler gerçek dışıdır. 
Kaldı ki, arama sırasında avukat Nusret Senem bürosunda olmamakla, hard 
diskleri yakması veya yakarken yakalanması fiilen ve maddeten mümkün değildir. 
Düzenlenen işyeri arama ve geçici olarak el koyma tutanağında da böyle bir bilgi yer 
almamaktadır. 

Düzenlenen işyeri arama ve geçici olarak el koyma tutanağında yer alan bilgilere 4- 
göre, avukat Nusret Senem’in bürosunda el konulan hard disklerdeki bilgiler 
kopyalanmış ve kopyalanan bu bilgiler avukat Nusret Senem’in vekili Mehmet 
Cengiz’e verilmiştir. 

Düzenlenen ev arama ve el koyma tutanağında yer alan bilgilere göre, avukat 5- 
Nusret Senem’in evinde yapılan arama ve el koyma işlemine, Avukatlık Yasası’nın 
58.maddesi hükmüne aykırı olarak Cumhuriyet Savcısı’nın denetimi, Baronun 
görevlendirdiği temsilcinin katılımı olmaksızın başlanılmış ve sürdürülmüş, o 
aşamada evde bulunan avukat Nusret Senem’in vekili Nusret Şenalp’in itirazı üzerine 
arama işlemine Cumhuriyet Savcısı ve Baro temsilcisi gelinceye kadar ara verilmiş, 
Cumhuriyet Savcısı’nın ve Baro temsilcilerinin eve gelmelerinden sonra arama ve el 
koyma işlemine onların katılımı ile ve kaldığı yerden devam edilmiştir. 

Baro temsilcileri düzenlenen ev arama ve el koyma tutanağını, arama ve el koyma 6- 
işleminin Avukatlık Yasası’nın 58.maddesine aykırı olduğunu belirtmek ve bu 
husustaki muhalefetlerini tutanağa geçirmek suretiyle imza etmişlerdir. 

Halen gözaltında olmakla, kimi basın organlarında yer alan, gerçeğe, haber ve basın etiği 
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ile sorumluluğuna aykırı bulunan bütün bu hususları kamuoyuna açıklamak ve kendi 
kişiliğiyle mesleki kariyerini korumak imkanına sahip olmayan Baromuz üyesi Nusret 
Senem’in en temel insan haklarından olan lekelenmeme hakkını meslek örgütü olarak 
korumak görevi Baromuza ait olmakla, bu basın açıklamasının yapılması ve kamuoyunun 
doğru biçimde bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur.     

Saygılarımızla. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
 04.04.2008

    BASIN BİLDİRİSİ 

Ülkemizin de taraf olduğu Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından 
kabul edilen ve Havana Kurulları olarak bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin Temel 
İlkeler’in 16.maddesinin son bendine göre; “Hükümetler, Avukatların kabul görmüş 
meslek ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette bulundukları için 
kovuşturma veya idari, ekonomik ya da başka bir yaptırımla sıkıntı çekmelerini veya 
tehditle karşılaşmamalarını sağlarlar.”  

Anayasamızın 90.maddesi hükmü gereğince ülkemiz yönünden bağlayıcı nitelikte 
olan bu düzenlemeye rağmen günümüzün iktidarı, kimi yargı organları, bir kısım 
yargıç ve savcılar, 4667 Sayılı Yasa ile değişik 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 1/2.
maddesi hükmüne göre ‘yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı 
serbestçe temsil eden’ Avukatın mesleki varlığını görmezden gelmekte, haklarını 
çiğneyebilmekte, sorunlarına ilgisiz kalmayı sürdürmektedir. 

“Türkiye’deki tüm Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin aksine görüşüne rağmen gençleri 
kalitesiz hukuk fakültelerinden, iş sahiplerini niteliksiz avukatlardan koruma işlevi görecek 
olan ve dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmakta bulunan Avukatlık sınavının kaldırılmış 
olması; Avukatlık Kanunu’nun açık ve emredici hükmü hiçe sayılarak avukatlık kimliğinin 
resmi kimlik olarak kabul edilmemesi ve bunun yargı kararıyla da benimsenmesi; CMK 
bünyesinde görev yapan müdafilerin yaptıkları hizmetin karşılığında ödenmesi gereken 
ücretlerin ödenmemesi ve ödenmesinde yaşanan sıkıntılar; Avukatlık Yasası’nda yer 
alan düzenlemelere aykırı biçimde hazırlanan yönergelerle gerek hukuk, gerekse ceza 
davalarına ilişkin dosyaların incelenmesinin zorlaştırılması; Adalet Bakanlığı’nın Barolar 
ve Avukatlar üzerindeki idari vesayetinin ağırlaştırılarak sürdürülmesi; Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülmesine, AB İstişari Ziyaret Raporlarında eleştiri 
konusu yapılmasına rağmen  iddia  ve  savunma  makamları  arasındaki  silahların  eşitliği  
ilkesinin 
uygulamaya konulmaması; kamu avukatlarının mali sorunlarının çözümlenmemesi; 
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Noterlik Yasası’nda yapılan değişikliklerin yanı sıra marka, patent vekilliği ve mali 
müşavirlerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerle Avukatlık mesleğinin alanının daraltılması; 
Türk Avukatlığının aleyhine olacak biçimde uluslararası hukuk firmalarının önünün 
açılması” gibi hususlar az yukarıda yer alan tespitimizi doğrulayan örneklerdir. 

Oysaki hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda Avukatın görevi, 
sadece savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya tabi kişiler yönünden değil, 
adaletin gerçekleşmesi, hak ve özgürlüklerin korunması yönünden de vazgeçilmez 
değerdedir.

Dileğimiz, biz Avukatlardan daha çok ülkemiz yönünden, halkımız yönünden, 
ülkemizin uluslararası toplumdaki saygınlığı yönünden, herkes için ortak güvence 
olan hukuk ve yargı yönünden önemli olan bu sorunların ivedilikle çözümlenmesi, 
savunma mesleğinin özverili emekçileri olan Avukatların hak ettikleri yere 
gelmeleridir.       

Bu vesile ile tüm Meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, sağlık ve 
esenlikler dileriz. 

Saygılarımızla. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI 
   05.05.2008

BASIN AÇIKLAMASI

Dünyanın diğer ülkelerinde siyasi liderlerin de katılımıyla bayram havasında kutlanan “01 
Mayıs 2008” ne yazık ki ülkemizde ve özellikle İstanbul’da, örneği demokratik ülkelerde 
değil, ancak polis devletlerinde görülen tazyikli suyun, gaz bombalarının, copların, tekme ve 
tokatların kullanıldığı şiddet dolu bir gün olarak tarihteki yerini aldı. 

Gerek Anayasamızın 34. ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.maddesiyle 
korunan ve güvence altında olan toplanma özgürlüğü, tıpkı ifade özgürlüğü, din ve vicdan 
özgürlüğü gibi demokratik toplumun temellerinden biri  ve olmazsa olmazlarındandır. 

Demokrasiyi içselleştirmiş olan, onu bir araç olarak değil, amaç olarak gören, demokrasiyi 
sadece kendisi ve kendisi gibi düşünenler için değil, en başta muhalifleri olmak üzere 
başkaları için de talep eden siyasi iktidarlar, bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önünde 
engel değil, bu hak ve özgürlüklerin en geniş biçimde kullanılmasının öncüsü ve destekçisi 
olmak durumundadır.  
Hal böyle iken 01 Mayıs 2008 günü tanık olduğumuz orantılı güç kullanılmasını aşan ve 
işkence boyutuna varan kasıtlı şiddet, AKP iktidarının kendinden olmayan ve kendisi gibi 
düşünmeyenlere karşı ne kadar tahammülsüz, baskıcı ve totaliter olduğunun kanıtıdır. 

Diğer taraftan aleyhinde açılan kapatma davasında kendisini özgürlüklerin diliyle savunan 
ve bu davayı sonuçsuz bırakmak için Anayasanın ve Siyasi Partiler Yasası’nın siyasi partilerin 
kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerini şiddeti öngören Venedik Komisyonu’nun kriterleri 
çerçevesinde değiştirmeyi öngören AKP’nin bu tavrı; demokrasi, hak ve özgürlükler 
konusunda tutarlı ve içten olmadığının çok açık bir göstergesidir.       

“Baş olma” hevesi içinde olduğu için, kendisi ve kendisi gibi düşünenler dışında herkesi “ayak 
takımı” olarak gören AKP iktidarının, yurttaşları birbirinden ayıran bu bölücü yaklaşımını ve 
“ayak takımı” olarak gördüğü kişilere yönelik olarak 01 Mayıs 2008 günü uyguladığı şiddeti 
kınar, başta DİSK üyeleri olmak üzere şiddete maruz kalan tüm sendika üyesi işçilerimize, 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyelerine, gazeteci kardeşlerimize ve yurttaşlarımıza geçmiş 
olsun der, acil şifalar dileriz.  

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

       
26.05.2008

            BASIN AÇIKLAMASI 

Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu’nun ayrı ayrı yayınladıkları bildirilerle, siyasi 
iktidarın, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına yönelik kimi uygulamalarından 
endişe ve kaygı duyduklarını açıklamış olmaları karşısında, siyasi iktidarın bu 
konudaki kaygı ve endişeleri gidermek ve gerekli güvenceleri vererek toplumu 
rahatlatmak yerine, özelde Yargıtay’ın ve Danıştay’ın, genelde yargının saygınlığını, 
güvenilirliğini toplum nezdinde aşındıracak ifadeler kullanarak tepki vermesi, her 
şeyden önce iktidar sorumluluğuyla bağdaşmaz.

Yargının kendisiyle, kendi sorunlarıyla ilgili konularda açıklama yapması, yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiç de haksız olmadığı endişe ve kaygılarını 
ifade etmesi, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkması, iktidar 
sözcüleri tarafından iddia ve ifade edilenin aksine siyasi bir tutum değil, aksine bir 
görev ve yanı sıra bir savunma refleksi olup kaynağını Anayasa’dan almaktadır. 

Siyasi iktidarın “Yargı Reformu Taslağı” adı ile hazırladığı yargıda reform paketini, 
başta Türk Yargısı ve Baroları olmak üzere ülke içinde tartışmaya açmak yerine 
Avrupa Birliği temsilcileriyle paylaştığı, kendi denetiminde tuttuğu yazılı ve görsel 
basın aracılığıyla yargıyı ve yargı mensuplarını hedef gösterdiği, Avrupa Birliği’nin 
üçüncü dördüncü sınıf adamlarının Türk yargısıyla ilgili olarak ileri geri yaptıkları 
konuşmalara, Türk yargısını yönlendirme yönündeki girişimlerine tepkisiz kaldığı 
dikkate alındığında, Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu’nun yaptığı açıklamalarla 
bu hususlara tepki göstermesini, kendi kurumsal kişiliğini ve onurunu koruma olarak 
kabul etmek ve buna saygı duymak gerekir.
      
Dileğimiz günümüz siyasi iktidarının, kuvvetler arasında doğan bu krizin rejim 
bunalımına dönüşmesini engellemesi, bunun için de önce bir özeleştiri yapması ve 
tıpkı kendisi gibi Anayasal kurum olan ve yetkisini Anayasadan alan; yargıyla, silahlı 
kuvvetlerle, muhalefetle, üniversitelerle, sendikalarla, bir kısım basın organlarıyla, 



357

Basın Bildirileri

sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, kendisini eleştiren diğer kişi, kurum ve 
kuruluşlarla arasında mevcut gerginliğe son vermesi, dahası bütün bu kuruluşların 
eleştirilerini, uyarılarını dikkate alması, endişe ve kaygılarını gidermesi ve kendi işini 
yapmasıdır. 
Saygılarımla.   

Av.V.Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı  

     

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
      

09.06.2008
BASIN BİLDİRİSİ

Geliştirdiği halk egemenliği kavramıyla, Fransız İhtilali’nin başlarında burjuvazinin monarşi 
ve aristokrasiye karşı mücadelesine yön veren Fransız din adamı ve anayasa kuramcısı Abbé 
Siéeyés daha 1789’larda diyor ki: “Eğer ikinci Meclis birincisiyle aynı görüşte ise, ikinci 
Meclis gereksizdir; yok eğer farklı görüşteyse zararlıdır.”        

O nedenle, güçler arasındaki çatışmanın önlenmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin yükünün 
azaltılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Sayın Başkanı tarafından önerilen “çift 
meclis” sistemi, her iki amaca da hizmet etmeyeceği gibi, Türkiye’nin somut gerçeklerine ve 
gereksinimlerine de uygun değildir. 

Parlamento içinde ve yürütme ile parlamento arasındaki denetimi ve dengeyi güçlendirmesi 
ve yanı sıra güç temerküzünün önlenmesi amacıyla liberal anayasacılığın temel ilkesi olarak 
kabul edilen çift meclis; oluşma biçimine bağlı olarak birinci meclisin gücünü denetleme 
ve dengeleme, çoğunluk diktasını engelleme, temsil tabanını genişletmek suretiyle temsilde 
adaleti sağlama, birinci meclisin yükünü hafifletme ve kusurlarını giderme gibi yararları 
olmakla birlikte, zaafları, sakıncaları ve zararları olan bir sistemdir. 

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, çift meclisli sistemler, tek meclisli sistemlere göre 
yasama sürecini geciktirmekle parlamento verimliliğini azaltırlar. Ortak komisyonlu bir 
çalışma düzeni oluşturdukları takdirde, yasa ve siyasa üretme sürecine girişi daraltırlar. 
Birinci meclisin tercihinin aksine kimi çevreleri korumak amacıyla tasarrufta bulunarak 
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meclisler arasında kurumsal çatışmaya yol açarlar. Tek meclis yapısı içinde var olan oligarşik 
yapıyı ikinci meclise de taşımak suretiyle oligarşik yapıyı fazlaca güçlendirirler. Her iki 
mecliste de aynı partinin çoğunlukta olması durumunda, çoğunluk diktasına gidişi daha da 
kolaylaştırırlar.           

Gerek bu nedenler, gerekse 1982 Anayasasından önceki başarısız denemenin kazandırdığı 
deneyimler ve yanı sıra çift meclisli sistemin uygulanmakta olduğu Anglosakson ülkelerinde 
olduğu gibi, daha henüz ülkemizde uzlaşma ve çatışma kültürlerinin yerleşmediği, farlılıkları 
kurucu unsur olarak kabul eden demokrasi terbiyesinin ve herkes için özgürlük anlayışının 
içselleştirilmediği göz önüne alındığında çift meclisin bugün yaşanan krizi çözemeyeceği 
açıktır. 

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
       

09.06.2008

BASIN BİLDİRİSİ

Yüksek Mahkemelerin kararları dahil hiçbir yargı kararı tartışma ve eleştiri dışı değildir. 
Aksine hukukun egemen ve üstün olduğu demokratik toplumlarda gerek yargı kararları, 
gerekse yasamanın ve yürütmenin her türlü tasarrufu sivil ve hukuki eleştirilere ve tartışmalara 
açıktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin türbanla ilgili olarak yapılan Anayasa değişikliğinin 
iptaline ilişkin olarak verdiği karar, gerek kimi hukukçular, gerekse karara muhalif olan 
siyasiler ile basın mensupları tarafından eleştirilmektedir. 

Ne var ki, Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararına karşı, özellikle günümüzün siyasi 
iktidarına yakın kimi basın organlarında yer alan, hakaret ve tehdit niteliği taşımakla 
hukukun, demokrasinin ve basın etiğinin diline ve ilkelerine uygun olmayan kimi tepkilerin 
kabul edilmesi mümkün değildir. 

Unutmamak gerekir ki, gerçeğin anlamının bozulması demek olan ve beşeri yargıları 
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genellikle bilinçsiz ve olumsuz biçimde etkileyen önyargılardan veya sempatilerden oluşan 
tarafgirlik, en başta bağımsız ve özgür olması, sorumlu davranması gereken yazılı ve görsel 
basın olmak üzere, hiçbir kişi ve kuruma yakışan bir davranış değildir. 

O nedenle, gerilimi artıran, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin lehine olmayan kutuplaşmayı 
derinleştiren bu ve benzeri davranışlardan kaçınmak, sağduyudan uzaklaşmamak, beğenelim 
veya beğenmeyelim, işimize gelsin ya da gelmesin yargı kararlarına, başta yargı organları 
olmak üzere Cumhuriyetin ve Anayasanın kurumlarına karşı saygılı olmak gerekir. Bu 
konuda üzerine en fazla sorumluluk düşen kurum ise, sade ve masum yurttaşlar üzerinde 
etkileme gücü fazla olan basına, yargı gibi kendileri de birer anayasal kuruluş olan yasamaya 
ve yürütme organına düşer.   

Diğer taraftan ve her ne kadar Anayasamız, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu 
ifade etmekte ise de, egemenliğin Anayasa’nın çizdiği sınırlar ve belirlediği temel ilkeler 
çerçevesinde yetkili organlar eliyle kullanılacağı hususu da Anayasamızın koyduğu temel 
bir ilkedir. Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, yasama yetkisini kullanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 
ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” diyen Anayasa’nın 11.maddesi 
hükmünün dışında ve yargıyla yürütmeye oranla daha imtiyazlı bir konumda değildir. 
O nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa değişikliklerini sadece biçim yönünden 
incelemekle görevli olduğu noktasından hareketle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı 
eleştirenlerin, yasama organı üyelerinin de Anayasayla bağlı olduklarını ve hatta bunun 
üzerine yemin ettiklerini unutmamaları gerekir. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama, yürütme ve yargı adıyla birbirinden ayrı ve bağımsız üç 
ayrı organ tesis etmek suretiyle devletin temel işlevlerinin yerine getirilmesini öngörür. Bu 
ilkenin benimsenmesinden amaç, güç temerküzünü yani totaliter bir yönetime gidilmesini 
önlemektir. 

Bugün Türkiye’de olduğu gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yakından uzaktan hiçbir ilgisi 
olmayan, bu bağlamda yasamayla yürütmenin iç içe geçtiği, sahip olduğu çoğunluğa bağlı 
olarak yasama organının yürütme erkinin emrinde ve denetiminde olduğu bir anayasal 
düzen içersinde, kuvvetler ayrılığı ilkesini referans olarak almak suretiyle yargı organlarına 
yüklenmeye hakkı olmayan birinci organ yasama organıysa, ikincisi yürütme organıdır. 

Yasa çıkarmak suretiyle yargı kararlarını işlemez hale getiren, yasama faaliyetinde muhalefetin 
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uyarılarını hiçbir şekilde dikkate almayan, yürütme erki üzerindeki denetim görevini yerine 
getirmeyen, halkın değil liderinin ve partisinin hizmetinde olan yasama çoğunluğuyla; yargı 
kararlarını uygulamayan, kendisini eleştiren herkesi ve her kuruluşu düşman gören, toplumu 
bizden/onlardan diye ikiye bölen, hizmet etmeyi bir tarafa bırakıp kendisine muhalif her 
kesime laf yetiştirmeye çalışan, ele geçiremediği her kurum ve kuruluşla kavgalı olan yürütme 
erkinin, yargı erki başta olmak üzere başka kurum ve kuruluşları eleştirmeyi ve onlarla kavga 
etmeyi bir yana bırakıp önce kendisini bir özeleştiriye tabi tutması, iktidar sorumluluğu 
içersinde davranması, ülkeyi içine düştüğü siyasi krizden çıkarması ve normalleştirmesi 
gerekir.  
  

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
           
02.07.2008

BASIN AÇIKLAMASI

 

Türkiye, hukuk ve siyaset literatüründe yer aldığı biçimiyle olağanüstü hal, sıkıyönetim 
veya savaş gibi gerçekten sıra dışı durumları ve zamanları karşılamak üzere kullanılmaktan 
daha çok, iktidarın gerçek veya hayali bir düşmana karşı teyakkuza geçtiği, bu düşmanla 
baş edebilmek için temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı, hukukun sağladığı güvenceleri yok 
saydığı, bütün bunları yapabilmek için sivil veya resmi başkaca güçleri kullandığı bir süreçten 
geçiyor. 

Korkunun egemen kılınmaya, giderek paranoyaya ve korku üzerine kurulu bir yönetme 
tekniğine dönüştürülmeye çalışılan bu süreçte, Ergenekon adıyla başlatılan ve bir yıldan 
fazla zaman geçmiş olmasına rağmen daha henüz iddianamesi hazırlanmayan soruşturma 
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kapsamında, önce gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan insanlar, bugün daha hala neyle 
suçlandıklarını bilmiyorlar. 

Adalete, hukuka, insan haklarına açıkça aykırı olan bu sürecin devamında ve aynı soruşturma 
kapsamında, örnekleri  hukuk devletinde değil, sadece polis devletinde görülen biçimde,  
günümüz iktidarına muhalif olan ve Cumhuriyet’in değerlerini savunan gazetecilerin, emekli 
askerlerin, siyasetçilerin, bilim adamlarının, iş adamlarının 01 Temmuz 2008 tarihinde toplu 
halde gözaltına alınmış olması, hukuk adına, demokrasi adına gerçekten endişe vericidir. 

Hukukçu olarak soruşturma sürecinin gizli ve esas olanın yargıya güvenmek  olduğunun 
bilincinde olarak ifade etmek isteriz ki; gözaltına alınan bu kişiler eğer yasaya, hukuka,  
demokrasiye aykırı bir eylem içinde değil iseler, yürütülen bu soruşturma ve gözaltına alma 
tasarrufları açıkça siyasi etiğe aykırı ve totaliter      

bir gidişin göstergesidir. 

O nedenle günümüz iktidarı ciddi bir sorumluluk altındadır ve olup biten hakkında 
kamuoyunu doyurucu biçimde bilgilendirmek zorundadır.     

İktidarıyla muhalefetiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda işine geldiği gibi 
değerlendirme yapılan ve tam bir ilkesizlik içersinde çifte standart uygulanan bu süreçte 
yargıya düşen görev, ivedi olarak ve üzerinde hiçbir kuşku duyulmasına imkan vermeyecek 
biçimde karar vermektir. 

Ankara Barosu olarak bunu bekliyor ve diliyoruz. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Tarih Konu Konuşmacı

12.01.2007 Yeni Kanun Değişiklikleri Işığında 
Cezada Uzlaşma

Av.Ender Dedeağaç 
Av.Mustafa Erkan Tan

06.02.2007 AVUKAT GÖZÜYLE HMUK Av.Ender DEDEAĞAÇ

09.02.2007 CEZA HUKUKUNDA ÇAPRAZ 
SORGU

Av.Şükran Kitiş 
Av.Fazilet Çınar 
Av.Mustafa Erkan Tan

13.02.2007 İŞ HUKUKUNDA TAZMİNAT 
DAVALARI

Av.Recai Rahim Görgülü 
Av.Erhan Menekşe

22.02.2007 Etik Terimi ve Meslek Etikleri Prof.Dr. İoanna Kuçaradi

12.06.2007 AVUKAT GÖZÜYLE HMUK Av.Ender DEDEAĞAÇ

11.09.2007 TÜZEL KİŞİLİKTE KAYYUM 
ATAMASI Av.Ender DEDEAĞAÇ

02.10.2007 HMUK’a Göre Asliye Hukuktaki 
Yargılama YAZILI MI? Av.Ender DEDEAĞAÇ

30.11.2007
TACİRLER AÇISINDAN TÜRK 
 TİCARET KANUNU NUN YÖNETİM 
KURULUNA İLİŞKİN MADDELERİ

Ender Dedeağaç

30.11.2007
TACİRLER AÇISINDAN TÜRK 
TİCARET KANUNU’NUN YÖNETİM 
KURULUNA İLİŞKİN MADDELERİ

Av.Ender Dedeağaç

19.02.2008
HMUK’DA 2008’DE MEYDANA 
GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN 
TARTIŞILMASI

Av.Ender Dedeağaç
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25.04.2008 TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ

Moderator: 
Uzm. Psk. Harika Yücel-Yeniden 
Sağlık ve Eğitim Derneği 
Ağ Üyeleri: 
Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı 
Çocuk İstismarı ve İhmalini 
Önleme Derneği 
Uluslararası Çocuk Merkezi 
Gündem Çocuk Derneği 
ÖZ-GE DER, Özgürlüğünden 
Yoksun Gençlerle Dayanışma 
Derneği 
Ankara Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi 
Türkiye Gençlik Federasyonu 
Türkiye Gençlik Birliği Derneği 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 
IOM(Uluslararası Göç Örgütü) 
Yeniden Sağlık ve Eğitim 
Derneği 
Hasuder(Halk Sağlığı Uzmanları 
Derneği) 
Dostlar Dayanışma Derneği 
Ankara Girişimci ve Sanayici İs 
Kadınları Derneği

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Tarih Adı Katılanlar Yer

06-11.11.2006
U.S. Entertainment Law  
Amerikan Eğlence 
Hukuku

 FİSAUM 
Toplantı Salonu

15.11-
18.12.2006 Hukuk ve Etik II

Doç.Dr.Abdullah Kaygı 
Prof.Dr.İoanna Kuçaradi 
Dr.Gülriz Uygur 
Prof.Dr.Levent Köker

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

23.11.2006 UYAP - E Takip - 
Avukat Portalı tanıtımı

Av.Özgür Eralp 
Av.Çağatay Cengiz ABEM

23.11.2006 Felsefe Dersleri  ABEM
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02.12.2006 Uzlaşma - Arabuluculuk 

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Av.Giacinto Tommasini  
Av.Paul Wouters

ABEM

11-12-13-
14.01.2007

Uzlaşma - Arabuluculuk 
Eğitimi (2 Bölüm)

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Cornelia B. de Jong

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

25-26-27-
28.01.2007

II. Uzlaşma - 
Arabuluculuk Eğitimi 
(2 Bölüm)

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Paul Wouters

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

05-09.02.2007 Uygulamalı Türk 
Rekabet Hukuku  Rekabet Kurumu 

Binası

07-08-10-
11.02.2007

Uzlaşma-Arabuluculuk 
Eğitimi (2 Bölüm)

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Av.Giacinto Tommasini 
Av.Paul Wouters 
Elisabeth Bissell

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

09.02.2007 Uzlaşma-Arabuluculuk 
Tanıtım Toplantısı

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Av.Giacinto Tommasini 
Av.Paul Wouters 
Elisabeth Bissell

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

09.02.2007 Avukatın Disiplin 
Hukuku

Av.Bahattin Yavuz 
Av.Cevat Balta 
Fatma Feyza Şahin 
Nazım Kara 
Seyfullah Çakmak

Adliye Sarayı 
Konferans Salonu

19-20-21-
22.02.2007

V. Uzlaşma - 
Arabuluculuk Eğitimi 
(2 Bölüm)

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Matty Bijleved

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

22-23-24-
25.02.2007

IV. Uzlaşma - 
Arabuluculuk Eğitimi 
(2 Bölüm)

Deniz Kite 
Av.Seçkin Arıkan 
Paul Wouters

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

05.03-
27.04.2007

Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları 
Ulusal ve Uluslararası 
Uygulamalar

 FİSAUM 
Toplantı Salonu

09-10-
11.03.2007 CMK Eğitimleri  Etap Altınel Otel
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19.03-
19.05.2007

Sertifikalı Hukuk 
Sekreterliği Programı  ABEM

18.04.-
25.05.2007 Hukuk ve Etik III

Doç.Dr.Cemal Güzel 
Prof.Dr.Kurtuluş Dinçer 
Prof.Dr.Harun Tepe

ABDEM (Ankara 
Barosu Dil Eğitim 
Merkezi) 

20.04.-
23.06.2007 Felsefe Toplantıları III

Tanıl Bora 
Ayşe Hür 
Turgut Tarhanlı 
Ahmet İnsel 
Murat Belge 
Mithat Sancar

ABEM

30.04.-
25.05.2007

Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları 
Ulusal ve Uluslararası 
Uygulamalar

 FİSAUM 
Toplantı Salonu

28.05.2007-
18.07.2007

Bilişim Hukuku 
Sertifikalı Eğitim 
Programı

 ABEM

08.09.2007 İnsan Hakları Eğitimi
Onur Tatar 
Selahattin Esmer 
Ali Sarıgül

ABEM

09.09.2007 İnsan Hakları Eğitimi
Onur Tatar 
Selahattin Esmer 
Ali Sarıgül

ABEM

30-31.03-
01.04.2007 CMK Eğitimleri  Etap Altınel Otel

09.10.2007 Hukukçular İçin Yaratıcı 
Drama Liderliği   

20.11.2007 UYGULAMALI 
E-BEYANNAME

Metin Başol 
Serkan Sağır 
Özgür Eralp

ABEM

12.04.2008 İnsan Hakları Eğitimi Eylül Demiroğlu 
Ali Sarıgül ABEM

12.05.2008
BİLİŞİM HUKUKU 
SERTİFİKA 
PROGRAMI

 

ANKARA 
BAROSU 
EĞİTİM 
MERKEZİ
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SPOR, FİLM, GEZİ, KONSER
Tarih Türü Konusu Yeri

19.01.2007 Film Gösterimi Dokuz ABEM
22.01.2007 Konser Türk Sanat Müziği Korosu ABEM
02.02.2007 Film Gösterimi Hiroşima Sevgilim ABEM
08.02.2007 Film Gösterimi Dava ABEM
16.03.2007 Film Gösterimi Ölümsüz ABEM
30.03.2007 Film Gösterimi Belnelmilel  

04.04.2007 Konser Hacı Arif Bey Özel Konseri Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi

15.08.2007 Film Yarışması Adalet  
15.08.2007 Yarışma Kısa Film Yarışması (Adalet)  
05.09.2007 Kokteyl Adli yıl Açılış Kokteyli Gölbaşı
28.10.2007 Trekking Yünlü Yaylası  

25.12.2007 Film Gösterimi GOOD NIGHT AND GOOD 
LUCK ABEM

04.01.2008 Film Gösterimi Barda ABEM

28.01.2008 Kış Konseri Türk Sanat Müziği Korosu
Ankara 
Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi

01.02.2008 Film Gösterimi SICKO ABEM
13.02.2008 Film Gösterimi Tramvay ABEM

22.02.2008 Film Gösterimi SICKO
Adliye 
Konferans 
Salonu

07.03.2008 Film Gösterimi Persepolis ABEM

04.04.2008 SERGİ

Resim, Heykel ve Özgün Baskı 
eser yarışmasında ödül almaya 
hak kazanan ve sergilenmeye 
değer görülen eserler

ADALET 
SARAYI SERGİ 
SALONU

04.04.2008 KONSER 5 NİSAN AVUKATLAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Resim Heykel 
Müzesi Konser 
Salonu

05.04.2008 BALO 5 NİSAN AVUKATLAR 
GÜNÜ BALOSU

G.Ü. KÜLTÜR 
MERKEZİ

05.04.2008 SERGİ

5 NİSAN AVUKATLAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
ESKİ ÇAĞLARDA 
ANADOLUDA HUKUK 
TABLET MÜHÜR SERGİSİ

ANKARA 
BAROSU 
HUKUK 
MÜZESİ
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07.04.2008 KONSER 5 NİSAN AVUKATLAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Resim Heykel 
Müzesi Konser 
Salonu

18.04.2008 YARIŞMA

2. KISA FİLM YARIŞMASI 
JÜRİ: 
AV.ATİLA SAV, AV.SERHAD 
ZENGİNPEDÜK, FİKRET 
KUŞKAN, HALUK BENER, 
PROF.DR.MİTHAT SANCAR, 
YUSUF KURÇENLİ

 

21.04.2008 YARIŞMA

Islah ve eğitim evinde kalan 
çocuklara kompozisyon 
yarışması 
Konu: Medyadaki 
Kahramanınız.

ANKARA 
BAROSU 
KÜLTÜR 
MERKEZİ

21.04.2008 SERGİ Resim ve karikatür sergisi 
Konu: Çocuk Hakları

ANKARA 
BAROSU 
KÜLTÜR 
MERKEZİ

26.04.2008 FİLM 
GÖSTERİMİ BİLLY ELLİOT

Keçiören Çocuk 
Islah ve Eğitim 
Evi

12.05.2008 YARIŞMA 2. BİLGİSAYAR OYUNLARI 
TURNUVASI PES CAFE

26.05.2008 KONSER ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK 
KONSERİ

DEVLET 
TİYATROLARI 
125. YIL 
ÇAYYOLU 
SAHNESİ

24.06.2008 FİLM 
GÖSTERİMİ FİDEL’İN YÜZÜNDEN

ANKARA 
BAROSU 
KÜLTÜR 
MERKEZİ

27.06.2008 FİLM 
GÖSTERİMİ PAN’IN LABİRENTİ

ANKARA 
BAROSU 
KÜLTÜR 
MERKEZİ
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15.07.2008 SERGİ 84. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ

ADALET 
SARAYI SERGİ 
SALONU

15.07.2008 KONSER 84. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ

A.Ü.HUKUK 
FAKÜLTESİ 
KONFERANS 
SALONU

16.07.2008 KONSER 84. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ

A.Ü.HUKUK 
FAKÜLTESİ 
KONFERANS 
SALONU

17.07.2008 DEFİLE

84. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ 
AV.NEVİN ESMERSOY, 
BAHAR ESMERSOY

ANKARA 
BAROSU 
KÜLTÜR 
MERKEZİ

21.07.2008 YARIŞMA YAZIN ÖDÜLÜ YARIŞMASI  

17.07.2028 FİLM 
GÖSTERİMİ

84. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ 
BAYRAMPAŞA: BEN FAZLA 
KALMAYACAĞIM

ANKARA 
BAROSU 
KÜLTÜR 
MERKEZİ

KONFERANSLAR

Tarih Konusu Konuşmacılar

09.03.2007 ÇEVRE– HUKUKSAL 
SORUMLULUK Doç.Dr.Nuri ERİŞKİN

26.04.2007 Koruyucu Aile

Av.Türkay Asma 
Prof.Dr.Neşe Erol 
Doç.Dr.Zeynep Şimşek 
Örnek Koruyucu Aile

02.06.2007 Çocuğa Karşı Şiddete Son  

10.07.2007 e-imza kullanımı

Mesut Orta 
Mustafa Ünver 
Orhan Turan 
Özgür Eralp 
Çağatay Cengiz
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25.04.2008
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 
İNSAN HAKLARI VE GLOBAL 
OLAĞANÜSTÜ HAL

PROF.DR.MİTHAT 
SANCAR, A.Ü.HUKUK 
FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYESİ

05.05.2008

5651 SAYILI KANUN VE 
İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
ÇERÇEVESİNDE 
İNTERNET SİTELERİNİN 
FİLTRELENDİRİLMESİ

KONUŞMACILAR: 
Doç. Dr. Mustafa Akgül, 
Bilkent Üniversitesi Öğretim 
Üyesi 
Füsun Nebil, Turk.Internet.
Com Sitesi Yöneticisi 
Doğan Kılınç, 
Telekomünikasyon Kurumu 
İnternet Dairesi Başkanlığı 
Temsilcisi 
Av.Özgür Eralp, Ankara Barosu 
Bilgi İşlem Merkezi Başkanı 
Av.H.Çağatay Cengiz, Ankara 
Barosu Bilgi İşlem Merkezi 
Başkan Yardımcısı

04.07.2008 ENGELLİ HUKUKU

KONUŞMACILAR: 
AV.OLGUN YILMAZ 
AV.KAMER BEYAZTAŞ 
AV.ARZU AKDAĞ 
AV.ŞERİF ALİ MUTLU
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İNSAN HAKLARI SEMİNERLERİ
SEMİNERİN TARİHİ YER EĞİTİMCİLER

08.09.2007 ABEM AV.ONUR TATAR-AV.SELAHATTİN ESMER-AV.ALİ SARIGÜL
09.09.2007 ABEM AV.ONUR TATAR-AV.SELAHATTİN ESMER-AV.ALİ SARIGÜL
06.10.2007 ABEM AV.MUSA TOPRAK AV.RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ
07.10.2007 ABEM AV.ALİ SARIGÜL-AV.SANİYE SEVİL KÜRŞAT
20.10.2007 ABEM AV.ÖZCAN ÇİNE-AV.OYA GÜNENDİ
21.10.2007 ABEM AV.SELAHATTİN ESMER -AV.MERAL DEMİRHAN
03.11.2007 ABEM AV.HÜSEYİN BARAN-GAMZE TURAYLAR
04.11.2007 ABEM AV.OKAN YILMAZYURT-AV.BERNA KAPLANCA
10.11.2007 ABEM AV.SERAY ŞENFER-AV.ERŞEN SANSAL
11.11.2007 ABEM AV.ERŞEN SANSAL-AV.HAKAN KAHRAMAN
17.11.2007 ABEM AV.RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ-AV.EMRE EREN
18.11.2007 ABEM AV.EYLÜL DEMİROĞLU-AV.ALİ SARIGÜL
24.11.2007 ABEM AV.HÜSEYİN BARAN-GAMZE TURAYLAR
25.11.2007 ABEM AV.SELAHATTİN ESMER -AV.MERAL DEMİRHAN
01.12.2007 ABEM AV.ÖZCAN ÇİNE-AV.OYA GÜNENDİ
02.12.2007 ABEM AV.OKAN YILMAZYURT-AV.BERNA KAPLANCA
08.12.2007 ABEM AV.RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ-AV.EMRE EREN
09.12.2007 ABEM AV.EYLÜL DEMİROĞLU-AV.ALİ SARIGÜL
15.12.2007 ABEM AV.OKAN YILMAZYURT-AV.BERNA KAPLANCA
16.12.2007 ABEM AV.SERAY ŞENFER-AV.ERŞEN SANSAL
09.02.2008 ABEM AV.ONUR TATAR-AV.EMRE EREN
10.02.2008 ABEM AV.MUSA TOPRAK AV.ALİ SARIGÜL
16.02.2008 ABEM AV.HARUN ENDER TAN-AV.SELAHATTİN ESMER
17.02.2008 ABEM AV.HARUN ENDER TAN-AV.SELAHATTİN ESMER
23.02.2008 ABEM AV.ÖZCAN ÇİNE-AV.MUSA TOPRAK
24.02.2008 ABEM AV.HÜSEYİN BARAN-AV.AYHAN CANDAN
01.03.2008 ABEM AV.MUSA TOPRAK-AV.HÜSEYİN BARAN
15.03.2008 ABEM AV.RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ-AV.EYLÜL DEMİROĞLU
15.03.2008 ABEM AV.OKAN YILMAZYURT-AV.BERNA KAPLANCA
22.03.2008 ABEM AV.ERŞEN SANSAL -AV.MUSA TOPRAK
22.03.2008 ABEM AV.SELAHATTİN ESMER -AV.UĞUR KÜÇÜK
12.04.2008 ABEM AV.EYLÜL DEMİROĞLU-AV.ALİ SARIGÜL
19.04.2008 ABEM AV.OKAN YILMAZYURT-AV.BERNA KAPLANCA
10.05.2008 ABEM AV.RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ-AV.MUSA TOPRAK
24.05.2008 ABEM AV.HÜSEYİN BARAN-AV.SELAHATTİN ESMER
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07.06.2008 ABEM AV.HÜSEYİN BARAN-AV.AYHAN CANDAN
21.06.2008 ABEM AV.ÖZCAN ÇİNE-AV.EYLÜL DEMİROĞLU
28.06.2008 ABEM AV.RECAİ RAHİM GÖRGÜLÜ-AV.EMRE EREN

PANELLER
Tarih Konusu Konuşmacılar

04.12.2006 Hukuk Muhakemeleri Kanun 
Tasarısı

Prof.Dr.Ramazan Arslan 
Doç.Dr.Haluk Konuralp 
Yrd.Doç.Dr.Sema Taşpınar Ayvaz 
Av.Aydın Erdoğan

23.01.2007 AOÇ’nin Geleceğini 
Tartışıyoruz

Av.Emre Baturay Altınok 
Doç.Dr.Güven Arif Sargın 
Doç.Dr.Hülagü Kaptan 
Doç.Dr.Şükran Şahin 
Yrd.Doç.Dr.Baykan Günay 
Dr.Çiğdem Varol 
Necdet Topçuoğlu 
Ethem Torunoğlu 
Nimet Özgönül 
Gökhan Günaydın 
Zafer Şahin 
Ayşegül Oruçkaptan 
M.Fevzi Özlüer

16.02.2007 İnsan Ticareti ve İnsan 
Kaçakçılığı

Av.Barış Ozan Vural 
Ahmet Turgut Tuncay 
J.Ord.Alb.Ferhat KONYA 
Av.Hayriye Ertekin 
Emniyet Amiri İbrahim Sarı 
Meltem Ersoy

27.02.2007 Hukuk Öğrencisinin 
Seçiminde Avukatlık Mesleği

Av.V.Ahsen Coşar 
Av.Özdemir Özok 
Av.Atila Sav 
Av.Erzan Erzurumluoğlu

09.03.2007 Çevre Hukuksal Sorumluluk Doç.Dr.Nuri Erişkin

19.04.2007
Hukuk Öğrencisinin 
Seçiminde Hakimlik ve 
Akademisyenlik

Av.Hasan Ürel 
Doç.Dr. Cüneyt Ozansoy 
Dr.Bilal Kartal 
Av.Şah İsmail Bilgin
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30.04.2007 Konut Finansman Sistemin 
(Mortgage)

Av.Ömer Gören 
Doç.Dr.Doğan Cansızlar 
M.Akif Hamzaçebi 
Ali Taylan 
Erçin Demirkal

01.05.2007 Sermaye Piyasası Hukuk Dr.Çağlar Manavgat 

11.05.2007 Türkçemize Neler Oluyor

Şerafattin Turan 
Sevgi Özel 
Jülide Gülizar 
Murat Atak

01.06.2007

KONUT FİNANSMANI 
SİSTEMİNİN TÜKETİCİ 
HUKUKU AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLESİ 

Simay Tezcan 
Hasan Seçkin Ozanoğlu 
Mustafa Topaloğlu 
Ozan Güler 
Ali Çetin

14.06.2007 Meslek Ustalarına Saygı 
Programı (Rahmi Mağat)

V.Ahsen Coşar
Yekta Güngör Özden
Atilla Sav
İsmail Özersin

22.06.2007
Meslek Ustalarına Saygı ve 
Anma Programı (Niyazi 
Ağırnaslı)

V.Ahsen Coşar 
Erşen Sansal 
Mehdi Bektaş 
Münevver Oğan  
Neşe Erdilek 
Orhan İzzet Kök

19.10.2007

Çocuklara Yönelik Denetimli 
Serbestlik  
Uygulamalarını Güçlendirme,  
Ankara İli Pilot Projesi’nin 
açılış toplantısı, 

 

12.11.2007 E-Beyanname

Sami Kazıcı 
Özgür Eralp 
Ömer Gören 
Onur Helvacı
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22.11.2007
İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
FESHİ HALLERİ ve  
İŞE İADE DAVALARI

V.Ahsen Coşar 
Seracettin Göktaş 
Bektaş Kar 
Şahin Çil 
Nezih Allıoğlu

05.02.2008
MESLEK ETİĞİ, BAŞARILI 
BİR AVUKAT OLMAK 
İÇİN ÖNEMLİ MİDİR?

V.Ahsen Coşar 
Atilla Sav 
Loıse Ellen Teitz 
M.Tören Yücel 
Musa Toprak

04.03.2008

VERGİ ALACAKLARININ 
UZLAŞMA YOLUYLA 
TAHSİLİ İLE, TEMEL 
CEZA KANUNLARINA 
UYUM AÇISINDAN 
VERGİ SUÇ VE 
CEZALARI.

Ömer Gören 
Bekir Baykara

13.03.2008 Kuba Cumhuriyet Anayasısı 
Türkçe’de

V.Ahsen Coşar 
Ernesto Gomez Abaskal 
Ayhan Erdoğan

24.03.2008 AVUKATIN UZLAŞMA 
YETKİSİ

Şamil Demir 
Güneş Gürseler 
Mustafa Serdar Özbek

28.03.2008

KENT VE ÇEVRE 
DAVALARINDA KAMU 
YARARI KAVRAMI ve 
UYGULANMAYAN 
MAHKEME KARARLARI

İlhan Özay 
Ahmet Berberoğlu 
Ali Arabacı

05.04.2008
ESKİÇAĞ ANADOLU 
UYGARLIKLARINDA 
HUKUK

V.Ahsen Coşar 
Muazzez İlmiye Çığ
İbrahim Tunç Sipahi
Sedat Erkut
Erdal Eralp
Argun Bozkurt
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05.04.2008

5 NİSAN AVUKATLAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
ESKİ ÇAĞLARDA 
ANADOLUDA HUKUK

Açılış Konuşması: 
Av.V.Ahsen Coşar, Ankara Barosu Başkanı 
Oturum Başkanı: 
Av.H.Argun Bozkurt, Ankara Barosu 
Konuşmacılar: 
Muazzez İlmiye Çığ - Yazar 
Doç.Dr.İbrahim Tunç Sipahi, A.Ü.Dil 
ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü 
Av.Erdal Eralp, Çorum Barosu Önceki 
Başkanı 
Yrd.Doç.Dr. Sedat Erkut, A.Ü.Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

21.04.2008 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Açılış Konuşmaları 
Av. V.Ahsen COŞAR, Ankara Barosu 
Başkanı 
Kenan İPEK, Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkif evleri Genel Müdürü 
Canan ARITMAN, Milletvekili 
Vahap SEÇER, Milletvekili  
Köksal TOPTAN, TBMM Başkanı 
(Katılımları halinde)

22.04.2008 ÇOCUK VE MEDYA

Prof.Dr. Ferhunde ÖKTEM, Hacettepe 
Üniversitesi, Çocuk psikiyatristi 
Basın Savcısı 
Doç. Dr. Mine GENCER, İletişim 
Fakültesi 
Gökçe GÜNDÜK, Bianet temsilcisi 
Gonca YILMAZ, Keçiören Eğitim 
Hastanesi, Sosyal Pediatrist 
Eksi Onsekiz Gazetesi Temsilcileri 
Ezgi Koman, Gündem: Çocuk! Derneği
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24.04.2008 Çocukların Ticari Cinsel 
Sömürüsü ve Hukuk

Açılış Konuşmaları 
Av.Şahin Antakyalıoğlu, CTCS ile 
mücadele ağı Ulusal Kordinatörü 
Alessia Altamura, ECPAT Avrupa 
Sorumlusu 
KONUŞMACILAR 
Anastasia SAĞLAM, IOM  temsilcisi 
Yabancılar Hudut İltica Şube Müdürlüğü 
Adem ARKADAŞ, ICC 
Dr.Hakan KIZILARSLAN, Bilişim Suçları 
Savcısı

09.05.2008 AİLE MAHKEMELERİNDE 
GÜNCEL SORUNLAR

OTURUM BAŞKANI:
AV.SENAY ERTEM, ANKARA BAROSU 
KADIN HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI
KATILIMCILAR:
PROF.DR.AHMET M. KILIÇOĞLU, 
A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYESİ
Ömer Uğur GENÇCAN, Yargıtay 2. 
Hukuk Dairesi Üyesi
Zeynep ÖKSÜZOĞLU, Ankara Aile 
Mahkemesi Hakimi
Şerafettin ŞANVER, Ankara Aile 
Mahkemesi Hakimi
Ramazan KARAKAYA, Yargıtay 2.Hukuk 
Dairesi Tetkik Hakimi

23.05.2008 MÜZELER HAFTASI

AÇIŞ KONUŞMASI: 
AV.V.AHSEN COŞAR, ANKARA 
BAROSU BAŞKANI 
OTURUM BAŞKANI: 
AV.HAVA ORHON, ANKARA BAROSU 
GENEL SEKRETERİ 
PANELİSTLER: 
DR.ŞERİFE YILMAZ, SÜMEROLOG 
KORKUT ERKAN, 
KOLEKSİYONERLER KULÜBÜ 
BAŞKANI 
AV.ARGUN BOZKURT, HUKUK 
MÜZESİ YÖNETİCİSİ

10.06.2008 DENETİMLİ SERBESTLİK  
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12.06.2008 ARABULUCULUK YASA 
TASARISI

OTURUM BAŞKANI: 
AV.GÜNEŞ GÜRSELER, TÜRKİYE 
BAROLAR BİRLİĞİ GENEL 
SEKRETERİ 
KONUŞMACILAR: 
AV.ENDER DEDEAĞAÇ, ANKARA 
BAROSU 
YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA ÖZBEK, 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

09.07.2008

Bilgisayarlarda, bilgisayar 
programlarında ve 
kütüklerinde arama, 
kopyalama ve elkoyma

Konuşmacılar: 
Yard. Doç. Dr.Leyla Keser Berber, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi 
Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü 
H.Cumhur Ercan, Adalet Bakanlığı Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı Ankara Bilgi İşlem 
Müdürü   
Av.Özgür Eralp, Ankara Barosu Bilgi İşlem 
Merkezi Başkanı  
Av.H.Çağatay Cengiz, Ankara Barosu Bilgi 
İşlem Merkezi Başkan Yardımcısı

ORTAK ETKİNLİKLER
Tarih Konusu Konuşmacılar

23.02.2007
İfade Özgürlüğü 
Bağlamında Türk Ceza 
Kanunu 301. Madde

Av.Talay Şenol 
Doç.Dr.Türkan Sancar 
Doç.Dr.Sami Selçuk 
Av.Bülent Turhan Gündüz

23.03.2007 İdare ve Ceza Hukukunda 
Kabahatler İdari Yaptırımlar

Av.Fevzi Çamlı 
Erdal Noyan 
Dr.Mustafa Akbulut

23.03.2007 Yargıda Sivil Toplum 
Bilincinin Önemi

Salim Çoruk 
Ömer Faruk Eminağaoğlu 
Herald Shindler 
Av.V.Ahsen Coşar 
Tekin Yıldız 
Adnan Keskin

27.03.2007 Sigaranın Gerçek Yüzü Av.Mustafa Büyükavcıoğlu 
M.Ubeyt Korbey
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04.04.-
01.05.2007 AB Seminerleri 

Ar.Gör.Tolga Candan 
Ar.Gör.Gülüm Bayraktaroğlu 
Doç.Dr.Sanem Baykal 
Doç.Dr.Hakan Taşdemir 
Doç.Dr.Çınar Özen 
Doç.Dr.Çağrı Erhan

27-28.09.2007 Ticaret Hukuku Kongresi  

08.05.2008 ORGAN NAKLİ

Açılış Konuşmaları: 
Av. Vedat Ahsen COŞAR, Ankara Barosu 
Başkanı 
Hüseyin BOYRAZOĞLU, Cumhuriyet 
Başsavcısı   
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, TBMM Sağlık 
Komisyonu Başkanı 
KONUŞMACILAR: 
Prof. Dr. Mehmet HABERAL, Başkent 
Üniversitesi Rektörü 
Dr.Hakan KIZILARSLAN, Ankara 
Cumhuriyet Savcısı 
Yard. Doç. Dr. Erhan BÜKEN, Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı  
Op. Dr. Ata BOZOKLAR, Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Organ Nakli Koordinatörü 
ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon 
Kurulu Üyesi

14.06.2008 MÜLTECİ HAKLARI  

24.07.2008 LOZAN’DAN 
GÜNÜMÜZE

AÇIŞ KONUŞMASI:
AV.TUNCAY ALEMDAROĞLU, TÜRK 
HUKUK KURUMU BAŞKANI
AV.V.AHSEN COŞAR, ANKARA 
BAROSU BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI:
AV.NAİL GÜRMAN, TÜRK HUKUK 
KURUMU GENEL SEKRETERİ
KONUŞMACILAR:
PROF.DR.ÜNSAL YAVUZ, BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ MÜDÜRÜ
DOÇ.DR.ESRA DARDAĞAN, 
A.Ü.SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
PROF.DR.HASAN ÜNAL, G.Ü.İ.İ.B.F.
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ULUSLARARASI KONFERANSLAR
Tarih Konusu Konuşmacılar

17-18.11.2006

Lübnana Yapılan Saldırılar - Filistin Sorununun Uluslar 
arası Hukuk ve İnsan Haklarında Olan Etkileri ile Dünya 
Barışına olan etkisi yönünden Hukukçuların Konuya 
Bakış Açısı 

Arap Barolar Birliği ve Tüm Arap Baro 
Başkanlarının katılımı ile

8-11.01.2008 Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008  

08-09.03.2008
Yeni Avrupa’da  
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi:  
Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı?

al Göle (Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı) 
Özdemir Özok (Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı) 
V. Ahsen Çoşar ( Ankara Barosu 
Başkanı ) 
Mehmet Ali Ağaoğulları (AÜ SBF İnsan 
Hakları Merkezi) 
Başak Çalı (Londra Üniversitesi Siyaset 
Bilimi) 
Steven Greer (Bristol Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi) 
Naz Çavuşoğlu (İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi) 
Hüseyin Yüksel Biçen (Çağdaş 
Hukukçular Derneği) 
Martin Eaton (CDDH Eski Başkanı) 
Dimiter Gotchev (AİHM eski yargıcı) 
Kerem Altıparmak (AÜ SBF İnsan 
Hakları Merkezi) 
Yahya Zabunoğlu (Çankaya 
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) 
Şerif Yılmaz (Hukukçu, AİHM 
Yazıişleri) 
Rıza Türmen (Yargıç, AİHM) 
Ali Sarıgül (Ankara Barosu) 
İlhan Masarifoğlu (Ankara Barosu) 
Françoise Hampson (Essex Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi) 
Ali Rıza Çoban (Kırıkkale Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi) 
Kazım Bayraktar (Çağdaş Hukukçular 
Derneği) 
Francoise Tulkens (Yargıç, AİHM) 
Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi) 
Kevin Boyle (Essex Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi) 
Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır Barosu) 
Bill Bowring (Birkbeck College/
ELDH) 
Sadık Erdoğan (Ankara Barosu) 
Osman Doğru (Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi) 
Tahir Elçi (Diyarbakır Barosu) 
Serkan Cengiz (İzmir Barosu)
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SÖYLEŞİLER
Tarih Konusu Konuşmacılar
20.01.2007 İNSAN VE YARATMA EDİMİ Ayla Algan
23.02.2007 Kadın ve Felsefe Prof.Dr.İoanna Kuçaradi

20.03.2007 İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcıları ile 
sohbet programı - kokteyl  

06.04.2007 Kadın ve Sanat Ayten Gökçer
04.05.2007 Kadın ve Sağlık Prof.Dr.Ali Ayhan
15.11.2007 Av.Behiç Aşçı ile söyleşi  

04.12.2007 ENERJİ TÜKETİMİ, KÜRESEL KİRLENME VE 
HOMO SAPİENS Ramazan Pektaş

18.12.2007 Eğitimde Yaratıcı Drama H.Ömer Adıgüzel
15.01.2008 “ MUTLU ÖLÜM” : ÖTANAZİ Cemal Güvercin
29.01.2008 YARATICI DRAMA VE GELECEĞİ İnci San

12.02.2008 İktidar ve Hukuk 
Yürütme Yargı İlişkisi

V.Ahsen Coşar 
Eray Karınca

26.02.2008 DRAMA YÖNTEMİ İLE OYUN SAHNELEME Tülin Sağlam
11.03.2008 BİLGİ VE DOGMA ÜZERİNE Harun Tepe
25.03.2008 ÇOCUK VE ERGENLERDE CİNSEL GELİŞİM Figen Çok

08.04.2008 TOPLUMUMUZUN KANAYAN GİZLİ YARASI Figen Şahin

22.04.2008 Dram Sanatı Hasan Erkek
06.05.2008 NAPOLİTENLER VE TÜRKÜLERİMİZ Devlet Opera Sanatçıları

20.05.2008 BİENALLER VE YARATICI DRAMA 
BAĞLANTISI Ayşe Çakır İlhan

04.07.2008 ÇAĞDAŞLIK, BAĞNAZLIK AÇISINDAN SİVAS 
KATLİAMININ ANLAMI

VECİHİ TİMUROĞLU, 
FELSEFECİ, EĞİTİMCİ, 
YAZAR

MESLEK USTALARINA SAYGI
Tarih Adı Konuşmacılar

05.04.2007 AVUKAT HALİT ÇELENK  
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Rona Aybay 
Av.Ümit Altaş

14.06.2007 AVUKAT RAHMİ MAĞAT  
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AÇIŞ KONUŞMASI 
Av.V.Ahsen COŞAR 
Ankara Barosu Başkanı 
KONUŞMACILAR 
Yekta Güngör ÖZDEN 
Anayasa Mahkemesi Önceki Başkanı 
Av.Atila SAV 
TBB Önceki Başkanı 
Av.İsmail ÖZERSİN 
Ankara Barosu
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22.06.2007 AVUKAT NİYAZİ AĞIRNASLI 
İÇİN ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AÇIŞ KONUŞMASI 
Av.V.Ahsen COŞAR 
Ankara Barosu Başkanı 
KONUŞMACILAR 
Av.M.Erşen SANSAL 
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi 
Başkanı 
Av.Mehdi BEKTAŞ 
Ankara Barosu 
Münevver OĞAN 
Neşe ERDİLEK 
Sosyolog 
Av.Orhan İzzet KÖK 
Ankara Barosu

09.10.2007 AVUKAT TEOMAN EVREN 
İÇİN ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

YÖNETEN 
Av.V.Ahsen COŞAR, Ankara Barosu 
Başkanı 
KONUŞMACILAR 
Yekta Güngör ÖZDEN, Anayasa 
Mahkemesi Önceki Başkanı 
Özdemir ÖZOK, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı 
Atila SAV, Türkiye Barolar Birliği Önceki 
Başkanı 
Burhan KARAÇELİK, Türkiye Barolar 
Birliği Önceki Başkan Yardımcısı

16.11.2007 AVUKAT ATİLA SAV  
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

OTURUM BAŞKANI 
Av.V.Ahsen COŞAR 
KONUŞMACILAR 
Av.Emin GÜROL 
Av.Nejat OĞUZ 
Turgut ÖZAKMAN 
Av.Fehmi ÖZÇELİK 
Yekta Güngör ÖZDEN 
Av.Önder SAV

09.04.2008 AVUKAT ERZAN ERZURUMLUOĞLU
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

KONUŞMACILAR
Prof.Dr.Turgut ÖNEN
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı
Av.Hakkı Suha OKAY
Ankara Barosu Önceki Başkanı
Türkan GÜVEN
Yargıtay Onursal 1.Ceza Dairesi Başkanı
Sevim TAMUR
Yargıtay Emekli Üyesi
Av.Teoman ERGÜL
Manisa Barosu Önceki Başkanı
Av.İsmail YEŞİLYURT
Ankara Barosu
Av.Kemal HAKİMOĞLU
Ankara Barosu
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16.04.2008 AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN 
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AÇIŞ KONUŞMASI 
Av.Vedat Ahsen Coşar 
Ankara Barosu Başkanı 
KONUŞMACILAR 
Av.Mehmet Kamil Akıncı 
Ankara Barosu  
Av.Ömer Remzi Arıkan 
Ankara Barosu 
Av. Özcan Atalay 
Ankara Barosu 
Av.Sezer Gökhan 
Ankara Barosu 
Av.İsmail Hakkı Özersin 
Ankara Barosu

28.05.2008 AVUKAT MAHİR CAN ILICAK 
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

KONUŞMACILAR 
Av.Özdemir ÖZOK 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av.Hakkı Suha OKAY 
CHP Grup Başkan Vekili 
Türkan GÜVEN 
Yargıtay 1.Ceza Dairesi Onursal Başkanı 
Sevin TAMUR 
Yargıtay Onursal Üyesi 
Av.Zeki TAVŞANCIL 
Ankara Barosu 
Av.Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU 
Ankara Barosu

11.06.2008 AVUKAT İSMAİL YEŞİLYURT
İÇİN SAYGI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

KONUŞMACILAR
Av.Dr.Erzan ERZURUMLUOĞLU
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av.Erol DURUKAN
Ankara Barosu
İbrahim UĞURLU
Yargıtay 1.Ceza Dairesi Onursal Başkanı
Feyzi ALTINOK
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Üyesi
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
Konu : 2006 Ekim-2008 Temmuz dönemi Adli Yardım Kurulu faaliyet raporu

Adli Yardım Kurulu Üye Listesi
FUNDA BACINOĞLU (Başkan)1- 
BAŞAK DALKIRAN ATALAR (Başkan Yard.)2- 
CİHANGİR SEVİNGEL (Başkan Yard.)3- 
AYSEL YILDIZ4- 
PELİN MÜZEHHER İLER5- 
MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK (istifa, YK, 19.03.2008-kn:72)6- 
CENGİZ GÜLTEKİN7- 
FİLİZ ÖZTÜRK ÇELİK8- 
ÇİĞDEM UTKU BİLGİÇ9- 
MEHMET EMİN KÜÇÜK10- 
ŞAHİN ARSLANKILIÇ (Azil, YK. 15.02.2007-Kn:l 1)11- 
AYÇA KAYA12- 
MERİÇ GENÇAY13- 
SERKAN CEVİZ14- 
ŞÜKRAN KİTİŞ (istifa, YK 31.07.2007-Kn:2)15- 
SUUD YILMAZ,16- 
ÇİĞDEM CEBİ17- 
NURANÖZDEMİR18- 
NEVRABAŞKAL19- 
ZAFER GÖKDERE (İstifa, YK 31.07.2007-kn:l)20- 
DENİZ ÇAKIR21- 

Yedek Üyeler
1- EKİN SARI AKALIN ( Kurula giriş 15.02.2007-kn:l 1)
2-  SELMA ALACA (kurula giriş, 15.08.2007-kn:l) (istifa: 02.07.2008, kn:5)

MUZAFFER ŞENTÜRK KARAHAN (kurula giriş, 15.08.2007-kn:l)3- 
OSMAN GÖKMEN (kurula giriş, 19.03.2008-kn:72) (istifa 02.04.2008-kn:6)4- 
BEDİA BORAN (kurula giriş, 02.04.2008-Kn:6)5- 
ELÇİN KILIÇ (kurula giriş: 02.07.2008,kn:5)6- 
ZEYNEP DOĞAN (Kurula giriş: 04.09.2008)7- 
SERKAN OKAY8- 

9- MEHMET RECAİ BAĞCI 
10- NEBAHAT ONAN
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Baromuz Adli Yardım Kurulu’nun Ekim 2006 - Temmuz 2008 dönemindeki yasal 
çalışmalarımıza ilişkin rakamsal bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Yasal/rutin işlemlerimiz dışında :

Kurulumuz, adli yardıma başvuranlara, Baromuzun “kalite” anlayışı çerçevesinde - 
daha kaliteli hizmet vermek amacı ile listemizde yer alan gönüllü avukatlara eğitim 
çalışmaları düzenlemiş, “Adli Yardım: Sorular- Sorunlar” isimli periyodik interaktîf 
toplantılar düzenleyerek, hizmet alan (vatandaş) gözü ile genel olarak hukuk 
sisteminin değerlendirilmesi anlamında meslektaşlarımızda farkındalıklar yaratılarak 
adli yardıma başvuranların avukatlarımız ve adli yardım bürosundan beklentileri, 
elde edebilecekleri ile yükümlülüklerinin netleştirilmesi hedeflenmiştir.

T.B.B.’nin Avrupa Topluluğu fonları ile yürütülen “Adalete Erişim” projesinde - 
6 aydan fazla süren çalışmalarda baromuz temsil edilmiş, Adli Yardımın hukuki 
metinlerdeki çift başlı düzenlemesinin kaldırılarak sadece Avukatlık Kanunu’nda 
düzenlenmesi ile hizmetin verilmesi, hizmet koşullarının hizmeti veren avukat ve 
hizmeti alan kişiler açısından daha tatminkâr şartlara ulaştırılması ve denetlenmesinde 
meslek kuruluşumuzun (TBB ve Barolar) önündeki yasal engellerin aşılması, adli 
yardım fonunun mesleki eğitim çalışmalarında da kullanılabilmesi, adli yardımda 
görev alan avukatların ücretlerinin öncelikle vergiden muaf tutulması sonraki 
aşamada ise rayiç değerlere ulaştırılabilmesi hususunda katkıda bulunulmuştur.
- Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Adalet Barometresi ve Adliye 
Gözlemleri” isimli Toplantıda Baromuz Adli Yardım Kurulu temsil edilmiştir.
- Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonunun insan ticareti konulu eğitim 
toplantılarına kurulumuz üyeleri katılmış ayrıca Ankara Barosu Adli yardım 
Kurulu’nun Adli Yardım hizmetinin verilmesindeki düşünce farklılıklarını dikkate 
alan Avrupa - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılan davet 
üzerine Aralık 2007’de Barselona’da yapılan toplantıya katılımla; baromuzun 
herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm ırk ve milletlere tabi kişilere Anayasa’nın 36. 
maddesinde tanımlanan savunma hakkı çerçevesinde Adli Yardım sağlanma anlayışı 
açıklanmıştır.

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 10.09.2008

Av.Funda BACINOĞLU
Kurul Başkanı
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RAKAMSAL BİLGİLER:
     

Başvuru Sayısı Kabul Ret İptal
Ekim 2006 - Aralık 2006 : 364 356 35 48
2007 : 1828 1349 76 303

Ocak 2008 - Temmuz 2008 : 1404 1162 79 163

Toplam : 3596 2867 290 514

Gönüllü Avukatlara Ödenen Ücretler
Ekim 2006 - Aralık 2006 : 98.297,07 YTL
2007 : 514.348,46 YTL
Ocak 2008 - Temmuz 2008: 450.542,73 YTL
Toplam: 1.063.188,26 YTL

Adli Yardım Sisteminde Çalışan Avukat Sayısı

Merkez 818 Beypazarı 2

Sincan 12 Akyurt 1

Çubuk 6 Polatlı 1

Elmadağ 3 Ş.Koçhisar 1

Nallıhan 3 Çamlıdere 1

Kızılcahamam 2 Güdül 1

Kurullar Çalışma Raporu
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ANKARA BAROSU
AMERİKAN BAROLARI İLE İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ KURULU
Dönem Faaliyet Raporu

08 Eylül 2008 Ankara

Amerikan Baroları ile İletişim ve İşbirliği Kurulu ilk toplantısını 11.09.2007 günü 
saat 18:30 da ABEM’de gerçekleştirmiştir.
Kurul Başkanı Av. Altan LİMAN başkanlığında toplanan kurulda Avukat Duygu 
ÖĞRETEN Başkan Yardımcısı, Stj. Av. Lalenur İRDEM Yazman olarak seçildiler.
Kurul Üyeleri: Burcu ÖZDEMİR, Musa TOPRAK, Oğuzhan KABASAKAL, Aslı 
TATLIDİL, Levent AYDAŞ, Saliha KIZILOĞLU, Aytekin EROL, Fahri ERTEM, 
Ş. Saadet ÖZFIRAT, Ender Canan ADAN, Müzeyyen SUSAR, Seçil KISAKÜREK, 
Larry WHITE, İlter F. KORKUT, Gülperi ELDENİZ, Zeliha ARAŞ, F. Neşe 
ÖKTEM.
Kurulun ilk faaliyeti bir Kurul Yönergesi hazırlayıp kurulun görüşüne sunulmak 
olmuştur. Kurul bu yönergeyi oybirliği ile kabul etmiştir.
Kurul bir Çalışma Programının hazırlanmasına karar vermiş ve bu Çalışma 
Programının hazırlanması için faaliyetlere başlamıştır.
Kurul tarafından yapılabilecek etkinlikler üye görüşleri doğrultusunda aşağıda 
belirtildiği
gibidir.
a)Amerikan Barolar Birliği ile ortaklaşa düzenlenebilecek proje konularının 
saptanması,
b)Yurtdışından gelen yatırımcılara yol gösterecek bir konferans düzenlenmesi,c)c)
Avukatlık mevzuatını inceleyip 
c)Türk avukatlık mevzuatı ile arasındaki farklılıkları gösterecek bir çalışma 
hazırlanması,
d)Amerikan tazminat hukuku üzerine bir çalışma yapılarak ülkemizde bu alanda 
aksayan hususlara işaret edecek bir seminer düzenlenmesi,e)Amerikan Barolarına üye 
olan Türk avukatlarla irtibata geçerek onların Kurulumuz çalışmalarından haberdar 
edilmesi, gerektiğinde onlardan faaliyetlerimiz için destek alınması,
e)Amerikan hukuk sisteminin işleyişi üzerine bir çalışma yaparak, uluslararası 
hukukun daha yoğun olarak uygulanabildiği eyaletlerdeki hukuk düzenleri üzerine 
ağırlık verilmesi,
gKurul içerisinde çalışma grupları (alt kurullar) oluşturularak verimliliğin 
sağlanması,
h) Avukatların sürekli meslek içi eğitimiyle ilgili Amerikan avukatlık mevzuatının 
örnek alınarak ortak bir proje düzenlenmesi, Amerikan Barolarından herhangi birine 
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kayıtlı olmayan Türk avukatların ABD’de müvekkillerini temsil etmelerinin mümkün 
olup olmadığının araştırılarak bu konuda Türk avukatların bilgilendirilmesi.
Kurul faaliyetlerinde danışman olarak görüşlerine başvurmak üzere Ankara Law 
Review editörü ve Ankara Bar Review teknik editörü Larry White Kurula danışman 
üye olarak kabul edilmiştir.
Kurulun danışman üyesi Larry White ABA yetkililerinin toplantısına katılmış ve bu 
toplantı sonucunda ABA’nın Kurula destek vermesi sağlanmıştır.
Söz konusu iletişimi sağlamak amacıyla Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk 
Bölümü Başkanı Av. Jeffrey Golden Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayına 
davet edilerek kendisi ile olası işbirliği imkânları görüşülmüş ve kendisinden her 
türlü konuda destek sözü alınmıştır.
5 Şubat 2008 Salı günü ABEM’de Meslek Etiği üzerine “Meslek Etiği Başarılı Bir 
Avukat Olmak için Önemli midir?” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Av. Atilla Sav’ın 
oturum başkanlığını yaptığı panele Roger Wİlliam Üniversitesi’nden Prof. Louise 
Ellen Teitz, Çankaya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Tören Yücel ve Ankara 
Barosu avukatlarından Musa Toprak panelist olarak katılmışlardır.
ABA ile başlatılan ilişkiler çerçevesinde ABA, 2008 yılı Eylül ayı sonunda Brüksel’de 
yapacağı toplantıya Ankara Barosu’nu temsilen iki avukatı davet etmiştir.
Saygılarımla
Av. Altan Liman
Ankara Barosu
Amerikan Baroları ile İletişim
ve İşbirliği Kurulu Başkanı

Program (Taslak) MESLEK ETİĞİ (Meslek Etiği Başarılı Bir Avukat Olmak için Önemli 
midir?)
05 Şubat 2008, SALI
13:30-14:00    Kayıt
14:00-14:30    Açılış Konuşmaları
 Sunucu Av. Özge Evci
 Av. Ahsen Coşar, Ankara Barosu Başkanı
 Av. Altan Liman, Amerikan Baroları ile iletişim ve İşbirliği Kurulu Başkanı
14:30-16:00 PANEL
Oturum Başkanı Av. Atilla Sav, Ankara Barosu
  Prof. Louise Ellen Teitz, Roger VVilliams Üniversitesi
  Doç. Dr. Mustafa Tören Yücel, Çankaya Üniversitesi
  Av. Musa Toprak, Ankara Barosu Etik Kurulu Başkanı
16:00-16:30    Çay/Kahve Arası
16:30- 17:45    Soru-Cevap, Sonuç ve Değerlendirme
18:00-19:00 Kapanış - Kokteyl
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ANKARA BAROSU ENGELLİLER KURULU 2006-2008 DÖNEMİ FALİYET 
RAPORU

KURUL BAŞKANI
OLGUN YILMAZ   SERBEST AVUKAT

KURUL ÜYELERİ
ABDULLAH ÇETİN   MEMUR
ALİ ÇİMEN    SERBEST AVUKAT
ALİ KILIÇ     MEMUR
ALİ TÜRKYILMAZ    SERBEST AVUKAT
ALİ YILDIRIM    SERBEST AVUKAT
ARZU AKDAĞ   EMEKLİ SANDIĞI AVUKATI 
ATİLLA DEKELİ   SERBEST AVUKAT
AYDOĞAN KUŞÇU   MEMUR
AYHAN HAVUŞ    SSK AVUKATI
AYŞE BANU SAYIN   KURUM AVUKATI 
CENGİZ ŞAHİN   VAKIFLAR GEN.MÜD. AVUKATI
ERCAN YILDIZ    MEMUR
ERHAN AKKAYA    HAZİNE AVUKATI 
ERTUĞRAN BİRBEN   
FARUK YILMAZ    MEMUR
GÜVEN KIŞLALI    STAJYER AVUKAT
HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR  SERBEST AVUKAT
HASAN TATAR   SERBEST AVUKAT
HİKMET KARADAĞ   HAZİNE AVUKATI 
İSMAİL ARSLAN    TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMESİ 
KAMER BEYAZTAŞ   SERBEST AVUKAT
KEMAL SAKAR   TÜRK TELEKOM AVUKATI
MEHMET KILIÇ   TÜRK TELEKOM AVUKATI
MUKADDES DEĞERLİ   TÜRKİYE İŞ KURUMU AVUKATI 
NİYAZİ ŞAHİN    MEMUR
NURHAN ÇULHAOĞLU   KURUM AVUKATI 
NURİ GÜRDAL    KURUM AVUKATI 
NURSEL ÖZDEMİR   KURUM AVUKATI 
OSMAN SEZER   MEMUR
ÖMER İ. DURMUŞ   SERBEST AVUKAT
RAHİM EZGİ     STAJYER AVUKAT
SELAHATTİN AKGÜL   SERBEST AVUKAT
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SİNAN AKBABA   SERBEST AVUKAT
SİNAN SALTİK    MEMUR
SUAT BOYLAN    MEMUR
SÜHA SAĞLAM   EMEKLİ 
ŞAHİN ACAR    SERBEST AVUKAT
ŞERİF ALİ MUTLU   BÜYÜKŞEHİR BELD. AVUKATI
ŞÜKRÜ GÜN     SERBEST AVUKAT
TURAN İÇLİ     SERBEST AVUKAT
YILMAZ AKYÜREK    KURUM AVUKATI 
SEVGİ MART    KURUM AVUKATI

Kurulumuz 2006-2008 döneminde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir.

1-Engelli hukuku ve ayrımcılık hususunda meydana gelen yeni yasa değişiklikleri 
sonrasında uygulamada hakim, savcı, avukat, noter ve kurum hukuk müşavirliklerinin 
konuyu bilmemeleri nedeni ile sıkıntı yaşandığı, engellilerin haklı olduğu birçok 
hususta aleyhe sonuç doğuracak uygulamalar yapıldığı ve kararlar alındığı 
görülmektedir. Bu amaçla uygulama içerisinde bulunan tüm hukukçuların bu alanda 
bilgilendirilmesi için “Engelliler Hukuku Hakkında İlgili Özel Veya Kamu Kurum 
Ve Kuruluşlarının Bilgilendirilmeleri Ve Engelliler Hukukunun Uygulanmasının 
Sağlanması” isimli proje hazırlanmıştır. Projenin yönetim kumlunca kabulünden 
sonra uygulamasına geçilmiş öncelikli olarak engelli hukukunun tanıtımına yönelik 
broşür hazırlanarak bastırılmıştır. Basılan broşür adliye içerisindeki bütün hakim, 
savcı, icra müdürleri ve kalemlere dağıtılmıştır.
Proje çerçevesinde staj kumlu ile iş birliği yapılarak; 04.07.2008 tarihinde stajyer 
avukatların bilgilendirilmesi amacı ile konferans düzenlenmiş olup, projenin 
uygulanması halen devam etmektedir.
2-Cezaevlerinin Sincan’a taşınması ve bir yerleşke oluşturulması nedeni ile görme 
engelli avukatların ceza evinde müvekkili ile görüşmesi, yanında refakatçisi 
bulunmadan fiili olarak imkânsız hale geldiğinden; konu ile ilgili olarak Adalet 
Bakanlığı ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonuç vermiş, 
görme engelli avukatların en son kapıya kadar refakatçisi ile birlikte gitmesi 
sağlanmış, özürlü kimlik belgesini veya raporunu ibraz etmek kaydı ile otomatik göz 
taramasından muaf tutularak cezaevine girmesi kolaylaştırılmıştır.
3-UYAP Projesi çerçevesinde görme engellilerin UYAP tabanlı programlan ve 
internet sitelerini kolay kullanabilmeleri amacı ile bu program ve sitelerin görme 
engellilerin kullandığı ekran okuma programlarına uygun hale getirilebilmesi için 
çalışma başlatılmıştır.
Bu bağlamda Adalet Bakanlığı web sitesi görme engellilerin kullanabileceği 
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hale getirilmiştir. Baromuzun web sayfasının görme engellilerin kullanabileceği 
hale getirilmesine ilişkin çalışma başlatılmış ise de bu çalışma henüz 
sonuçlandırılmamıştır.
4-Ankara adliyesindeki baro odalarında bulunan bilgisayarlardan görme engelli 
hukukçuların faydalanabilmeleri amacı ile Ankara 13. Asliye hukuk mahkemesinin 
karşısında bulunan fotokopi odasındaki bilgisayara ekran okuma programı kurulmuş 
ve bu bilgisayar öncelikli olarak görme engelli hukukçuların kullanımına tahsis 
edilmiştir.
5-Görme engelli avukatların eksikliğini hissettikleri hukuk kitaplarına erişebilmeleri 
amacı ile bilgisayar ortamında hazırlanmış hukuk kitaplarından oluşan ve uzun 
zamandır kumlumuz gündeminde bulunan hukuk kütüphanesinin kullanılması 
konusunda çalışmalar başlatılmış bu kapsamda Milli Kütüphane ile iş birliği 
yapılması kararı üzerine Milli Kütüphane başkanı ile yapılan görüşmeler sonrasında 
Ankara Barosunun teknik destek sağlaması Milli Kütüphanenin de eleman ve hizmet 
sağlaması hususunda ön anlaşmaya varılmış olup. konu ile ilgili çalışmalar halen 
devam etmektedir.
6-Ne yazık ki Ankara adliyesi içerisinde bulunan koridor kapıları kaldırılamamıştır.
Bilgilerinize arz olunur.

Engelliler Kurulu Başkanı
Av. OLGUN YILMAZ
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                                        
              
12.09.2008 
İlgi: Faaliyet Raporu hakkında.

2007-2008 dönemine ilişkin olarak, Ankara Barosu Uluslararası Avukatlar Birliği 
Kurulu’nca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporumuz aşağıda yer almaktadır. 

Ankara Barosu UIA Kurulu,  çalışmalarına,  Başkan Avukat Saadet Özfırat, Başkan 
Yardımcısı Avukat Duygu Öğreten, Üyeler Avukat Levent Aydaş ve Avukat Altan 
Liman ile devam etmiştir. 

2007 ve 2008 yılında yapılan Kurul toplantılarında, Kurul üyeleri ile tanışarak, 
uluslararası hukuk alanındaki faaliyetleri, deneyimleri ve Kurula ve Baroya 
katılabilecek artı değerler hususunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Bunu müteakiben, Kurul Üyelerine UIA’nın tarihçesi hakkında ve Ankara Barosu’nun 
organizasyon nezdindeki üyeliği hakkında bilgi verildi. Ankara Barosu’nun geçmişte 
organizasyon nezdindeki tüm faaliyetlerine yönelik yine bilgi aktarımı yapılmıştır.
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Bu bağlamda, UIA’nın tüzüğü okundu ve anlatıldı. UIA’nın Türkiye nezdindeki 
faaliyetleri ve Baromuzun bu yöndeki çabaları dile getirilmiştir, UIA’nın Ulusal 
Komitesi’nin oluşturulması ve yapısı hakkında üyelere bilgi verilmiştir. 

Anılan toplantıda UIA nezdinde hem baromuz olarak kurumsal üyelik ve aynı zamanda 
Ankara Barosu üyesi avukatlar olarak bireysel üyeliğin önemi hakkında bilgiler bizzat 
daha önceki dönemlerle karşılaştırmalı olarak aktarılmıştır. Ankara Barosu’na kayıtlı 
meslektaşlarımızın, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, uluslararası alanda diğer 
meslektaşlarıyla işbirliği ve bilgi paylaşımı hususlarında UIA’nın haiz olduğu öneme 
binaen, UIA’ya bireysel üye katılımının sağlanması için UIA’nın kendi tüzüğü ve 
bireysel üyelik formları Kurul üyelerine dağıtılmıştır. Bireysel üyeliğin artırılması için 
tanıtıcı faaliyetlerde bulunulmuştur.

Bunun yanısıra UIA Kurulu olarak Türkiye Barolar Birliğinin “Avukatlık Yasası 
Değişiklik Taslağı için Öneriler” konulu çalışmasında değişikliler konusunda fikir 
katkısında bulunulmuş, UIA Orta Doğu sorumlusu Sayın Sami AKL katılımının 
sağlandığı Barolar Birliği’nin düzenlemiş olduğu “Lübnan’a Yapılan Saldırılar Filistin 
Sorunu Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarına Olan Etkileri ve Dünya Barışına Olan 
Etkisi Yönünden Hukukçuların Konuya Bakış Açıları” konulu Sempozyuma katılım 
sağlanmıştır.

UIA’nın seminer ve sempozyum programları hakkında üyeler bilgilendirilmiş; bu 
çerçevede, Kurul üyelerinin Ankara Barosu desteği ile UIA tarafından organize edilen 
ve İstanbul da düzenlenen “Arabuluculuk ve Tahkim Hukuki ve Ticari Sorunlarda 
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Metotları ve Avukatların Rolü” seminerine katılım 
sağlanmıştır. Ayrıca, Kurul üyelerinin, Baromuzun bizzat temsil edileceği İstanbul 
Barosu Başkanlığı’nda yapılan UIA Türkiye Ulusal Olağan Genel Kurul toplantısına 
katılımı sağlanmıştır. 

UIA’nın İstanbul’da düzenlediği “Hukuki ve Ticari Sorunlarda Alternatif Uyuşmazlık 
Çözümü Metotları ve Avukatların Rolü” konulu seminerde Baromuz adına katılım 
sağlayan Kurul Üyeleri, UIA dönem Başkanı Paulo LINS E SILVA’ya, Baromuz 
Başkanı ve üyelerinin iyi dileklerini aktararak temaslarda bulunmuşlardır. İşbu 
konuşma esnasında Ankara Barosu olarak UIA’nın Türkiye nezdinde faaliyetlerine 
her zaman destek verdiğimizi, UIA’nın Türkiye’de etkin olması yolunda bu zamana 
kadar Baromuz olarak birçok çalışma yapıldığını ve UIA temsilcilerini bizzat Baromuz 
nezdinde yapılan faaliyetlerde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduğumuzu 
aktarılmıştır. Kendilerini Ankara Barosu nezdinde yapılacak her türlü faaliyette de 
görmek istediğimizi ayrıca işbirliği içinde olmak istediğimizi, hali hazırda Ankara 
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Barosu nezdinde UIA Komisyonu kurulduğunu ve ortak düzenleyeceğimiz bir 
etkinliğin her zaman mümkün olduğunu aktarmış bulunmaktayız. 

Bunun yanı sıra, Arabuluculuk Merkezi ve Baromuzun bu yöndeki faaliyetleri 
ayrıca Türkiye’de Arabuluculuk Müessesi hakkında bilgiler UIA Arabuluculuk 
Komisyon üyeleri Marie-Anne BASTIN(Belçika), Jorge VERISSIMO’na (Portekiz) 
aktarılmıştır. Bu bağlamda, Arabuluculuk Komisyonu’nun düzenleyeceği faaliyetlere 
kendileri bizzat davet edilmiştir. 

Ayrıca UIA faaliyet Projelerinden sorumlu başkanı Carlo Mastellone ile görüşülerek 
UIA’nın 2010 yılında İstanbul’da düzenleyeceği yıllık Kongre hakkında bilgi 
alınmıştır. Ankara Barosu olarak 2009 yılında UIA ile ortak düzenlenecek bir 
seminere olumlu baktığımız aktarılmıştır. Carlo Mastellone, bu hususta çok olumlu 
yanıt vermiş olup, 2009 seminer programının hali hazırda hazırlanmakta olduğunu, 
kendisinin bize destek olabileceğini ve beraber yapılacak bir çalışma ile iş bu 
seminerin 2010 yılı İstanbul Kongresi’ne de hazırlık olabileceği aktarmıştır. Anılan 
görüşmeler ve UIA Milli Komitesinin yoğun çabaları neticesinde, Ankara’da 2009 
Eylül’ünde “Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı” konulu bir seminer 
yapılması hususu UIA Merkez Yönetimi tarafından kabul edilmiş olup, seminer 
hazırlıkları Kurul üyelerimizin katılımı ve Baromuzun desteği ile UIA Milli Komitesi 
ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. 

UIA Kurulumuz, Baromuz ve Baromuzun Barolar Birliği nezdindeki faaliyetlerine 
ayrıca diğer Kurul faaliyetlerine katkıda bulunmakta ve her türlü organizasyonlarına 
dâhil olmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Ankara Barosu Dış İlişkiler Merkezi 
çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren diğer Kurullarla yakın işbirliği içerisinde olup, 
Kurul üyelerimizin çoğu aynı zamanda, Türkiye bir baro tarafından çıkarılan yabancı 
dildeki ilk ve tek hukuk dergisi Ankara Bar Review’in yayın kurulunda yer almakta, 
derginin yayımına bilfiil katkıda bulunmaktadırlar.  

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız

Ankara Barosu UIA Kurulu 
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Ankara Barosu Yönetim Kurulu’na
Arap Barolar Birliği ile İşbirliği ve İletişim Kurulu oluşturulmasına karar verilmiş; bu 
kararda Kurul Başkanlığı’nı Av. İhsan Yeşilyurt’un tedvir etmesi ve kurul üyelerini 
belirlemesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda; 07.01.2008 tarihinde Kurul Başkanı Av. İhsan Yeşilyurt’un 
Başkanlığında yapılan toplantıda Kurul Başkan Yardımcılığı’na Av. Kemal Aykan, 
Genel Sekreterliği’ne Av. Aslı Karagöz getirilmiştir.
Kurulun diğer üyeleri:
Av. Serdar Yabancı
Av. Mübarek Hadimoğlu
Av. Hikmet Çiçek’ten oluşturulmaktadır.
Arap Barolar Birliği (ALU)nin daveti üzerine tüm masraflar ALU tarafından 
karşılanarak Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Sayın Av. Özdemir Özok, Ankara 
Barosu’nu temsilen Sayın Av. V.Ahsen Coşar ile Arap Avukatlar Birliği’ni temsilen 
Başkan Sameh Ashour ile Genel Sekreter İbrahim Essamali arasında Kahire’de 
22.03.2008 tarihinde Karşılıklı İşbirliği Protokolü düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
Bu kapsamda; ALU’nun Beyrut daimi temsilciliğinin açılış törenine ve düzenlenen 
Konferansa 10.11.2008 tarihinde Baromuz gözlemci olarak katılmıştır.
Bu konuda; düzenlenen raporda Türkiye’nin bölgesel önemi ve etkinliği gözetilerek 
ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinin son derece yasal olacağı kanısına varılmış 
olup; 22.03.2008 tarihli protokol çerçevesinde ilişkiler sürdürülmektedir.

Av.İhsan Yeşilyurt
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ANKARA BAROSU ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM 
MERKEZİ

MEKRKEZ BAŞKANI

AV. M.EMİN SEÇKİN  ARIKAN

BAŞKAN YARDIMCISI
AV. DR. MUSTAFA S. ÖZBEK

ÜYELER

AV. KEMAL ERGÜN

AV. IBRAHİM ALTAN

Av. Z.MUSTAFA BOZCAADALI

AV. AHU YEGÜL

AV. ŞAMİL DEMİR

AV. HÜSEYİN COŞGUN
AV. SEMİH KUTLU SARISAKAL
AV. MÜCELLA GÖKDEMİR ÖZCAN

  AV. KEMAL ELDEMİR

Ankara, 08.09.2008

Sayın Başkanım,

Başkanı bulunduğum Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin 
kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinlikler ekte liste halinde verilmektedir, 
Merkezimiz Türkiye’de alanında tek olma özelliği ile tüm ilgili kurum ve kuruluşlar 
tarafından görüşlerine başvurulan bir konuma ulaşmış olup Ankara Barosu’nun 
saygınlığına önemli katkıda bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Av.M.E.Seçkin Arıkan
AUÇM Başkanı
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Merkezimizin Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yararlanıcısı 
olduğu ve finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanmakta olan “Adalete Daha İyi 
Erim” projesi kapsamında yapılan çalışmalar devam etmekte olup projenin Yürütme 
Kurulu (Steering Committee) toplantılarına AUCM Başkanı ve Başkan Yardımcısı 
düzenli olarak katılmaktadır. Proje kapsamında ve Merkezimiz koordinasyonunda 
yapılacak eğitimler için tarih belirlenme aşamasında olunup kesinleşen tarihler 
Baromuz tarafından duyurulacak ve katılımcılar belirlenecektir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Adalet Bakanlığının 
faydalanmışı olduğu “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki toplantılara Adalet Bakanlığı daveti üzerine 
AUCM Başkanı katılmakta olup sorunları tespiti İçin hazırlanan anketin avukatlara 
uyarlanarak 81 il barosuna gönderilmesi sağlanmıştır. Anket sonuçlarını değerlendirme 
aşaması devam etmektedir.
Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleri gereğince uzlaştırıcı olarak atanan meslektaşlarımıza 
gerekli destek sağlanmakta olup Merkezimiz tarafından oluşturulmuş hazır formlar 
ile uygulama birliği sağlanmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen ve Özel Hukuk alanında 
arabuluculuk uygulamasını getiren “Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanun Tasarısı”nın tartışıldığı toplantıya AUÇM Başkanı katılarak Merkezimiz 
görüşlerini dile getirmiştir.
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’ NA

 
KONU: Avrupa Barolar Federasyonu Kurulu 2006–2008 Dönem Faaliyetleri.

Başkan 
AV.OZAN FAZIL ALARSLAN

Başkan Yardımcısı 
AV.PINAR ÜNLÜ

Üyeler 
AV.YONCA FATMA YÜCEL
AV.MEHMET SELÇUK TÜRKOĞLU
AV.RECEP YÜCEL
AV.YILDIRIM ERKİN TÜZÜN
AV.İLHAN AŞKAN

Kurulumuz kurulduğundan bu yana gerçekleştirdiğimiz ve devam ettiğimiz faaliyetler 
aşağıdaki gibidir:
 
l) Kurulumuz yeni bir kurul olup Baromuzun daha önce bu alanda özerk bir çalışması 
bulunmadığı için öncelikle kendimizi tanıtmak ve diğer federasyon üyesi barolarla 
irtibata geçmek için üye ülkelere ve federasyona tanışma mektupları gönderilerek 
dostluk ve birlikte çalışma dileklerimiz kendilerine iletilmiştir.

2) Diğer ülke Barolarındaki yapılanmayı ve avukatların hukuk sistemi üzerindeki 
etkilerinin tespiti ve bu hususlarla ilgili dokümanlar toplanması amacıyla, çalışma 
grupları oluşturularak, Baromuz Kütüphanesine de katkıda bulunacak eserler 
elde edilmiştir. Bilgi toplama, tasnifleme ve saklama çalışmaları halen Kurulumuz 
üyelerinin oluşturmuş olduğu 3 kişilik gruplarla devam etmektedir. 

3) Farklı ülkelerdeki hukuk sistemlerinin ve Baro yapılanmalarının anlaşılıp 
kıyaslanabilmesi için ilk ikili ilişkilerimiz Paris Barosu ile olmuştur. Paris Büyükelçiliği 
kültür ataşesi ve ekibiyle birlikte doktrinsel ve pratiği anlamaya yönelik ikili bir çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışma sonrasında ise; 27- 28 Eylül 2007 tarihlerinde Ankara Barosu, 
Paris Barosu ve Afrika Ülkeleri Barolarıyla birlikte, Ankara Barosu Eğitim Merkezi 
Kongre salonunda bir Kongre düzenlenmiştir. Söz konusu kongrenin konuları, Ticaret 
Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukuku ağırlıklı olup genel konular 
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da yer almıştır. Türk, Fransız ve Afrikalı konuşmacıların Kongre çalışmalarında 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları ve konu seçiminde birlikte yürüttükleri 
çalışmalar neticesinde söz konusu ülkelerle dostane ilişkiler içine girmemize vesile 
olunmuştur. Söz konusu Kongre, meslektaşlarımızın, başka ülkelerdeki muadillerinin 
deneyimlerini öğrenmesi, kendi birikimlerini onlara aktarması, Farklı ülkelerdeki 
hukuk kurallarının ülkemizdekilerle kıyaslanması ve avukat sorunlarının meslektaşlar 
arasında bir sohbet ortamında paylaşılması açısından yararlı bir Kongre olmuştur.

4) İlki Ankara Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen md.3’ te belirtilen Kongrenin 2. 
sinin de Paris Barosunda gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilmesi için çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu bağlamda Fransız Kültür Ataşesi ile görüşmeler devam etmektedir. 
Ayrıca, bu Kongre neticesinde her ülke avukatlarından birinin Staj değişimi 
yaparak sembolik olarak staj bitim belgesi alması kararlaştırılmıştır. Dil, Barınma 
vs. ihtiyaçların sorunsuz olarak temin edilmesi durumunda ilk stajyer öğrenci Paris 
Barosundan Ankara Barosuna 1 ay ya da 45 gün eğitim görmek ve ülkemiz Kültür ve 
Hukuk Sistemini hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla gelecektir.

5)  Bir diğer çalışmamız ise; Avrupa Barolar Federasyonunun Kongrelerinden 
birine Ankara Barosunun ev sahipliği yapması yolunda olmuştur. Bu hususta Ankara 
Barosunun, Avrupa Barolar Federasyonunun Kongrelerinde daha önce hiç temsil 
edilmediği tespit edilerek müteakip ilk kongreye çekiliş usulüyle Ankara Barosu 
mensuplarından birinin katılması kararlaştırılmıştır. Bu vesileyle Baromuz daha iyi 
tanıtılarak bir sonraki Kongrenin baromuz ev sahipliğinde olması için gerekli lobi 
çalışmalarına hız verilebilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.23.09.2008

Av. Pınar ÜNLÜ
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AVUKAT HAKLARI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER
MERKEZİ FAALİYET RAPORU

KURUL BAŞKANI
Barış CAN

ÜYELER
Berk BAŞARA
Özgün YILDIRIM
Hakan AKARKEN
Zeynep DOĞAN
B.Ozan VURAL
Yalçın KOMAN
Cüneyt AYHAN
Dilek Kahraman ÖZBAŞ
Suphi YİĞİT
Selen SARAÇ
Bilge ATALAY
Mert YUMUŞAK
Murat ÇEKİÇ
Burcu Mine GARGIN
Gizem ULUSOY
Deniz ÇAKIR
Levent Yüksel ORHAN
Hale TANRIKULU
Vicdan DARCAN
Hamdi Cihan BAYKAL
Hediye Gökçe BÜCÜK
Almula Burcu DİNÇER
Hüsamettin HASÇELİK
Bahadır Turan DURMAZ
Fatih PEKASİL
Emrah GÜNER
Kubilay İstemi ERGÜN
Serhat MENZİLCİOĞLU
M.Mikdat TERZİ
Mehmet İlker ÖZKURT
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Olcay Fırat PINAR
Çiğdem AYKAÇ
Serran TATAROĞLU
Nilüfer UĞUR
Savaş BAYTOK
Fernaz BALCIOĞLU
İlknur KÜÇÜKCEYLAN
Tayfun ÇAKIR
Songül KARATEKE
Göktan KOÇYILDIRIM
Seniha ERBAŞ
Sinan ÖZKAYA
Mehmet Evren BATUR
Bilal KOLBÜKEN
Zeynep AYKAÇ
Bayram ÖZKAN

Ankara Barosu Avukat Hakları ve Toplumla İlişkiler Merkezinin, meslektaşlarımız 
tarafından daha çok duyulması sonrasında görev alanlarından “Avukat Hakları” 
ile ilgili alana daha fazla ağırlık vermiş olmakla beraber, meslektaşlarımıza yönelik 
seminer, panel ve forum çalışmalarını da Baromuz diğer kurul ve merkezleriyle ortak 
çalışmalarla yürütmüştür. Merkezimiz faaliyetleri aşağıda sunulmuştur:

Meslektaşlarımızın görevlerini ifa ederken ve/veya meslek örgütümüzün 1- 
bir üyesi olmaları sebebiyle başvurulan neticesinde gerek hukuki gerekse de mesleki 
dayanışma çerçevesinde kendilerine yardımda bulunulmaya çalışılmıştır. Merkezimiz 
üyelerine yapılan görevlendirmeler neticesinde sorunlar çoğunlukla müdahale 
anında çözüme kavuşturulmuş olmakla birlikte, anında çözüme ulaşılamayan 
olaylar ile ilgili olarak gerekli yazışmalar yapılarak çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Merkezimize çok sayıda başvuru gelmekle birlikte, her olaya müdahale edilmiş; 
bunlardan tutanak tutulmasını gerektiren 113 olaya ilişkin tutanak tutulmuş olup 
bilgi ve gereğinin ifası için Baro Başkanlığına sunulmuştur. Geriye kalan bir kısım 
başvuru ise, gerek olayın merkezimizce anında çözüme kavuşturulması, gerekse 
başvurucu avukatın şikayetinden vazgeçmesi sebepleri ile tutanak düzenlenmemiştir. 
Merkezimiz üyeleri görevlendirmeler neticesinde şehir dışı duruşmalara katılmış, 
diğer barolar üyelerinin Ankara içindeki taleplerinde yanlarında olmuş ve Ankara 
içindeki birden çok yerde ( kolluk, savcılık, mahkeme, icra daireleri, askeri birlikler, 
üniversiteler, bankalar, tapu daireleri vs.) meslektaşlarımızın yanında yer almışlardır. 
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Merkezimiz üyelerinin, görevlendirme neticesinde düzenlemiş oldukları 2- 
tutanaklar sebebiyle 4 kez mahkemede tanıklıklarına başvurulmuştur. Tanıklıklarına 
başvurulan üyelerimiz tanık sıfatıyla duruşmalara katılmış ve düzenlenen tutanaklar 
çerçevesinde beyanda bulunmuşlardır. 

3-Baromuz ile Birleşmiş Milletlerin ortaklara düzenlemiş olduğu “İnsan Ticareti ile Mü-
cadele ve Yasal Düzenlemeler Çalıştayı’na merkezimiz temsilcileri de katılmış olup, ge-
rekli çalışmalarda yer almışlardır. Anılan çalıştay sonrasında merkezimiz üyelerinin tümü 
bilgilendirilmiş olup, daha sonraki ortak çalışmalara ışık tutacak çalışmalar yapılmıştır. 

4-Merkezimiz, kent konseyleri hakkında muhtelif toplantılar (Belediyeler ve 
Birleşmiş Milletler nezdinde) düzenlemiş ve bu toplantılar neticesinde kent 
konseylerine katılım yönünde çalışmalar yapmışlardır. Mevcut düzenleme-
nin yetersiz ve uygulamanın çarpık oluşu sebebiyle somut sonuçlar elde edi-
lememişse de önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmalar devam edecektir. 

5-Bir tartışma olarak kalmış olsa da yapılması düşünüldüğü söylenen Yeni Anayasa 
tasarısı hakkında Kanal B Televizyonunda merkezimiz üyeleri yayına çıkarak görüş 
bildirmişlerdir.
 

6-TCK, CMK, İstinaf Mahkemeleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tasarıları 
ile ilgili merkezimizin görüşleri metin halinde sunulmuş olmakla birlikte; anılan 
konularla ilgili muhtelif panel, seminer ve forumlar düzenlenmiştir.

7-Merkezimiz Avukatlık Kanunu yasa tasarısı hakkında yazılı bir metinle görüş ve 
önerilerini sunmuş olmakla birlikte, anılan tasarı hakkında da bir forum düzenleyerek 
meslektaşlarımızın da fikirlerine başvurmuş ve sonuç olarak yeni görüş ve önerileri 
de merkezimiz görüşlerine eklemiştir.

8-Arabuluculuk Yasa Tasarısı hakkında ADR Merkezi ile ortak bir panel düzenlemek 
suretiyle konuyla ilgilenen meslektaşlarımız tasarı ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir.
9-Ankara Adliyesinde yapılan duruşmalarda yaşanan gecikmeler ile ilgili olarak 
tüm mahkemeleri kapsar nitelikte bir çalışma yapılıp rapor haline getirilmiştir. 
Önümüzdeki dönem aynı nitelikte bir çalışma daha yapılarak, iki dönem arasındaki 
gelişim ve/veya gerileme incelenerek rapor haline getirilecektir.

10-Önceki dönemlerde olduğu gibi, yeni dönemde de “Toplumla İlişkiler” alanında 
faaliyet gösterebilmek amacıyla çeşitli belediyeler, radyo ve televizyonlarla görüşmeler 
devam etmektedir.
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11-Merkezimiz “Emlak müşavirliği yasa tasarısı teklifi” hakkında çalışmalar yapmakta 
olan emlak bürolarının çalışmalarını takip etmekte ve bu konuda çalışmalarını 
sürdürmektedir.

12-Merkezimizce avukat bürolarının sigortalanması konusunda sigorta şirketleriyle 
görüşmeler yaparak bir rapor hazırlanarak Baro Başkanlığına teslim edilmiş olmakla 
birlikte, mesleki sorumluluk sigortası hakkında üyelerimizce sürdürülen çalışmalar 
devam etmektedir.

13-Avukatların sorunları ve şikayetleri ile ilgili geçmiş yıllardan kalan dosyalar 
Baro kaleminden alınarak incelenmiştir. İnceleme neticesinde genel bir sorun ve 
çözüm tablosu çıkarılarak merkezimize yeni katılan ve/veya katılacak üyelerimiz 
bilgilendirilecektir. Bu vesileyle, yeni üyelerimizin başvurulara daha kolay ve pratik 
müdahale edebileceği düşünülmektedir.

14-Merkezimiz her hafta Cuma günleri saat 18:00’da Ankara Barosu Eğitim 
Merkezi’nde toplanmaktadır. Saygılarımızla. 05.09.2008

Avukat Hakları ve Toplumla İlişkiler Merkezi Adına
Av.Barış CAN
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

KONU: BCBA Kurulu Faaliyetleri ve Dönem Planları.

BAŞKAN
AV.BARIŞ OZAN VURAL

ÜYELER
AV.BARIŞ CAN 
AV.ALMULA BURCU DİNÇER 
AV.BERK BAŞARA 
AV.MERVE TAŞKENT 
AV.VİCDAN DARCAN 
AV.OSMAN GÖKMEN 
AV.SİBEL EZGİ YÜCEL 
AV.ÖZGE GÜLŞEN

Talebiniz üzere Kurulumuz faaliyetleri ile planları aşağıda sunulmuştur. Buna göre;
1-Gerçekleştirilen Faaliyetler:
l)Kurul muadillerimizin tarafımızdan tanınması için üye devletlere yazı yazılmıştır. 
Verilecek cevaba göre kurul muadillerimiz belirlenecek ve işleyiş bu üyeler üzerinden 
yapılacaktır. Ancak hala cevap verilmediği için eleştirilerimizde bildiren ikinci yazılar 
gönderilmiştir.
2)Üye devletlerden ülkemize gelecek ve aynı şekilde ülkemizden üye devletlere 
gidecek meslektaşlarımızın temel sorunlarının (barınma, ulaşım v.b ) çözümü 
amacıyla bir kütük oluşturulmasına karar verilmiştir. Bunun doğrultusunda üye 
devletlere yazı yazılmış ve gönüllü olacak avukatların ulaşım bilgilerinin tarafımıza 
bildirilmesi talep edilmiştir. Aynı şeklide ülkemizde bu hizmete gönüllü olacak 
meslektaşlarımız belirlenmiştir. Bu meslektaşlarımızın ismi üye devletlerden cevap 
gelmesinin akabinde kendilerine bildirilecektir.
3)Gerek meslektaşlarımızın gerekse hâkimlerimizin kullanımına yönelik olarak 
bir tanıma ve tenfiz kitapçığı hazırlanmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili olarak 
üye devletlere boşanma ve ferilerine ilişkin hukuki mevzuatlarının İngilizce olarak 
tarafımıza gönderilmesi talepli yazı gönderilmiştir. Gelecek yazı cevaplan ve hukuki 
mevzuat Türkçe’ ye çevrilecek ve meslektaşlarımız ile yargıçlarımızın kullanımına 
sunulacaktır. Anılan çalışma ile ilgili olarak hiçbir üye devlet yazılarımızı maalesef 
karşılamamıştır. Konu ile ilgili olarak ikinci yazılar da üyelere gönderilmiştir.
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4)Gerek ülkemizin gerekse üye devletlerin en önemli sorunlarından biri olan genelde 
insan kaçakçılığı özelde ise fuhuş turizmi ile ilgili olarak ortak etkinlikler yapılacaktır. 
Konu ile ilgili olarak ilk etkinlik 16.02.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı, Emniyet 
Gen. Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Uluslar arası Göç Örgütü ile 
birlikte ortak bir panel düzenlenmiştir ve program sonunda katılımcılara sertifika 
verilmiştir.
5)Üye devletlerin ve ülkemizin avukatlık hukukuna ilişkin mevzuatlarının 
birlikte değerlendirilmesi ve daha olumlu bir avukatlık hukuku oluşturulması 
hedeflenmektedir.
6)Çevre hukuku ve özelde Çernobil Faciasının uluslararası etkisi konusunda diğer 
üye devletler, Baro Çevre Kurulu ve diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte ortak 
etkinlikler yapılması planlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Çevre Kurulu Başkanı Av. 
Emre Baturay ALTINOK ile görüşülmüştür. Bunun sonucu olarak Aralık ya da Ocak 
2008 ‘de özellikle konu ile ilgili bir Ukrayna Barosu avukatının da katılımı ile ortak 
etkinlik gerçekleştirilecektir.
7)Diğer üye devletlerin mevzuatlarını yakından inceleyebilmek amacıyla avukat 
değişim programları yapılması düşünülmektedir. Konu ile ilgili olarak üye devletlere 
yazı yazılmış cevabı beklenmektedir.
8)Gerek ülkemizin kültür zenginliğini tanıtmak gerekse diğer üyelerin kültürlerini 
tanımak adına ortak kültür günleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede 
Yunanistan ve Rusya Büyükelçilikleri nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Ancak hem 
yazılı hem sözlü başvurularımız anılan büyükelçiler tarafından karşılanmamıştır.
9)BCBA’nın yıllık olağan toplantılarına iştirak sağlanacak ve diğer rutin işlemleri 
yerine getirilecektir.
10)Baromuz Kadın Hakları Merkezi ve UIA ile işbirliği çerçevesinde ülkemizde, 
Avrupa’da ve Karadeniz ülkelerinde kadın hakları ve gelinen nokta üzerine 
etkinlik yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede IOM temsilcileri ve TBB ile 
ortak koordinasyon sağlanmıştır. Anılan etkinliğin Aralık ayı içerisinde yapılması 
planlanmaktadır.
11)08.10.2007 - 12.10.2007 tarihleri arasında Bulgaristan-Sofya’da gerçekleştirilen 
BCBA’nın 12. Genel Kurulu’na Baro Başkanı Av. V. Ahsen COŞAR’ın da katılımı 
ile katılım sağlanmıştır. Anılan Genel Kurul’da sırası ile eş başkanların ve genel 
sekreterin raporu okunup ibra edilmiş, 7 üye devletin katılımı ile bir yürütme kurulu 
kurulmasına karar verilmiş, Ülkemizden Zonguldak Barosu Bulgaristan’dan Plovdiv 
Barosu’nun yeni üyeler olarak kabulüne karar verilmiş, Azerbaycan’da mesleğe yönelik 
uygulamalara karşı ortak hareket edilmesi kararlaştırılmış, Makedonya’da Kültür 
Günleri düzenlenmesine karar verilmiş, bir sonraki Genel Kurul’un ise 27.10.2208 
tarihinde Bükreş’te yapılması kararlaştırılmıştır.
12)Kurulumuzun yaşadığı en büyük sorun diğer üye devletlerin planladığımız 
çalışmalarla yeterince katılım sağlamamaları ve yazdığımız yazıların hiç birine cevap 
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vermemesinden kaynaklanmaktadır. Uluslar arası misyonu olan bir işleyişin sağlıklı 
ve verimli biçimde yürüyebilmesi için tüm alakadarların yeteri ilgiyi göstermesi 
zorunludur. Konu ile ilgili olan şikayetlerimiz Sofya’da gerçekleştirilen BCBA’nın 12. 
Genel Kurulu’nda Baro Başkanı Av. V. Ahsen COŞAR tarafından da dile getirilmiştir. 
Önümüzdeki dönemde üye devletlerin yeteri ilgiyi göstermesi umulmaktadır.
13)İnsan kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede avukatlara düşen büyük 
sorumluluk gereği IOM ile ortak eğitim programı düzenlenecektir. Anılan eğitim 
19-23 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacaktır. Eğitime uluslar arası düzeyde 
hukukçular, akademisyenler ve ülkemizden avukatlar katılacaktır. Eğitim programı 
sonunda sertifika alacak meslektaşlarımız insan kaçakçılığı ve ticareti mağdurlarına 
uzman hukukçu desteği sağlayacaklardır.
14)BCBA Genel Kurulu 2008 Eylül döneminde Sofya’da gerçekleştirilecektir. 
Anılan genel kurula katılım sağlanacaktır. 13. maddede belirtilen proje tarafımızdan 
genel kurul gündemine taşınmıştır. Proje kapsamında eğitim alan avukatlar kendi 
ülkelerinde de anılan suç mağdurlarına hukuki yardımı sağlayacaklardır.
Yukarıda belirtilen konular hakkında bilgi edinmenizi saygılarımla arz ederim. 
15.09.2008

BCBA Kurulu Başkanı
Av.B. Ozan VURAL
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ANKARA BAROSU 
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
KASIM 2006-EKİM 2008

FAALİYET RAPORU

BAŞKAN 
AV.ÖZGÜR ERALP

BAŞKAN YARDIMCISI
AV.HAYRİ ÇAĞATAY CENGİZ

ÜYELER
AV.ASLI TATLIDİL 
AV.MERİÇ GENÇAY 
AV.ÖZGE EVCİ 
AV.BEREN ŞENTÜRK

1 ABBİM (Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi) 

1.1 ABBİM (Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi) 

ABBİM Ceza vestiyeri yanında bulunan odada verilen Barokart-UYAP sertifika vb. hizmetler 
bu faaliyetlerin artması nedeniyle 4.katta bulunan ABAYS Odasına taşınmış daha sonra da yine 
4.katta bulunan fotokopi odasına taşınmış ve hizmetler burada verilmeye devam edilmiştir.

Hali hazırda Ceza vestiyerin yanında bulunan oda da TEKNİK SERVİS olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır

1.2 İLÇELER TEKNİK SERVİS

1.3 KABLOSUZ İNTERNET

1.4 METRONET

1.5 YENİ FOTOĞRAF MAKİNESİ ve FOTOĞRAF ARŞİVİ

1.6 YENİ KAMERA ve GÖRÜNTÜ ARŞİVİ

Ankara Barosu etkinliklerini görüntülemek için kullanılan kamera ABEM canlı yayın projesine 
verilmiş olup yerine profesyonel bir kamera alınmış ve tüm görüntüler kaliteli ve dijital bir ortam-
da depolanmaya başlanmıştır. Baronun bugüne kadar VHS,Beta, Kamera kasetleri, cd-rom,dvd 
vb. ortamlardaki tüm görüntüler dijitalortama aktarılmış ve Baronun dijital görüntü arşivi oluştu-
rulmuştur.

1.7 BARO RADYO
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1.8 BARO TV

1.9 E-YAYIN

1.10 BARO LEVHASI CD-ROM

1.11 İLÇELERE YENİ DONANIMLAR

1.12 YENİ YÖNETİM KURULU ODASINA LAPTOP VE YAZICILAR

1.13 ANKARA HUKUK VE GAZİ HUKUK’A PLAZMA DUYURU SİSTEMİ

2 TANITIM

2.1 SMS

2.2 E-POSTA

3 YAYINLAR

3.1 E-TAKİP

3.2 İLTC KİTAP

3.3 DERGİ – BİLİŞİM ve HUKUK

4 CD

4.1 HUKUK MÜZESİ

4.2 BARO DERGİSİ

4.3 YAYINLAR

4.4 AVUKAT

4.5 MESLEK USTALARINA SAYGI

4.6 HUKUK KURULTAYI TANITIM FİLMİ

4.7 UYAP

4.8 TANITIM FİLMİ9

5 YAPIMLAR

5.1 TANITIM FİLMİ

5.2 HUKUK MÜZESİ

5.3 PLAZMA TEASERLAR

5.4 AFİŞLER
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6 WEB

6.1 ANKARA BAROSU

6.2 HUKUK KURULTAYI

6.3 ABİHM

6.4 ANKARA BAROSU DERGİSİ

6.5 HUKUK GÜNDEMİ DERGİSİ

6.6 BİLİŞİM ve HUKUK DERGİSİ

Bilişim ve Hukuk dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

6.7 FMR DERGİSİ

FMR dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

6.8 ANKARA BAR REVIEW

Ankara Bar Review dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

6.9 HUKUK MÜZESİ

6.10 Baroradyo.com

6.11 Ankarabarosu.tv

6.12 Morliman.org

6.13 netbcba.org

7 DONANIM

7.1 BİLGİSAYAR ODALARI DEĞİŞİKLİK

7.2 BİLGİSAYAR ODALARI

7.3 ABEM BİLGİSAYAR ODASI

7.4 SİMULTANE ÇEVİRİ

7.5 ANONS SİSTEMİ – KLASİK MÜZİK YAYINI

7.6 PLAZMA

7.7 KİOSK

7.8 TURNİKE (Barokart uyumlu)

7.9 BAROKART
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7.10 UYAP SERTİFİKA

7.11 ELEKTRONİK İMZA

7.12 TUVALET KAPILARI (Barokart uyumlu)

7.13 KABLOSUZ İNTERNET

7.14 LCD MONİTÖRLER

7.15 PROJEKSİYONLAR

7.16 ADLİYE GÜVENLİK KAMERA

7.17 ABEM GÜVENLİK KAMERA

7.18 GÖLBAŞI KAMERA

7.19 GÖLBAŞI GÜVENLİK KAMERASI VE ALARM SİSTEMİ

7.20 ELEKTRONİK SAATLER

7.21 KABLOLAMA

7.22 YENİ BAROKART SUNUCUSU

7.23 LAPTOP-BİLGİSAYAR-YAZICI-FLASHDİSK-LCD MONİTÖR

8 YAZILIMLAR

8.1 CMK

8.2 ADLİ YARDIM

8.3 PLAZMA

8.4 KİOSK

8.5 BAROKART

8.6 HUKUK KURULTAYI

8.7 UYAP BAŞVURU

8.8 ELEKTRONİK İMZA

8.9 GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLER

9 KAMPANYALAR

9.1 AV.TR KAMPANYASI

9.2 ELEKTRONİK İMZA
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9.3 YAZILIM-MİCROSOFT

9.4 Dizüstü – masaüstü bilgisayar kampanyası

9.5 Bilgisayar saf malzemeleri kampanyası

10 SEMİNERLER - KONFERANSLAR

11 MARKA TESCİL İŞLEMLERİ

11.1 E-BARO

11.2 ALO BARO

11.3 E-AVUKAT

12 TBD BİLİŞİM ŞURASI ÇALIŞMA RAPORU

· Kasım 2006 ODTÜ Konuk Cafe

13 SEKRETERLİK PROGRAMI

14 BİLİŞİM HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

15 OYUN TURNUVASI

16 TOPLANTILAR

16.1 ADALET BAKANLIĞI

16.2 TBD

16.3 HAVELSAN

16.4 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

16.5 ANKARA ADLİYESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

16.6 YARGITAY

16.7 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

16.8 DNS ÇALIŞMA GRUBU

16.9 İNTERNET VE HUKUK PLATFORMU (İVHP)

16.10 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

16.11 International Association of IT Lawyers. Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukuk-
çuları Birliği

16.12 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
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16.13 TURKCELL

16.14 MICROSOFT

16.15 E-TUĞRA

16.16 TÜRK TRUST

ABBİM (Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi)1 

ABBİM (Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi)1.1 

ABBİM Ceza vestiyeri yanında bulunan odada verilen Barokart-UYAP sertifika vb. 
hizmetler bu faaliyetlerin artması nedeniyle 4.katta bulunan ABAYS Odasına taşın-
mış daha sonra da yine 4.katta bulunan fotokopi odasına taşınmış ve hizmetler bura-
da verilmeye devam edilmiştir.

Hali hazırda Ceza vestiyerin yanında bulunan oda da TEKNİK SERVİS olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır.

İLÇELER TEKNİK SERVİS1.2 
Bir teknik personel sürekli olarak tüm ilçelere ve civar baro birimlerine hizmet 
vermektedir. Özel arabayla birlikte ilgili birimlere giden teknik servis personeli plazma, 
kiosk, bilgisayar, lcd monitör, internet bağlantısı gibi teknik işlerin yanı sıra birimler 
arası kağıt takviyesi, mobilya-cihaz vb nakliye işlemlerini de gerçekleştirmektedir. 
Bu uygulama sayesinde Ankara Adliyesi dışındaki ilçe adliyelerindeki teknik destek 
hizmeti verilmesi sağlanmıştır.

KABLOSUZ İNTERNET1.3 
Ankara Adliyesi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi ve Ankara Barosu Gölbaşı Sosyal 
Tesislerinin tamamına baro kart uyumlu kablosuz internet ağı konulmuştur. Günün 
gelişen şartlarına uyularak kablosuz internet bağlantı kalitesi donanım ve yazılım 
takviyesi yapılmak suretiyle sürekli arttırılmaktadır.Gerekli test çalışmaları başarıyla 
tamamlanmış olup çok kısa bir süre içerisinde barokart numarası ve şifresi ile internete 
bağlanabilmek mümkün olabilecektir.
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METRONET1.4 
Ankara Adliyesi’ndeki kullanımlar için 10MBit metro ethermet bağlantısı başvuruları 
yapılmış olup ilgili teknik yapılandırmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar tamamlanmış 
olup şu an itibariyle Ankara Adliyesindeki tüm internet işlemleri metronet kalitesi 
ile gerçekleştirilmektedir. Ankara Barosu Eğitim Merkezindeki internet bağlantısının 
metro Ethernet bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. 

YENİ FOTOĞRAF MAKİNESİ ve FOTOĞRAF ARŞİVİ1.5 
Ankara Barosu etkinliklerini görüntülemek için kullanılan fotoğraf makinesi ABEM’e 
verilmiş olup yerine taşıma çantası, flaşörü ve mercekleriyle profesyonel biri dijital 
fotoğraf makinesi alınmış ve tüm görüntüler kaliteli ve dijital ortamda depolanmaya 
başlanmıştır.

Baronun basılı ortamdaki tüm fotoğrafları elektronik ortama aktarılmış ve dijital 
ortamda çekilmiş olan diğer fotoğraflarla birleştirilip Baronun dijital fotoğraf arşivi 
oluşturulmuştur.

YENİ KAMERA ve GÖRÜNTÜ ARŞİVİ1.6 

Ankara Barosu etkinliklerini görüntülemek için kullanılan kamera ABEM canlı yayın 
projesine verilmiş olup yerine profesyonel bir kamera alınmış ve tüm görüntüler ka-
liteli ve dijital bir ortamda depolanmaya başlanmıştır. Baronun bugüne kadar VHS, 
Beta, Kamera kasetleri, cd-rom, dvd vb. ortamlardaki tüm görüntüler dijital ortama 
aktarılmış ve Baronun dijital görüntü arşivi oluşturulmuştur. 

BARO RADYO1.7 
1995 yılından beri Barodaki tüm etkinliklerin ses kasetlerinde kaydedilen bölümleri 
dijital ortama aktarılmıştır. İnternet üzerinden yayınlanan Baro Radyonun test 
çalışmaları başarıyla tamamlanmış olup şu an itibariyle canlı yayın imkanı da dahil 
olmak üzere müzik yayınına başlanmıştır.

BARO TV1.8 
1995 yılından beri Barodaki tüm etkinliklerin görüntü kasetlerinde kaydedilen 
bölümleri dijital ortama aktarılmıştır. İnternet üzerinden yayınlanan Baro TV test 
çalışmaları başarıyla tamamlanmış olup şu an itibariyle canlı yayın imkanı da dahil 
olmak üzere görüntü yayınına başlanmıştır.
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ABEM’de yapılan tüm etkinlikler ve yemin törenleri canlı olarak internet üzerinden 
izlenebilmekte olup bu yayınlara daha sonra arşiv bölümünden ulaşılıp izlenme 
düzeneği hazırlanmıştır. 

E-YAYIN1.9 
1944 yılından beri Ankara Barosu tarafından yayınlanan tüm dergiler dijital ortama 
aktarılmış ve tek bir DVD içerisine sığdırılmıştır. Özel ve şık tasarımlı bu DVD-Rom 
Ankara Barosu dergisi ile birlikte tüm meslektaşlarımıza ücretsiz olarak gönderilmiştir. 
Bu yayınların tamamına internet üzerinden de ulaşılabilinmektedir.

Ankara Barosunu tüm basılı yayınları dijital ortama aktarılmış olup internette 
yayınlanmaya başlanmıştır. Bu yayınların tamamı tek bir DVD içerisine sığdırılarak 
özel ve şık tasarımlı bir DVD-Rom Ankara Barosu dergisi ile birlikte tüm 
meslektaşlarımıza ücretsiz olarak gönderilmiştir.

BARO LEVHASI CD-ROM1.10 
Baroya kayıtlı tüm avukatların resimli iletişim bilgilerini içeren cd-romlar hazırlanmış 
ve tüm meslektaşlarımıza ve Mahkeme kalemlerine ücretsiz olarak gönderilmiştir. 
Bu program aracılığıyla güncellemeler yapılabilmekte olup seçilen avukatlara sms 
gönderme imkanı sunulmuştur. Bu program sayesinde meslektaşlarımız ve Adliye 
çalışanlarının internet bağlantısı olmadan da avukat bilgilerine ulaşılabilmektedir.

İLÇELERE YENİ DONANIMLAR1.11 
İlçelerdeki Baro odalarında tüm bilgisayarlar LCD Monitörlü yeni bilgisayarlar ve 
modern yazıcılar eklenmiştir. 

 1.12 YENİ YÖNETİM KURULU ODASINA LAPTOP VE YAZICILAR
Yeni Yönetim Kurulu odasına ihtiyaç olan 3 adet notebook ve 1 adet yazıcı 
kurulmuştur.

 ANKARA HUKUK VE GAZİ HUKUK’A PLAZMA DUYURU 1.13 
SİSTEMİ
Ankara Adliyesi Ceza bölümüne yeni plazma ve kiosklar eklenmiş olup Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine de oradaki 
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hukuk fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin Baro faaliyetlerini takip edebilmesi 
için plazma duyuru panoları yerleştirilmiştir. 

TANITIM2 

SMS2.1 
Çağımızın teknolojisi SMS mesajları ile avukatlarımız Baromuzun etkinliklerinden 
anında haber edilmeye devam edilmektedir. Şu an için 4 dakika içerisinde 7000 
civarında avukat ve 900 civarında stajyer avukata SMS yoluyla ulaşılabilmektedir.

E-POSTA2.2 
Baromuz üyesi avukatlara haftalık olarak e-posta gönderme yetisine sahip sistem 
hazırlanarak faaliyete sokulmuştur. Şu an için 20 dakikalık bir süre içerisinde baro 
levhasında e-posta adresleri bulunan tüm meslektaşlarımıza internet üzerinden 
ulaşılabilmektedir.

YAYINLAR3 

E-TAKİP3.1 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa hazırladığımız e-takip 
kitapçığı 7. ayrı baskı yapmıştır. Ülkemizdeki diğer barolar için halen temel başvuru 
kaynağı olma özelliğini korumakta olan bu kitapçığa e-imza bölümü eklenmiş olup 
8.baskı hazırlıklarına başlanmıştır.
 

İLTC KİTAP3.2 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları Birliği tarafından organize 
edilen Uluslararası Hukuk ve Ticaret konulu konferansa ilişkin “International Law and 
Trade-Bridging The East-West Divide” isimli kitap 1000 adet olarak Baromuz tarafından 
bastırılmış ve dağıtılmıştır. Kitapta Konferansa AB Genişlemeden Sorumlu Türkiye 
üyesi, AİHM ve Avrupa Toplulukları Mahkemesinden üst düzey hakimlerin katıldığı 
konferanslara ilişkin çalışmalar bulunmaktadır.

Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları birliği tarafından düzenlen konferansa 
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ilişkin “Cyberlaw Security&Privacy” isimli kitap 1000 adet olarak Baromuz tarafından 
bastırılmış ve dağıtılmıştır.

Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları birliği tarafından düzenlen konferansa 
ilişkin “Business and Law-Theory and Practice” kitap 1000 adet olarak Baromuz 
tarafından bastırılmış ve dağıtılmıştır.

DERGİ – BİLİŞİM ve HUKUK3.3 
Türkiye’nin ilk Bilişim Hukuku dergisi olan “Bilişim ve Hukuk” dergimiz 
yayınlanmaya başlamıştır. İlk sayımızda özel dosya olarak UYAP işlenmiş, bilişim 
hukuku ile ilgili makalelere, mahkeme kararlarına ve internetteki hukuk sitelerinin 
tanıtımına yer verilmiştir. İkinci sayımızda “Elektronik İmza” 3. sayımızda “Hukuk 
Yazılımları” 4.sayımızda “Kişisel verilerin korunması ve Bilgi İşlem Merkezi çalışanlarının 
sorumlulukları” 5.sayımızda “Donanım rehberi” 6.sayımızda “Hukuk Kurultayı 2008” 
7.sayımızda “İnternet Bankacılığı” ve 8.sayımızda “İnternet sitelerinin kapatılması” özel 
dosya konusu olarak işlenmiştir. 

CD4 

HUKUK MÜZESİ4.1 
Hukuk Müzesinin tanıtımını içeren tanıtım filmi şık ve özel tasarımlı bir VCD olarak 
meslektaşlarımızın beğenisine sunulmuştur.

BARO DERGİSİ4.2 
1944 yılından beri yayınlanan tüm dergiler dijital ortama aktarılmış ve özel ve 
şık tasarımlı bir DVD içerisine yerleştirilerek meslektaşlarımızın kullanımına 
sunulmuştur.

YAYINLAR4.3 
Ankara Barosu tarafından yayınlanan tüm yayınlar dijital ortama aktarılmış ve özel ve 
şık tasarımlı bir DVD içerisine yerleştirilme çalışmalarına devam edilmektedir.

AVUKAT 4.4 
Bilişim ve Hukuk Dergisi ile meslektaşlarımıza dağıtılması düşünülen ve içinde 
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avukatlara yardımcı olacak programların olacağı CD hazırlıkları sonuçlanma 
aşamasındadır.

MESLEK USTALARINA SAYGI4.5 
Meslek Ustalarına Saygı Etkinlikleri çerçevesinde panel öncesinde yapılan özgeçmiş 
gösterimine ilişkin özel filmler Bilgi İşlem Merkezince hazırlanmış ve şık bir tasarım 
içerisinde ilgililere dağıtılmıştır. Bugüne kadar Sayın Teoman Evren, Atila Sav, Erzan 
Erzurumluoğlu, Yekta Güngör Özden, İlhami Güven, Fikri Yücel, Mahir Can Ilıcak’ın 
çekimleri yapılıp filmleri hazırlanmış ve ilgili panel de eklenerek bu yayınlar dvd 
haline getirilmiştir.

HUKUK KURULTAYI TANITIM FİLMİ4.6 
08-11 Ocak 2008 tarihleri arasında düzenlenen Uluslar arası Hukuk Kurultay 2008 
tanıtım filmi Bilgi İşlem Merkezince hazırlanmış ve şık bir tasarım ile ilgililere 
gönderilmiştir.

UYAP4.7 
UYAP ile ilgili olarak tüm uygulamaların yer aldığı CD-Rom’un en son versiyonu şık 
tasarımı ile avukatlarımızın kullanımına sunulmuştur.

TANITIM FİLMİ4.8 
Bilgi İşlem Merkezi’miz tarafından yapılan tanıtım filmi şık bir tasarım ile 
avukatlarımızın beğenisine sunulmuştur. İNGİLİZCE versiyonu da hazırlanmış ve 
çeşitli uluslararası toplantılarda gösterilemeye başlanmıştır.

YAPIMLAR5 

BARO TANITIM FİLMİ5.1 
Baromuzun faaliyetlerini görsel alana taşıyan tanıtım filmi Baromuz Bilgi İşlem Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır. 15 dakikalık bu tanıtım filmi için 10 günden fazla kamera 
çekimi yapılmış, montajlama ve kurgu işlemleri dijital ortamda yapılandırılmıştır. Bu 
tanıtım filminin güncel versiyonun çekim hazırlıklarına başlanmıştır.
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HUKUK MÜZESİ5.2 
Hukuk müzesinin tanıtımı için 1 gün boyunca profesyonel çekimler yapılmış 
montajlama ve kurgu işlemleri dijital ortamda yapılandırılmıştır.

PLAZMA TEASERLAR5.3 
Baromuzun birimlerinin kısa görsel tanıtımları Bilgi İşlem Merkezi yönetiminde 
hazırlanmış ve plazmalarda yayınlanmaya başlanmıştır. Güncel versiyonlarının 
hazırlıklarına başlanmıştır.

MESLEK USTALARINA SAYGI5.4 
Meslek Ustalarına Saygı Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan kısa filmler ilgili panel 
görüntüleri de eklenmek suretiyle dvd halinde getirilmiş özel tasarımlı dvd kutuları 
içinde ilgililere dağıtılmıştır.

AFİŞLER5.5 
Baromuzun birimlerinin afişsel tasarımları Kısa Film Yarışması Bilişim Hukuku 
Sertifika Programı e-baro uygulamaları vb afişler Bilgi İşleme Merkezi yönetiminde 
hazırlanmış ve özel dizayn edilmiş panolarda yayınlanmaya başlanmıştır. Güncel 
versiyonlarının hazırlıklarına başlanmıştır.

WEB6 

ANKARA BAROSU 6.1 http://www.ankarabarosu.org.tr/ 
Süresi biten Hosting-mail hizmetleri yenilenmiştir.•	
Tasarım tamamen değiştirilme çalışmaları başlatılmıştır•	
İçerikte köklü değişiklikler yapılmıştır.•	
Yönetim kurulu kararları bölümü güncellenmiştir.•	
Basın bildirileri bölümü güncellenmiştir•	
Mali bülten bölümü güncellenmiştir.•	
Disiplin kurulu kararları bölümü güncellenmiştir•	
Hakem Kararları bölümü güncellenmiştir•	
Panel bant çözümleri güncellenmiştir Baro levhası bilgileri güncellenmiştir.•	
Baro belgeseli ve basında baromuzla ilgili televizyon haberleri internet •	

üzerinden izlenebilmektedir.
Yeni yapılan etkinlikler veya yeni çıkan haberler, raporlar, internet sitesine •	

belirli dönemlerde eklenmektedir.
Nöbetçi mahkemeler bölümü güncellenmiştir•	
Internet sitemiz günde ortalama 2500-3000 farklı ziyaretçi tarafından ziyaret •	
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edilmektedir.

HUKUK KURULTAYI 6.2 http://www.hukukkurultayi.org/ 
Hukuk Kurultayı 2008 internet sitesi tasarımları yapılmış ve 2000’den beri yapılan 
tüm kurultaylara ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılıp bu site aracılığıyla 
yayınlanmaya başlanılmıştır.

ABİHM 6.3 http://www.abihm.org/ 
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin internet sitesi ABBİM tarafından 
hazırlanmaktadır.

ANKARA BAROSU DERGİSİ 6.4 http://www.ankarabarosudergisi.com/ 
Ankara Barosu Dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.
 

HUKUK GÜNDEMİ DERGİSİ 6.5 http://www.hukukgundemi.org/ 
Ankara Barosu Dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.
 

BİLİŞİM ve HUKUK DERGİSİ 6.6 http://www.bilisimvehukuk.com/ 

Bilişim ve Hukuk dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

FMR DERGİSİ 6.7 http://www.fmrdergisi.com/ 

FMR dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

ANKARA BAR REVIEW 6.8 http://www.ankarabarreview.com/ 

Ankara Bar Review dergisinin web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

HUKUK MÜZESİ 6.9 http://www.barohukukmuzesi.org  
Hukuk Müzesi web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.
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Baroradyo.com 6.10 http://www.baroradyo.com/ 
Baro Radyo web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

Ankarabarosu.tv 6.11 http://www.ankarabarosu.tv/ 
Baro TV web sitesi tasarlanmış ve yayınlanmaya başlanmıştır.

Morliman.org 6.12 http://www.morliman.org/ 
Kadın Hakları Merkezine ait olmak üzere Morliman.org web sitesi tasarlanmış ve 
yayınlanmaya başlanmıştır.

netbcba.org6.13 
Karadeniz Barolar Birliği’nin internet sitesi ABBİM tarafından hazırlanmaktadır. 
Güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
 

DONANIM7 

BİLGİSAYAR ODALARI DEĞİŞİKLİK7.1 
Tüm ilçe birimlerine yeni bilgisayar ve yazıcılar alınmıştır.

BİLGİSAYAR ODALARI7.2 
2 Bilgisayar odasındaki tüm makineler modernize edilmiş akıllı kart okuyucu cihazlar 
ve USB uzatıcı takviyeleri yapılmıştır. PC ve Virüs koruma programları kurulmuştur. 

ABEM BİLGİSAYAR ODASI7.3 
Stajyer avukatların kullanımı için ABEM’de bilgisayar odası kurulmuştur.
 

SİMULTANE ÇEVİRİ7.4 
Ankara Barosu Kültür Merkezi içerisinde yer alan Konferans Salonuna simultane 
çeviri sistemi kullanılmaya devam edilmektedir.

ANONS SİSTEMİ – KLASİK MÜZİK YAYINI7.5 
Ankara Adliyesi içerisindeki asansör kapılarının olduğu bölümlere anons sistemi 
kurulmuştur. Gün boyunca Ankara Adliyesinde klasik müzik yayını yapılmakla 
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birlikte bu sistem aracılığıyla önemli anonslar yapılarak meslektaşlarımız 
bilgilendirilmektedir.

PLAZMA7.6 
Ankara Adliye Sarayı İçerisinde 25 Adet;
Beypazarı Adliyesi 1 Adet
Gölbaşı Adliyesi 1 Adet
Çubuk Adliyesi 1 Adet
Polatlı Adliyesi 1 Adet
Sincan Adliyesi 1 Adet
Kazan Adliyesi 1 Adet
Elmadağ Adliyesi 1 Adet
Kızılcahamam Adliyesi 1 Adet
Şereflikoçhisar Adliyesi 1 Adet
FSEK 1 Adet
Bölge İdare Mahkemesi 1 Adet

KİOSK7.7 
Ankara Adliye Sarayı İçerisinde 15 Adet;
Beypazarı Adliyesi 1 Adet
Gölbaşı Adliyesi 1 Adet
Çubuk Adliyesi 1 Adet
Polatlı Adliyesi 1 Adet
Sincan Adliyesi 1 Adet
Kazan Adliyesi 1 Adet
Elmadağ Adliyesi 1 Adet
Kızılcahamam Adliyesi 1 Adet
Şereflikoçhisar Adliyesi 1 Adet
FSEK 1 Adet
Bölge İdare Mahkemesi 1 Adet

TURNİKE (Barokart uyumlu)7.8 
Ankara Adliyesi Suçüstü Girişi 1 Adet
Ankara Adliyesi Ziraat Bankası Girişi 1 Adet
Ankara Adliyesi Vakıfbank Girişi 1 Adet
Ankara Adliyesi Otopark Girişi 1 Adet
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BAROKART7.9 

Barokart, Baroların gelirlerini tahsil ederken kartlı ödeme sistemlerini kullanmalarının, 
sistemi hantallıktan kurtaracağı, arzu edilen şeffaflık ve düşük maliyet özelliklerinin 
sağlanabileceği düşünülerek tasarlanmıştır.

İlk olarak Ankara Barosu Başkanlığı bünyesinde kullanılmış olan BaroKart sistemi, 
eski manyetik kartlara oranla yüksek seviyede güvenlik, hız ve pratiklik sağlayan akıllı 
kart teknolojisi ile üretilmektedir.

Baro bünyesinde para tahsilatı yapılan bütün birimlerde geçerli olan sistem üye 
avukatın kendi ve çalışma arkadaşlarının harcamalarını rahatlıkla kontrol edebilmesini 
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra aynı kolaylıkları baro muhasebesi ve birimleri için 
fazlası ile sağlayacaktır.

BaroKart kullanımı ile ilgili;

Kaydı elle tutulamayacak kadar küçük fakat işlem sayısı olarak çok büyük olan 
harcamaların kaydının tutulmasını sağlayacaktır. 

Üye avukat, istediği periyotlarda gönderilecek otomatik Hesap Ekstresi elektronik 
postaları ile her an bilgilendirilecektir.

Baro birimlerinde (Dil Eğitim Merkezi gibi) verilen hizmetlerin ücretlerinin 
taksitlendirilmesinde kullanılacaktır.

Uygulamanın başlaması ve Barokart kullanıcı sayısının artması ile üyemizin diğer 
kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalardan faydalanabilmesini sağlayacaktır. Şu 
anda 5.391 Adet Barokart kullanımda olup, Faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 
190.000 YTL kredi yüklenmiş ve harcanmaktadır.

Barokart Terminalleri

1 Avukat Odası - 1 (3.Kat)
2 Fotokopi Odası - 1 (Zemin Kat - Vestiyer)
3 Fotokopi Odası - 2 (Zemin Kat)
4 Fotokopi Odası - 3 (Zemin Kat)
5 Fotokopi Odası - 4 (Zemin Kat)
6 Fotokopi Odası - 5 (2.Kat)
7 Fotokopi Odası - 6 (2.Kat)
8 Fotokopi Odası - 7 (4.Kat)
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9 Gölbaşı Sosyal Tesisleri
10 Eğitim Merkezi Kafeterya
11 Bilgi İşlem Merkezi
12 Muhasebe -1
13 Muhasebe -2
14 Sistem Yöneticisi
15 Fotokopi Odası - 8 (4.Kat)
16 Fotokopi Odası - 9 (4.Kat)
17 Fotokopi Odası - 10 (4.Kat)
18 Fotokopi Odası - 11 (A.Ceza)
19 Muhasebe – 3
20 Bilgi İşlem Merkezi
21 Fotokopi Odası - 12 (DGM)
22 Baro Kalemi – 1
23 Baro Kalemi – 2
24 www.barokart.com.tr

 

 7.10 UYAP SERTİFİKA
Bugüne kadar 3000’den fazla meslektaşımıza UYAP sertifikası dağıtılmış, 2000’den 
fazla meslektaşımızın da sertifika yenileme işlemi yapılmıştır.

 ELEKTRONİK İMZA7.11 
Elektronik İmza başvuruları Barolar arasında ilk olarak Baromuz Bilgi İşlemi 
tarafından alınmaya başlanmıştır. E-İmza dağıtımına 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle 
başlanmıştır.

TUVALET KAPILARI (Barokart uyumlu)7.12 
Yeni kırılmayan kapı yapılmış olup Adliye Sarayı içerisinde üyelerimize tahsis edilmiş 
olan bay ve bayan tuvalet kapıları Barokart ile açılmaktadır.

KABLOSUZ İNTERNET7.13 
Ankara Adliyesinde 48 noktada kablosuz internet hizmeti baromuz tarafından 
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ücretsiz sağlanmakta, çok yakında bütün ilçe adliyeleri içerisinde internet kullanımı 
Barokart no su ve şifresi ile sağlanacaktır.

LCD MONİTÖRLER7.14 
Ankara Adliyesi’nde 140 Duruşma Salonu ve Tüm İlçelerde Duruşma 
Salonlarında Monitör ile duruşma tutanağı takibi sistemi mevcuttur.

PROJEKSİYONLAR7.15 
Dil Eğitim Merkezi bünyesindeki yabancı dil eğitim sınıflarımızın tamamına 
projeksiyon cihazı ve perdeleri kurulmuştur.

ADLİYE GÜVENLİK KAMERA7.16 
Adliye içerisinde 9 noktada kurulu olan güvenlik kamerası sistemleri kayıt 
odasında bulunan sistemin çok eski bir teknoloji ile üretilmiş olması ve 
meslektaşlarımızın kapı girişlerinde yaşadıkları sorunları kameradan izlemeye 
çalıştığımızda yaşadığımız olumsuzluklar nedeniyle, adliye kamera sistemi 
kayıt cihazının değiştirilmesine karar verilmiştir. Bunun sonucunda adliye 
güvenlik kameraları kayıt sistemi en son teknoloji ile harddisk ve dvd yazıcı ile 
işleyen bir yapıyla yenilenmiştir.

ABEM GÜVENLİK KAMERA7.17 
Ankara Barosu Eğitim Merkezi ve alt katlarında bulunun Konferans Salonu ve 
Hukuk Müzesi’ndeki değerli cihazların ve hukuk materyallerinin korunması 
açısından bina dışına ve içine gece görüş yeteneğine sahip kameralar 
kurulmuştur ve sistem son 20 günlük kaydı hafızasında tutabilecek şekilde 
yapılandırılmıştır.

GÖLBAŞI KAMERA7.18 
Gölbaşı Sosyal tesisleri restoran mutfağında temizliğin ve hijyenin korunması 
ve devamlığının sağlanması büyük mutfaklarda uygulanan kamera ile 
denetleme sistemi kurulmuştur.

GÖLBAŞI GÜVENLİK KAMERASI VE ALARM SİSTEMİ 7.19 
Gölbaşı Sosyal Tesislerinde sık karşılaşılan hırsızlık olaylarına önlem olarak 6 
adet güvenlik kamerası kurulmuştur.
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ELEKTRONİK SAATLER7.20 
İki yüzü dijital saat olan panolar ürettirilmiş ve adliye koridorlarının ortasına 
asılmıştır. Saatlerin satır yükseklikleri 16 cm’dir. Saatlerin bakımı ve ayarlanması 
Merkezimizce yapılmaktadır.

KABLOLAMA7.21 
KIOSK/PLAZMA SİSTEMLERİ KABLOLAMA YAPISI DEĞİŞİMİ
 Kiosk ve Plazma Duyuru Panolarının Bağlantı Yapıları değiştirilmiş ve 
bağımsız bir bağlantı kurulmuştur;

Sistem Yavaşlığı :1.  Kioskların aynı anda internete bağlı olma-
sı sistemi genel olarak yavaşlatmış, baronun diğer birimlerinde 
internet hızını ve Baro programına bağlantı hızını düşürmüştür. 
Şu anda baronun kullandığı hatlar ayrı ve paylaşımsız olarak ken-
dine bağlıdır. Sistem hızı artmıştır.

Güvenlik Açığı :2.  Kioskların bağlı olduğu hattan, başka bir 
cihazla bağlanılması durumunda kötü niyetli kişiler tarafından 
baronun bütün kayıtlarının olduğu sunuculara büyük ölçüde za-
rar verilebilmesine imkan tanıyordu. Sistemin ayrı olmasından 
dolayı şu anda kiosklara bağlı hatlardan baroya herhangi bir eri-
şim şansı kalmamıştır.

Elektrik Sistemi :3.  Kiosklar ve Plazmaların ayrı ayrı elektrik 
sistemlerine bağlı olması sabahları açılmaları ve akşamları da ka-
panmaları açısından büyük zorluk çıkartmaktaydı. Ayrıca kapa-
tılmayan kiosklar ve plazmalar 24 saat çalışmakta bu da enerji 
kaybına, plazmaların ömürlerinin azalmasına,  sistemlerin aşırı 
ısınmadan dolayı bozulmasına sebep oluyordu. Şu anda bütün 
sistemler baro kaleminden açılıp kapanabilmektedir.

BAROKART POS SİSTEMLERİ 
Barokart Pos Cihazları Kablolama Alt Yapısı Yeniden yapılmıştır;

Sistem Güvenliği : 1. Parasal işlemlerin yapıldığı bir sistem olduğu için 
kendine ait bir veri taşıma kablolaması gerektiren bir sistemdir. Adliyenin çeşitli yer-
lerine kurulu olan avukat odalarına güvenli bir hat çekilmiştir. Bütün hatlar Zemin 

Kurullar Çalışma Raporu



457

Kurullar Çalışma Raporu

Katta olan bilgi işlem merkezine bağlanmış ve sunucular ile bağlantısı yapılmıştır.

YENİ BAROKART SUNUCUSU7.22 
Artan Barokart kullanıcı sayısı ve Barokart işlemleri nedeni ile kapasite artırımına 
gidilmiş ve Bilgi İşlem Merkezimize Barokart veritabanı sunucuları kurulmuştur.

LAPTOP-BİLGİSAYAR-YAZICI-FLASHDİSK-LCD MONİTÖR7.23 
Baromuz bünyesinde çalışmakta olan personel ve gerekli olan alanlar için bilgisayar 
sistemi, notebook, yazıcı, flash bellek alınmıştır. 

YAZILIMLAR8 

CMK8.1 
CMK yazılımı ile Kurul yönerge değişiklikleri doğrultusunda yenilikler 
eklenmiş ve yazılım CMK servisine daha uygun hala getirilmiştir.

ADLİ YARDIM8.2 
Adli Yardım Merkezi bünyesinde avukat görevlendirme sıralamasını daha 
adil bir şekilde yapılabilmesi için yazılım yaptırılmıştır. Yazılım sayesinde 
Adli Yardım Kurulu personelinin görev yükü azaltılmış ve tam olarak bir 
otomasyonda bilgiler tutulur hale getirilmiştir.

PLAZMA8.3 
Plazma Monitörler için internet üzerinden online çalışan ve baro duyuruları 
internet üzerinden sürekli güncelleyerek yayınlayan yazılım yaptırılmıştır. 
Yazılım için hiçbir ücret ödenmemiş ve promosyon olarak alınmıştır.

KİOSK8.4 
KIOSK Bilgilendirme sistemleri için Baro Levhası, Nöbetçi Mahkemeler, 
Adliye Planı Baromuz Web Sayfası, Yargıtay Kararları Sorgu Ekranı, Danıştay 
Kararları Sorgu Ekranı, Resmi Gazete Sorgu ekranlarını ve Barokart bilgilerini, 
hesap ekstrelerini, baro aidat borçlarının da öğrenilebileceği yazılım 
yaptırılmıştır. Yazılım ve güncellemeleri için herhangi bir ücret ödenmemiş ve 
kiosk bilgilendirme sistemleri yanında promosyon olarak alınmıştır.
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BAROKART8.5 
Barokart Yazılımı, banka sistemleri kadar güvenli ve hızlı çalışması gereken bir 
sistem olduğundan yazılım konusunda çok ince ayrıntılar düşünülerek uzun 
bir süreçte yazılım bitirilmiştir. Proje kısmında başlayan zorluklar aşılmış ve 
günümüzde internet bankacılığı yapabilen büyük bankaların sistemlerine 
benzer bir sistemle otomasyon çalışır hale getirilmiştir. Güncelleme ve 
yenileme çalışmaları ile beraber sistem sorunsuz işlemektedir.

HUKUK KURULTAYI8.6 
Hukuk Kurultayı organizasyonu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

UYAP BAŞVURU8.7 
Avukat Portalının işlevleri ile birlikte açılması ile üyelerimizin sertifika alımı 
konusundaki rahatsızlıklarının giderilmesi doğrultusunda uyap.com adresi 
altında sertifika başvuruları alınmaya başlanmış ve Türkiye’de ilk defa baromuz 
tarafından üyelerine sertifika dağıtımı başlanmıştır.

ELEKTRONİK İMZA8.8 
Baro yönetiminde kullanılan bütün yazılımların Elektronik İmza destekli 
çalışması için gerekli projeler hazırlanmış ve yazılımların tasarımlarına 
başlanmıştır. Çok yakında baromuz içerisinde kullanılan yazılımlarda ve 
üyelerimize web sitesi aracılığı ile sağlana hizmetlerde elektronik imza 
geçerliliği başlayacaktır.

KAZANCI İÇTİHAT PROGRAMI8.9 
Ankara Adliyesindeki tüm avukat odalarına meslektaşlarımızın ücretsiz olarak 
yararlanması için Kazancı İçtihat programları konulmuştur.

GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLER8.10 
Gölbaşı Sosyal Tesisleri için restoran otomasyonu geliştirilmiş ve restoran 
otomasyonuna bir de stok modülü ekletilmiştir. Stokların takibi için gerekli 
olan sistem sorunsuz olarak çalışmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir.
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KAMPANYALAR9 

AV.TR KAMPANYASI9.1 
Üyelerimizin av.tr web sitesi sahibi olmaları ve işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri 
için av.tr kampanyası yapılmıştır. Haziran 2007 itibariyle başlatılan kampanyada 70 
farklı av.tr örnek sitesi satışa sunulmuştur. Örnek web sitesi hazırlama çalışmaları 
devam etmektedir.

ELEKTRONİK İMZA9.2 
Elektronik İmza 5070 sayılı kanunda belirtildiği gibi temin edilebilmektedir. Bununla 
birlikte e-imzanın temini sırasında karşılaşılan evrak, imza, işlem süreçleri en aza 
indirilecek şekil de organize edilmiş ve Bilgi İşlem Merkezimizden başvurulabilecek 
ve teslim edilebilecek duruma getirilmiştir.

YAZILIM-MİCROSOFT 9.3 
Üyelerimizin bürolarında kullandıkları bilgisayarları hukuka uygun bir biçimde 
lisanslı kullanmaları için Microsoft ile toplantılar yapılmış ve piyasa şartlarına 
göre daha uygun koşullarda Windows ve Office yazılımlarını temin edebilmeleri 
sağlanmaya çalışılmaktadır.

Dizüstü – masaüstü bilgisayar kampanyası9.4 
Kampanya hazırlığı çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilgisayar saf malzemeleri kampanyası9.5 
Yazıcı, bilgisayar, flash disk, lcd monitör vb. donanımlara ilişkin olarak kampanya 
hazırlığı çalışmalarımız devam etmektedir.

SEMİNERLER - KONFERANSLAR10 

UYAP Semineri – Kocaeli Barosu-Kocaeli - 16 Aralık 2006•	
UYAP Semineri – Eskişehir Barosu-Eskişehir - 20 Ocak 2007•	
UYAP Semineri - Hatay Barosu-Hatay – 27 Ocak 2007•	
UYAP Semineri - Hatay Barosu-İskenderun – 28 Ocak 2007•	
UYAP Semineri - Gaziantep Barosu-Gaziantep -  10 Şubat 2007•	
UYAP Semineri - Şanlıurfa Barosu(Adıyaman ve Mardin Barosunun •	
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katılımlarıyla)-Şanlıurfa 11 Şubat 2007
Türkiye Bilişim Hukuku Seminerleri 1- Bursa Barosu - Bursa 03.03.2007•	
Türkiye Bilişim Hukuku Seminerler 2- Yalova Barosu -Yalova 04.03.2007•	
İnternet Haftası Etkinlikleri-Bilişim Suçları Konferansı- Samsun Valiliği-•	

Samsun 13.04.2007
UYAP Semineri - Tokat Barosu 14.04.2007•	
Avukatlık İnternet Siteleri ve av.tr Uygulamaları 19.04.2007 ABEM•	
UYAP Semineri 1- Bursa Barosu-Bursa 21.04.2007•	
UYAP Semineri 2- Bursa Barosu-Bursa 22.04.2007•	
UYAP Semineri - Aksaray Barosu-Aksaray 05.05.2007•	
Uluslararası Hukuk ve Ticaret Konferansı 10-12.05.2007 İstanbul•	
UYAP Vizyon Seminerleri 1- Adalet Bakanlığı - Ankara 28.05.2007•	
UYAP Vizyon Seminerleri 2 - Adalet Bakanlığı - Ankara 04.06.2007•	
TBD Kamu BİMY-Antalya – 01-03.06.2007•	
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Kazakistan Adalet Bakanlığı •	

Avukat Portalı sunumu-Ankara 18.06.2008
UYAP Semineri - Çorum Barosu - Çorum 23.06.2007•	
UYAP Semineri - Diyarbakır Barosu- Diyarbakır 01.07.2007•	
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-İngiltere Adalet Bakanlığı •	

Avukat Portalı Sunumu-Ankara-04.09.2007
E-beyanname-konferans-Ankara-05.11.2007•	
E-beyanname-konferans-Ankara-12.11.2007•	
UYAP Semineri-Zonguldak Barosu-Zonguldak-24.11.2007•	
Microsoft DPE Toplantısı-28.11.2007•	
UYAP Semineri-Düzce Barosu-Düzce-01.11.2007•	
UYAP Semineri-İzmir Barosu-İzmir-07.12.2007•	
UYAP Semineri-Trabzon Barosu-Trabzon-15.12.2007•	
Bilişim Suçlarında Soruşturma Evreleri Konferans-ABEM-Ankara •	

26.12.2007
UYAP Semineri-Çanakkale Barosu-Çanakkale-23.02.2008•	
UYAP-İnternetten Dava Açma Semineri-Kocaeli Barosu-•	

Kocaeli-29.02.2008
E-sağlık çalıştayı-Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-•	

Kızılcahamam- 26-27-28 Mart 2008 
Samsun Valiliği-İnternet Haftası-Bilişim Suçları-Samsun14 Nisan 2008•	
5651 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelikler Çerçevesinde İnternet Sitelerinin •	

Filtrelendirilmesi -Abem-Ankara--05 Mayıs 2008 
II.Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu- 16-18 Mayıs 2008 Kıbrıs •	

Girne 
TBD-Kamubim- Antalya 21-23 Mayıs 2008•	
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İnternet Sitelerinin Filtrelendirilmesi Çalıştay-Abant-18-19 Haziran 2008•	
“Bilgisayarlarda,1.  bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama 

ve Elkoyma –konferans-ABEM-Ankara-09.07.2008 

MARKA TESCİL İŞLEMLERİ11 

E-BARO 11.1 
Merkezimiz tarafından ilk günden bu yana yürütülmekte olan e-baro projesinin 
isminin tescili ile ilgili işlemlere başlanmış ve e-baro.com.tr, e-baro.gen.tr, e-baro.web.
tr alan adları alınmıştır.

ALO BARO 11.2 
İlk olarak Merkezimiz tarafından geliştirilmiş HUKUK TELEFON REHBERİ ve 
BARO ÇAĞRI MERKEZİ projelerinde kullanılmak üzere 444 22 76 (444 BARO) 
hattı alınmış ve bu projeye verilen isim tescil ettirilmiştir.

E-AVUKAT11.3 
Merkezimiz projeleri arasında yer alan e-avukat projesinin ismi tescil ettirilmiştir.

TBD BİLİŞİM ŞURASI ÇALIŞMA RAPORU12 
TBD Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Çalışma Grubu Toplantıları  (Ankara 
2006-2007)
 

Kasım 2006 ODTÜ Konuk Kafe•	
20 Kasım 2006 TBD ABEM,•	
04 Aralık 2006 TBD ABEM,•	
25 Aralık 2006 TBD ABEM,•	
22 Ocak 2007 TBD ABEM,•	
17 Şubat 2007 TBD Gölbaşı•	

SEKRETERLİK PROGRAMI13 
Ankara Barosu Sekreterlik Eğitim Programı ile ilgili alt yapı çalışmaları, sekreter kart 
ve sertifika basımı işlemleri Merkezimiz tarafından yapılmıştır.
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BİLİŞİM HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI14 

ANKARA BAROSU BİLİŞİM HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI KONU 
BAŞLIKLARI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ 
SAYISAL VERİ TEKNOLOJİSİ 
İŞLETİM SİSTEMİ VE YAZILIMLAR 
İNTERNET TEKNOLOJİSİ 
İSTEMCİLER İÇİN AĞ GÜVENLİĞİ 
KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİMİ VE GÜVENLİĞİ 
BİLİŞİM KÜLTÜRÜ 
İNTERNET ARAMA MOTORLARI
BİLİŞİM HABERCİLİĞİ 

İNTERAKTİF BANKACILIK-CEZA 
E-TÜKETİCİ 
ELEKTRONİK İMZA 
AV.TR- E-BARO 
BİLİŞİM SUÇLARI-KANUN 
MADDELERİ 
SANAL KUMAR 
BİLİŞİM SUÇLARI-ÖRNEK 
OLAYLAR 
E-DEVLET UYGULAMALARI 
HAKARET-SÖVME 
SUÇLARI(İNTERNET-SMS VB.) 
ULUSLAR ARASI MEVZUAT 
BİLİRKİŞİ RAPORLARI 
İNTERAKTİF BANKACILIK-
HUKUK

ALAN ADLARI HUKUKU 
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI 
DELİL TESPİTİ-HUKUK 
UYAP 
DELİL TESPİTİ-CEZA 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
İNTERNET SERVİS 
SAĞLAYICILAR 
FİKRİ HAKLAR-İLGİLİ 
HÜKÜMLER 
SPAM-YIĞIN E-POSTA-SMS 
TELEKOMİNİKASYON HUKUKU 
İNTERNET SİTELERİNİN 
FİLİTRELENMESİ 
ÇOCUK PORNOGRAFİSİ
 

Dersler Ankara Barosu Eğitim Merkezinde verilmektedir. 
Program Avukat, Savcı, Hakim, Stajyer avukat, Stajyer hakim, Hukuk fakültesi 
öğrencileri, Teknik fakülte öğrencileri, Emniyet personeli, Silahlı Kuvvetler 
Personeli, Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve sair tüm ilgililerin katılımına açıktır. 
 
Katılım 30 kişi ile sınırlıdır. 
 
Katılımcılara program sonunda sertifika verilmektedir. Sertifika alabilmek için 
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derslere %70 oranında katılım ön şartı vardır. 
 
Program ücreti 240 YTL olup (Kredi kartına 1 peşin 2 taksit yapılabilmektedir.)
Toplam 6 grup açılmış olup 190 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.  
 
Bu sertifika programı daha sonra Ankara Barosu Avukatlık Akademisi ile ortaklaşa 
düzenlenmeye devam etmiş ve 8 grup daha açılarak toplam 14 grup açılmış ve 
toplamda 388 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

OYUN TURNUVASI15 
Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi I. Oyun Turnuvası 26.04.2007 tarihinde 18.00-
22.00 saatleri arasında Mithatpaşa Cad.No:38/B Kızılay-ANKARA   adresindeki  
UZAYNET Cafe’de yapılmıştır. 
20 Kişilik katılım olmuştur.
Kazananlar kupayla ödüllendirilmiştir.
Kazananlar : Ömer SOYLU (Avukat)
Cumhur ÖZKESER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi)

Ankara Barosunca 12.05.2008 tarihinde 2.’si yapılan bilgisayar oyunları turnuvasına 
katılım 2007 yılına oranla daha fazla olmuştur. Mithatpaşa Caddesindeki bir eğlence 
merkezinde yapılan turnuvada katılımcılar iki kategoride mücadele ettiler. 1.Pro 
Evolution Soccer 2008(Spor) ve 2. Need For Speed(Yarış) kategorilerinde yapılan 
turnuvaya Ankara Barosu Avukatları ve Stajyer Avukatlarından toplam 26 kişi 
katıldı.

Ankara Barosu Avukatlarının ve Stajyer Avukatlarının katılımı ile yapılan turnuvayı 
zorlu mücadeleler sonucunda Need For Speed alanında Ankara Barosu Stajyer 
Avukatlarından Cumhur Özkeser kazanmayı başardı. 

TOPLANTILAR16 

ADALET BAKANLIĞI 16.1 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek UYAP (Ulusal 
Yargı Ağı Projesi) ile ilgili olarak 20’den fazla toplantı yapılmıştır. En son olarak 
Kazakistan Adalet Bakanına UYAP Avukat Portalı ile ilgili olarak özel bir sunum 
yapılmıştır.
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TBD16.2 
Türkiye Bilişim Derneği ile 5’den fazla toplantı yapılmış, Bursa ve Yalova’da ortak 
etkinlik düzenlenmiştir.  Ortak yapılacak projeler üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulmaya devam edilmektedir.

HAVELSAN16.3 
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)’nin yapımını üstlenen Havelsan firmasının 
mühendisleri ile bir dizi toplantı yapılmış ve görüş alışverişinde bulunularak sistemin 
avukatlar yönündeki modüllerinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ16.4 
TBB Bilgi İşlem Merkezi ile çeşitli toplantılar yapılmış özellikle baro levhaların 
senkronize edilmesi ve UYAP sistemine dahil edilmesi yönünde ortak çalışmalar 
yapılmıştır.

ANKARA ADLİYESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI16.5 
Ankara Adliyesi içerisindeki teknoloji kullanım olanakları için çeşitli toplantı yapılmış 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

YARGITAY 16.6 
Yargıtay Bilgi İşlem Dairesi çalışanları ile bir dizi toplantılar yapılmış ve görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI16.7 
Ankara Adliyesi içerisindeki teknoloji kullanım olanakları için çeşitli toplantılar 
yapılmış karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

DNS ÇALIŞMA GRUBU16.8 
DNS Çalışma grubu ile ortak bir panel düzenlenmiştir. Diğer ortak organizasyonlar 
için çalışmalar devam etmektedir.

İNTERNET VE HUKUK PLATFORMU (İVHP)16.9 
İVHP yöneticileriyle internet üzerinden çeşitli görüşmeler yapılmış ve ilk ortak 
eser yayına sokulmuştur. İkinci ortak eser ve diğer organizasyon birliktelikleri için 
çalışmalar devam etmektedir.
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İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygu-16.10 
lama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul’daki etkinliklerine kitap basımı ile sponsor olunmuştur. Baro tanıtım standı 
açılmış ve faaliyetlerimiz yabancı konuklara dağıtılmıştır. Stantta ayrıca Baromuzun 
yayınları dağıtılmıştır. Ortak organizasyonlar için çalışmalara devam edilmektedir.

International Association of IT Lawyers. Uluslararası Bilişim Teknolo-16.11 
jisi Hukukçuları Birliği 
İstanbul’daki etkinliklerine kitap basımı ile sponsor olunmuştur. Baro tanıtım standı 
açılmış ve faaliyetlerimiz yabancı konuklara dağıtılmıştır. Stantta ayrıca Baromuzun 
yayınları dağıtılmıştır. Ortaklaşa toplam 3 kitap basılmış olup ortak organizasyonlar 
için çalışmalara devam edilmektedir.

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ16.12 
Bilgi İşlem Dairesi yöneticileriyle bir dizi toplantılar yapılmakta ve çeşitli görüş 
alışverişlerinde bulunulmasına devam edilmektedir.

TURKCELL16.13 
Baro birimleri arasındaki iletişimi ekonomik hale getirmek yönündeki ve avukatlara 
yönelik kampanyalarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

MICROSOFT16.14 
Baroya ait bilgisayarların lisanslanması ve avukatlara yönelik cazip kampanyalar 
üzerinde yapılan çalışmalar sonuçlanma aşamasındadır.

E-TUĞRA16.15 
Elektronik imzanın kullanımı ile ilgili olarak bir dizi toplantılar yapılmış ve çeşitli 
görüş alışverişlerinde bulunulmuştur.

TÜRK TRUST16.16 
Elektronik imzanın kullanımı ile ilgili olarak bir dizi toplantılar yapılmış ve çeşitli 
görüş alışverişlerinde bulunulmuştur. Ortaklaşa çalışma ile Ankara Barosu üyelerine 
uygun fiyatla elektronik imza dağıtımına başlanmıştır.
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ANKARA BAROSU C.M.K. MERKEZİ VE YÜRÜTME KURULU FAALİYET 
RAPORU

C.M.K. MERKEZİ YÜRÜTME KURULU

Başkan  : Av. Sami Kahraman (19.10.2006-30.06.2008) 

  :Av. Kemal AKKURT(01.07.2008-19.10.2008)

B. Yardımcısı : Av. H.Çağatay CENGİZ 

Genel Sekreter : Av. Onur TATAR

Üyeleri    

Av. Bertan BAŞOL

Av. Tuğba YAVAN

Av. Nergis Sungur KOCA

Av. Dilek ÇETİN

Av. Çiğdem ARSLAN 

Av. Şükran KİTİŞ

CMK Merkezi tarafından yapılan görevlendirmeler:
 
 Merkezimizce yapılan yoğun meslek içi eğitim çalışmaları sayesinde  halen 
CMK Merkezinde aktif olarak 1100 meslektaşımız görev yapmaktadır.   
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CMK Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat boyunca Kolluk Birimleri, 
Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerden gelen avukat taleplerini karşılamaktadır. 
19.10.2006 ile 31.07.2008 tarihleri arasında kolluk birimlerinden ( polis ve Jandarma 
) gelen talep üzerine toplam 19174 şüpheli için görevlendirme yapılmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişiklik üzerine Merkezimiz ayrıca 
mağdur ve müştekiler için kolluk birimlerinden gelen talep üzerine 6032 yurttaşımızın 
savunma haklarını kullanmaları için görevlendirme yapılmıştır. 

Merkezimize kolluk birimlerinden gelen talepler açısından özellikle cinsel 
istismarı içeren suçlar yönünden ifadeler esnasında sosyal hizmet uzmanı ve psikolog 
temini için ilgili kurumlarla da temasa geçilmiş; ayrıca Baromuz Çocuk Hakları 
Merkezi’ne bilgi verilerek bu alanda çalışan meslektaşlarımızın yargılama sürecinde 
davalara aktif katılımları sağlanmaya çalışılmıştır.                 

 19.10.2006 ile 31.07.2008 tarihleri arasında Cumhuriyet Savcılıklarından 
gelen toplam 5158 talep üzerine 7038 şüpheli, mağdur veya müşteki için 
görevlendirme yapılmıştır.

 19.10.2006 ile 31.07.2008 tarihleri arasında Sorgu Hakimliklerinden gelen 
toplam 2506 talep üzerine 3480 şüpheli için görevlendirme yapılmıştır.

 19.10.2006 ile 31.07.2008 tarihleri arasında Mahkemelerden gelen 2043 
talimat 16169 esas olmak üzere toplam 23391 talep üzerine 26810 sanık, mağdur, 
müşteki veya katılan için görevlendirme yapılmıştır.

19.10.2006 ile 31.07.2008 tarihleri arasında yine Askeri Mahkemelerden 
gelen 824 ve Askeri Savcılıklardan gelen 159 adet talep Merkezimizde yanıtlanmış ve 
yurttaşlarımızın savunma haklarını kullanmaları imkanı sağlanmıştır.

 Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili yönetmelik düzenlemesi çerçevesinde 
19.10.2006 ile 31.07.2008 tarihleri arasında bu görevlendirmeler karşılığı ücret 
olarak toplam 7.125.782,70.YTL ödeme Defterdarlık kanalıyla yapılmıştır. Ayrıca 
meslektaşlarımızın görev nedeniyle sarf ettikleri masraflar için de 966.117,02 yine 
Defterdarlık tarafından ödenmiştir.

 Meslektaşlarımızın vermiş oldukları gönüllü müdafilik hizmeti karşılığı 
ücretlerinin ödenmesi ile ilgili zaman zaman Baromuzdan kaynaklanmayan sorunlar 
yaşansa da ilgili Kurumla zamanında temasa geçilerek sorunlar aşılmıştır. 
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 Ankara ili sınırları içerisindeki Sincan, Akyurt, Elmadağ, Beypazarı, 
Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Polatlı, Haymana, Ayaş, Kazan, Güdül, Bala, Kalecik, 
Çamlıdere, Nallıhan, Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde görev yapan 
meslektaşlarımız da gönüllü müdafilik hizmeti yürütmektedirler. Bu ilçelerden 
Sincan, Şereflikoçhisar, Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinin görevlendirmeleri doğrudan 
Merkezimiz eliyle yürütülmektedir.  
 

Bu ilçelerden gelen taleplere ilişkin olarak meslektaşlarımızca yerine getirilen 
hizmetler karşılığı ödemeler ilgili Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla yapılmakta olup, 
ödemelere ilişkin sorunlara anında Baro Başkanlığımız kanalıyla müdahale edilmiş 
olup, şu an itibariyle ödemelere dair herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. 

 Merkezimizce kullanılan ve Türkiye’deki tüm barolar bakımından örnek teşkil 
eden bilgisayar programları sayesinde yapılan görevlendirmeler ve görevlendirme 
karşılığı tahakkuk eden ve Defterdarlık kanalıyla yapılan ödemeler ve masraflara 
ilişkin Baro Başkanlığımızca benimsenen “yönetimde şeffaflık ilkesi”  tam anlamıyla 
sağlanmış olup, bu kayıtların sürekli denetimi de sağlanmıştır. 

 Tüm meslektaşlarımız Baro Başkanlığı’nca kendilerine verilen “Baro Kart” 
vasıtasıyla sistemdeki sıralarını görebilmektedirler. Ayrıca Merkezimiz girişine 
konulan ekrandan görev sıralarının gelip gelmediğini kontrol edebilmektedir. 
 
CMK Eğitim Seminerleri:

 Yürütme Kurulumuz tarafından yeni yürürlüğe giren ceza mevzuatını da 
kapsayan bir eğitim programı hazırlanmıştır. Seminer Konuları;

Soruşturma İşlemleri1. 
Kovuşturma İşlemleri2. 
Ceza Muhakemesi Kanunu3. 
Ceza Kanununun Genel Hükümleri4. 
Çocuk Yargılaması5. 
Mağdur Hakları6. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 7. 
İnfaz Hukuku8. 
Adli Tıp olarak belirlenmiştir.9. 

 Toplam 3 gün (günde 8 saat olmak üzere toplam 24 saat) süren eğitimde her 
katılımcıya yeni yasal düzenlemeleri ve uluslararası sözleşmeleri içeren 1 adet cep 
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kanunu ve çanta verilmiştir. 

 Eğitimcilerimizin bir bölümü her seminere ait notları katılımcılara 
dağıtmıştır.

Bu eğitimler sadece Ankara Barosu bünyesinde kalmamış olup, Ankara Barosu 
bu konuda eğitimcileri aracılığıyla Türkiye’de örnek baro olarak talep eden diğer 
Barolara da eğitim vermiştir. Ankara dışındaki Barolarda verilen eğitim çalışmalarında 
da katılımcı meslektaşlarımıza sertifika verilmiş olup, CMK hizmetleri yönünden bir 
standart yaratılmaya çalışılmıştır. 

Eğitimciler :

Av. Sami KAHRAMAN
Av. Onur TATAR
Av. Bertan BAŞOL
Av. Şükran KİTİŞ
Av. Nergis SUNGUR KOCA
Av. Sabit AKTAŞ
Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU
Doç. Dr. Tabip Binbaşı Harun TUĞCU
    

Eğitimin Yeri Tarihi  Katılımcı Sayısı
Ankara Barosu 9-10-11 MART 2007 166
Ankara Barosu 30-31 MART – 1 NİSAN 2007 182
Ankara Barosu 18-19-20 OCAK 2008 171
Ankara Barosu 29 ŞUBAT – 1-2 MART 2008 130

Aksaray Barosu 14-15 NİSAN 2007 50
Ordu Barosu 2-3 HAZİRAN 2007 50
Batman Barosu 16-17 HAZİRAN 2007 50
Mersin Barosu 17-18 KASIM 2007 100
Mersin Barosu 24-25 KASIM 2007 100
Düzce Barosu 22-23 MART 2008 30
Batman Barosu 7-8 HAZİRAN 2008 50
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CMK Ücretleri ve Hizmetleri İle İlgili  Toplantı

 CMK hizmetlerinin yürütülmesi ve müdafi ücretlerinin ödenmesine ilişkin 
olarak değişik tarihlerde yapılan Adalet ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı 
toplantılara Baromuz CMK Merkezi Başkanlığı’nı temsilen Av. Sami KAHRAMAN 
katılmışlardır. Hazırlanan yönetmeliklere ilişkin olarak Baromuzca ileri sürülen görüş 
ve öneriler büyük ölçüde dikkate alınmış ve uygulamaya yön vermiştir.    

C.M.K. Yönergesi:

 Yürürlükte olan CMK Uygulama Merkezi ve CMK Yürütme Kurulu Yönergesi 
gerek ceza mevzuatından kaynaklanan ve gerekse istekli avukatlardan gelen talepler 
uyarınca değiştirilmiştir. Yönerge değişikliklerinde yürürlüğe giren ceza mevzuatı ile 
ilgili yapılacaklar ve geçmişte ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.

Yasa Tasarıları ve Yönetmelik  Taslaklarının İncelenmesi:  

 Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tanık Koruma Yasası” tasarısı, 
incelenmiş ve değişiklik önerlerimiz sunulmuştur. 

Twinning Projesi :

 Avrupa Konseyi ile İçişleri Bakanlığının müştereken yürüttüğü gözaltı 
birimlerinin iyileştirilmesi (Twinning) projesi kapsamında 2008 yılı mayıs ayında 
yapılan toplantıya Merkez Başkanımız ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz 
katılmışlardır.

Bilgilerinize arz ederiz.
 Saygılarımızla.31.07.2008
       

Av. Kemal AKKURT
      Ankara Barosu CMK Merkezi 

Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIGI’NA

Çocuk Hakları Kurulu ve Merkezi Yıllık Çalışma Raporudur.

Kurulumuz 2006-2008 dönem çalışmalarının aşağıdaki meslektaşlarımızın gönüllü 
katılımıyla yürütmüştür.

Yönetmelik uyarınca kurula Başkan olarak atama ile görevlendirilen Av. Türkay 
Asma Başkanlık yapmaktadır.

Kurulun diğer yönetici kadrosu kurul üyelerinin katkılarıyla seçilmişlerdir. Başkan 
Yardımcısı, Av.Sabit Aktaş dır. Diğer üyeler şunlardır;

Av. Nesrin Hatipoğlu
Av. Hatice Kaynak
Av. Şahin Antakyalıoğlu
Av. Nuray Yurtçu
Av. Seren Yıldız Öztürk
Av. Mehmet İlker Özkurt
Av. Mehmet Tahir Eminoğlu
Av. Hüseyin Baran
Av. Göktan Koçyıldırım
Av. Veysel Kars
Av. Bengi Melisa Birsen
Av. Lale Tabel
Av. Esra Odabaş
Av. Mustafa Bıçakçı
Av. Şükran Kitiş
Av. Hakan Gönenç

Kurulun sekretaryasını kurula atanan Av. Aslı Tatlıdil yürütmektedir.

Kurul çalışmalarında uluslar arası çocuk haklan sözleşmesi hükümlerinin Anayasanın 
90. maddesi gereği olarak ulusal hukukta da uygulanması ilkesi doğrultusunda 
yürütmektedir. Bu nedenle uluslar arası sözleşmelerle ve bu konudaki kurumlarla iş 
birliği içinde çalışmaktadır.

Bu anlamda oldukça iyi İngilizce dil bilgisine sahip olan, alanını seven disiplinli ve 
çalışkan bu arkadaşımızın merkezimize atanması çok büyük bir eksiğimizi gidermiştir. 
Baromuzun uluslar arası çocuk hukukundaki konumunu güçlendirmiştir.
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Kurulumuz çalışmalarını kurul-merkez ayrımı yaprak öncelikle 2 ana bölümde 
yürütmektedir. Merkezde hakları ihlal edilen çocuklar ve temsilcilerine, hak ihlallerini 
nasıl ve hangi yollarla çözebilecekleri öğretilmektedir.

Bu çalışma yönteminde adli yardım-CMUK kurullarından destek alınmaktadır.

Ancak çalışmalarda özellikle adli yardımda ve CMUK da görevli arkadaşlarımızın 
bir bölümünün çocuk hukukunu uluslar arası boyutuyla bilmedikleri 
gözlemlenmektedir,

Bu amaçla da bu kurullarda görev alan Avukat arkadaşlarımızın bir kısmının 
kurulumuzun bu konudaki eğitim çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

Bu amaçla da kurulumuz muhtelif tarihlerde Ankara’da ve Antalya’da çocuk 
hukukunun çeşitli dallarında ulusal ve uluslar arası uzmanların katıldığı uygulamada 
ki sorunların tartışıldığı eğitim çalışmaları yapmıştır.

Merkezimize özellikle eğitim hakkı ihlallerine uğrayan, eğitimde şiddet ve istismar 
gören çocuklar ve aileleri ile çoğunlukla aile içinde cinsel istismara uğramış çocuklar 
rehber ve sınıf öğretmenleri aracılığıyla başvurmaktadırlar.

Bu tür başvurularda, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Çocuk Koruma Birimleri ve SHÇEK’na bağlı Fatma Uçar Çocuk ve Aile Koruma 
birimi iş birliği içinde çalışılmaktadır.

Cinsel istismara uğratılan çocuğun hukuki koruması Baromuza bağlı Avukatlara, 
tedbiren korunması SHÇEK’ce ve terapisi üniversite hastanelerinin özel bölümleriyle 
yaptırılmaktadır.

Bu çocuklara CMUK’dan atanan Avukat arkadaşlarımıza bilgi ve deneyim 
desteği verilmekte onayları alınarak davalar çoğu kez kurul üyelerinin katkılarıyla 
yürütülmektedir.

Böylece TCK da CMK da uluslar arası yasalara uyum yönünde getirilmiş ve çocuğun 
lehine olan hükümlerin uygulamalarının sağlanmasına özen gösterilmektedir.

Kurul çalışmaları ise;
Çocuk hukukunu ilgilendiren projelere katılım,• 
TBMM ile sıkı iş birliği ve önerilen ve çıkarılacak çocukları ilgilendiren • 
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yasalara görüş bildirme,
Unicef ile iş birliği çocuk hukuku alanındaki eğitim çalışmalarına katkı • 

verme,
Adalet Bakanlığı ile işbirliği çocuk hukuku ile ilgili çalışmalarda görüş ve • 

öneri bildirme,
Baromuz üyelerinin uluslar arası ve ulusal çocuk hukuku alanında bilgilerini • 

artıracak eğitim çalışmaları düzenlemek,
Çocuk hukuku alanında ulusal ve uluslar arası örgütlerin düzenlediği • 

sempozyum ve toplantılara seçilen bir ana kanunun tartışmacısı olarak katılmak,
Hacettepe Üniversite çocuk gelişimi uzmanı yetiştiren bölüm öğrencilerinin • 

staj yapmalarını sağlamak,
Bu ana hatlarını saydığımız başlıkların özellerine inerek bu başlıklar altında dönem 
içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız şunlardır;

Projeler; 1)   Uluslar arası çocuk merkezi Bilkent-Ankara Baromuzun birlikte 
yürüttüğü alternatif çocuk hakları raporu hazırlanması projesi,
4058 sayılı çocuk hakları sözleşmesi, sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan devlete 
öncelikle yıl içinde sonrada her 5 yılda bir ülkesinde çocukların HAKLARI yönünden 
konumlarını durumlarını ve elde ettiği kazanımlarını bildiren bir raporu B.M Çocuk 
Hakları Komitesine sunma zorunluluğu getirmiştir.
Ülkemiz ilk raporunu oldukça gecikmeli olarak sunmuştur. 2. raporunu da sunmak 
üzere hazırlamıştır.
Yine sözleşme gereği Devletin sunduğu veya sunacağı bu rapora karşılık sivil toplum 
örgütlerine alternatif rapor sunma hakkı da verilmiştir.
Bugüne kadar B.M komitesinin istediği düzeyde komiteye sunulmuş bir alternatif 
rapor mevcut değildir.
Uluslar arası çocuk merkezi kurumuzla birlikte böyle bir alternatif rapor sunma 
görevini bir projeyle üstlenmiştir. Bu alternatif raporun en büyük özelliği de raporun 
çocukların katımlıyla düzenlenmiş olmasıdır.
Her düzeyden çocukla görüşülmüş ve sözleşmenin kabul edildiği 27.01.1995 
tarihinden bu yana hangi haklarını rahatlıkla kullanabildikleri, haklarını ihlal edildiği 
ya da kullandırılmadığı örnekleriyle raporda yer almıştır.
Ayrıca kurulumuzca hak ihlallerinde başvurulacak hukuki yollar ve mekanizmalar bir 
el kitapçığı şeklinde düzenlenecek biçimde projeye ekletilmiştir.

2) Eğitimde reform girişimi, kısacası ERG olarak adlandırılan Sabancı Üniversitesinin 
yürüttüğü bu projeye eğitim hakkının ihlalinde  aşvurulacak yolları hazırlayan bir kılavuz 
çalışması ile kurulumuz Baromuz adına katkı vermiştir.Bu kılavuzda her tür hak 
ihlaline yönelik yasal düzenlemeler ve yönetmelikler incelenmiştir. Kılavuzda;

Zorunlu eğitim hakkı,• 
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Engelli eğitim hakkı,• 
Hasta eğitim hakkı,• 
Eğitime ara veren çocuğun eğitim hakkı,• 
Özgürlüğünden yoksun çocuğun eğitim hakkı,• 
Çalışan ve meslek edinmek isteyen çocuğun eğitim hakkı olmak üzere her hak • 

grubunun hakları ayrı ayrı belirlenerek örnek başvuru dilekçeleriyle donatılmıştır.
3) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri iştiraki ÖZGEDER ve Baromuzun ortaklığı ile 
yürütülen, çocuklara yönelik denetimli serbestlik uygulamasının güçlendirilmesi, 
projesine taraf olmamıza rağmen kurulumuza çalışma ile ilgili bir bilgi 
ulaştırılmıştır.
Bu nedenle çok önemli olan bu projeye kurulumuz gerekli desteği verememiştir. 
Projenin bugün ki durumu hakkında da bu nedenle bilgi sahibi değiliz.
•	 TBMM	Başkanlığınca	Meclise	teklif	edilen	çocuklarla	ilgili	tasarılardan	bu 
dönemi;

Çocuk kaçırmanın hukuki veçhelerine ilişkin kanun tasarısı,a) 
Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara verilen cezaların artırımı,b) 
Çocukların uçucu maddelerin zararlarından korunmasına dair kanun teklifi a) 

hakkında görüşlerinin TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Ayrıca;

06.02.2008 tarihli Milletvekili-Sivil toplum buluşması toplantısının • 
kurulumuz Baromuz adına katılarak toplantıya katılan Milletvekillerine çocuklarla 
ilgili tüm çalışmalarda hukuki destek verileceği sözel ve yüz yüze de anlatılmıştır.

Unicef ’in çalışmaları, Unicef ’in çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesine • 
yönelik çalışmalarına önce çocuk adalet sisteminde nasıl bir eğitim gereksinimi 
olduğunu belirleyen mevcut durum ile olması gereken durumun tespitini yapan bu 
alanda çalışan. Avukat, Hakim, Uzman, Cezaevi Yönetimi gibi profesyonel kadroların 
bu konudaki mevcut bilgi, beceri ve tutumlarının ne olduğu, aynı ekibin bilgi beceri 
ve tutumlarının ne olması gerektiği yönündeki ankete Başkanımız katılmıştır.
Yine bu çalışma sonucu bir Avukatın çocuk adalet sistemindeki rolünün ne olması 
gerektiği örnek sunum olarak kurul Başkanlarımıza eğitimde materyal olarak 
kullanılmak üzere görsel ve sözel olarak Unicef aracılığıyla tespit edilmiştir.
Yine bu eğitimin temel hukuki dayanağı Prof. Dr. Emine Akyüz ile kurul Başkanımız 
Av. Türkay Asma tarafından düzenlenerek Unicef ’e teslim edilmiştir.
Takiben yapılan eğitim çalışmalarının 24-28.04.2008 - 24-30.05 2008 tarihleri 
arasında Av. Sabit Aktaş, Av. Göktan Koçtürk, Av. Şahin Antakyalıoğlu katılarak çocuk 
hakları ve adalet mekanizması çocuk hakları ve uluslar arası yasal düzenlemeler, adalet 
sistemi kurumlar ve çalışanlar çocuk adalet sistemi işleyici ve usuller değerlendirme ve 
eğitim takibi bölümlerinin eğitimlerini vermek üzere kurulumuzun bu üç üyesi özel belge 
almışlardır.
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Ankete çocuk hakları platformu kuruluşuna destek olma ve platforma katılım.

Ankara’da çocuğa ve çocuk haklarına yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin 
bu çalışmalarını bir arada yapmaları halinde daha güçlü bir sesin çıkacağı inancıyla 
kurulumuz Ankara Çocuk Hakları platformu kuruluna destek vermiştir.
Bu platform kurulumuzla birlikte;

Çocuk ihmali ve istismarını önleme derneği,• 
Gündem çocuk,• 
Özgürlüğünden yoksun gençlerle dayanışma derneği,• 
Sosyal hizmet uzmanları derneği,• 
Türkiye çocukların yeniden özgürlük vakfı,• 
Uluslar arası af örgütü,• 

•	 İCC	(uluslar	arası	çocuk	merkezi)	çalışmalarının	2007	yılında	başlamıştır. 
Bu kurulla çocuğa karşı şiddete son kampanyası, çocuk hak sahibi bir bireydir.
Sloganıyla imza kampanyası genel açık oturum lobi ve diyalog çalışmaları ulusal ve 
uluslar arası düzeyde yürütülmesine katkı verilmiştir.
Bu platformla Temmuz 2007 seçiminden sonra tüm siyasi partilerle ilişkiler 
kurularak seçim beyannamelerinin çocuklara yönelik ne gibi çalışmalar yapacakları 
sorgulanmıştır.
Gündem çocuk derneğiyle birlikte ülke çocuk politikasının, eğitim, adalet, sosyal 
hizmet ve sağlık alanlarında bütüncül bir çalışma gerçekleştirilmesi gereği ulusal ve 
uluslar arası olan temsilcilerinin ve TBMM BAŞKANI SAYIN KOKSAL TOPTAN’ın 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Baromuz kurul üyeleri ve başkanı ile birlikte ulusal çocuk adalet sisteminin ancak 
bütüncül bir Devlet politikasıyla sorunların çözümlenmesinin gereği nedenleri ve 
çözüm yolları ile gözler önüne serilmiştir.

Kurulumuz,• 
Eğitimde şiddete son,• 
Eğitim hak ihlallerinin önlenmesi çalışanları yanı sıra,• 
Özürlü çocukların eğitim hakkı ve ihlallerini de incelemiştir.• 

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına çıkardığı yasaya ve ait sözleşmesine aykırı 
genelgenin iptali için kurul üyeleriyle birlikte çalışma yürütülmüş ve kurul Başkanın 
açtığı bir dava ile de genelgenin yürütülmesi durdurulmuştur.
Bu alanda birçok medya kuruluşunun programına kurul üyelerimiz ve Başkanımız 
katılarak genelgenin ulusal ve uluslar arası yasalara aykırılığı kamuoyuna anlatılarak 
destek sağlanmıştır.
Özgürlüğünden yoksun çocuklara yönelik çalışmaları olmuştur. Adalet Bakanlığı 
ile Baromuz arasındaki bir protokol gereği çocuklarla ayda bir ceza ve tutukevine 
gidilerek toplantı yapılmakta sorunları ve çözüm yolları saptanmaktadır.
Ayrıca 23 Nisan etkinliklerinde özgürlüğünden yoksun çocuklara “Medyadaki 
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İdol’ün” kim olduğu yönünde kompozisyon yarışması yaptırılmış ve kompozisyon 
yazan çocuklar ödüllendirilmiştir.
Ayrıca 23. Nisan etkinliklerinde bu kompozisyonlar sergilenmiş çocuk ve medya 
konulu, medyanın bir iletişim uzmanının, bir psikologun bir Avukatın ve bir basın 
savcısının katılımıyla konu tartışılmıştır.
Gelenekselleşen 23. Nisan.2007 etkinliklerinde, çocuk ticareti ve cinsel sömürü 
uluslar arası düzeyde tartışılmıştır.
Hasta çocuklar ziyaret edilmiş ve armağanlar verilmiştir. Ayrıca Devlet Tiyatrosunun 
kuğulu parkta yaptığı etkinliklere katılmak suretiyle kurulun ve merkezin tanıtımı 
sağlanmıştır.

Medya konuşmaları, kurulumuz başkan ve üyeleri çeşitli tarihlerde, • 
Çocuk ve şiddet,• 
Eğitimde şiddet,• 
Ailede şiddet,• 
Çocuğun cinsel istismarı,• 
Çocuk suçluluğu ve ailenin önemi,• 
Özürlü çocukların eğitim hakları,• 
Anayasa ve çocuk hakları konulu programlara konuşmacı olarak katılmışlardır. • 

Ayrıca;
SHÇEK çocuk koruma kanunu sunumu,• 

Ankara Valiliği, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik veri tabanı • 
oluşturulan konferansı,

Koruyucu aile destekleyici tedbirler uygulama yönetmeliğine ilişkin • 
toplantı,

İnsan hakları vakfının çeşitli toplantıların çocuk ihmali ve istismarının • 
önleme derneği sempozyumu,

Gündem çocuk derneğinin çocuklar için evet kampanyaları,• 
Türkiye Gençlik Federasyonu Çankaya Belediyesi ve Fişek enstitüsünün • 

ortaklaşa düzenlediği “şiddete karşı düşünce ortamı sempozyumu”.
Uluslar arası ceza mahkemesi koalisyonu çalışmalarına katılınmış ve katkı • 

verilmiştir.
15,16,17 Şubat Antalya meslek içi eğitim çalışması CMUK üyeleriyle • 

müştereken yapılmıştır.
Bu eğitimi Yargıtay 2 Hukuk Dairesinden bir üye Adalet Bakanlığı uluslar arası hukuk 
bölümünden bir hakim, çocuk polisinden uzman bir komiser SHÇEK’den bir sosyal 
hizmet uzmanı, alanında uzmanlaşmış 2 Avukat eğitimci olarak katılmışlardır.
Eğitimler 15 er kişilik gruplar halinde Antalya’da bir otelde 2 şer grup halinde 
dönüşümlü olarak gerçekleştirilmiştir.
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Merkez Çalışmaları;
Hacettepe çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine staj olanağı sağlanmıştır. • 

Çocuk mahkemesi ve aile mahkemesi hakim ve uzmanlarıyla bu uzman adayları 
tanıştırılarak rapor hazırlama, çocukla görüşme teknikleri ve avukatın davalardaki 
rolü konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Hollanda’dan gelen bir grup öğrenciye yeni MK’nun çocuklara tanıdığı haklar • 
ve uygulanması anlatılmıştır.

Merkeze yapılan başvurulardan aylık ortalama 40 yakın cinsel istismar • 
(ensest ilişki) oluşturduğu tespit edilerek, çocukların hukuki yönden, psikolojik 
yönden koruma tedbirleri yönünden haklarının sağlanması için 3’lü mekanizma;

Hukuk 1 merkez• 
Sağlık 1 Üniversiteler,• 
Koruma 1 SHÇEK iş birliği sağlamıştır.• 
18 tane rehber öğretmenin okulda fiziksel ve cinsel istismar başvurusu • 

değerlendirmiştir.
5 tane icra yolu ile kişisel ilişki ve çocuk teslimi sağlanmıştır.• 
4 tane uluslar arası çocuk kaçırma olayı başvurusu Adalet Bakanlığı ile çözüm • 

üretilmiştir.
30 a yakın velayet ve nafaka davası adli yardım kuruluna gönderilmiştir.• 
2 adet özürlü çocukların raporlama hak ihlalleriyle ilgili sorun,• 
Vatansız çocuk,• 
1 uyuşturucu bağımlısı çocuk ile i lgi li  başvurular çözümlenmiş ve TRT Radyo • 

programında çocuk işçiliğinin hukuki sorunu tartışılmıştır. Bir döneme sığdırdığımız 
bu çalışmalarla Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu ve merkezine Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden hak ihlalleri bildirilip yardım istemeye başlanılmıştır.
Özellikle hak arama yollarını kullanıp çözüm alamayan ailelerin başvuru merkezi 
haline gelmiştir.
Bu konumu ile de kurulumuza destek veren başta Başkanımız olan Av. V. Ahsen 
Coşar’ı ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimizi kurul ve merkez olarak 
sunarız.
Saygılarımızla.
Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu ve Merkezi Başkanı
Av.Türkay ASMA
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2006- 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Baromuzun 59.Olağan Genel Kurulunda görevlendirilen Kurulumuz, 
19.10.2006 tarihinde, önceki Kuruldan görevi devralmak suretiyle gerçekleştirdiği 
ilk toplantısında görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır.

Avukatlık Kanunu’nun 105.maddesi uyarınca iki yıl süre için seçilen Disiplin 
Kurulu üyeleri arasından; Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini Av. Cevat BALTA, 
Kurul Katip Üyeliğini de Av. Selahattin EMRE yapmıştır.

Görev süresi içerisindeki Kurul çalışmaları hakkındaki bilgiler aşağıda 
sunulmuştur:

1- 2004-2006 DÖNEMİNDEN DEVREDİLEN DOSYA SAYISI  
100

2- YENİ DÖNEMDE AÇILAN DOSYA SAYISI    
554
     (2006 yılında 28, 2007 yılında 357 ve 2008 yılında 169 dosya açıldı)

3- İNCELEMEYE ALINAN DOSYA SAYISI TOPLAMI  
654

4- KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI     
332
 a- Ceza Tayinine Yer Olmadığına  80
 b- Uyarma     141
 c- Kınama     50
 d- Para Cezası     12
 e- İşten Çıkarma    4
 f-  Meslekten Çıkarma    5
 g- Zamanaşımı (ortadan kaldırma)  35
 h- Birleştirme     5

5- Devam eden dosya sayısı        
322

Devam eden dosyaların durumu:
206 adet dosyada; Kovuşturma konusu eylem nedeniyle savcılık soruşturması 

ve ceza davası olması nedeniyle Avukatlık Kanunu 140.maddesi gereğince ceza davası 
ve savcılık soruşturma sonucu beklenmektedir.
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54 adet dosya; 05.09.2008 tarihinde Kurulumuza sevk edilmiş olduğundan 
tebligat işlemleri henüz tamamlanmamıştır.  

62 adet dosya; inceleme ve duruşma aşamasında olup Kurulumuzun görev 
süresi sonuna kadar bir kısmının karara çıkması mümkündür.

 
6- Açılan ve işlemi sona eren Talimat dosya sayısı      6

7- Tedbiren İşten Yasaklama karar sayısı       9
  
8- Disiplin cezalarının ilgilinin sicilinden
      silinmesi karar sayısı       6
 
Ayrıca, Altındağ 1 Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17.01.2007 gün 

ve 2007/2 sayılı kararı ile, “ 15.10.2006 tarihinde yapılan Ankara Barosu’nun organ 
seçimlerinde, sandık seçmen listelerinde ismi bulunduğu halde oy kullanmayan ve 
verilen süre içinde mazeret bildirmediği” gerekçesiyle 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 
4667/51 sayılı yasayla değişik 86.maddesi gereğince verilen para cezasının 
kaldırılması ile ilgili olarak Kurulumuza gelen 304 Adet itiraz başvurusunun 234 
adedinin Kabulüne, 70 adedinin Reddine karar verilmiştir.           

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 25.09.2008

               Avukat Cevat 
BALTA

         DİSİPLİN 
KURULU BAŞKANI
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ANKARA BAROSU DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ 2008 YILI FAALİYET 
RAPORU

Dış İlişkiler Merkezi aktif üyelerimiz aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır;

 1-Av.Mehmet Tanju Kaya

 2-Av.Umut Kurman

 3-Av.Saadet Özfırat

 4-Av.Altan Liman

 5-Av.Levent Aydaş

 6-Av.Cemal Dursun

 7-Av.Kamil Vural Gür
 

Ankara Barosu Dış İlişkiler Merkezi 2008 yılı faaliyetlerine , Ankara Barosu •	
Hukuk Kurultayı’na hazırlık sürecinde aktif görev alarak başladı.
Kurultay öncesi yabancı misafirlerin davet edilmesi ve ağırlanması •	
aşamalarında, ABA(American Bars Association) Kurulu, Ankara Bar 
Review Dergisi çalışmalarında ve UIA (Union International des Advocats) 
Kurulu ile yakın işbirliği içersinde aktif olarak yer almıştır.
Dış İlişkiler Merkezi, yurtdışı faaliyetlerini ABA, UIA, ELSA, ELS gibi •	
Ankara Barosu’nun resmi Kurulları ve Ankara Barosu’nun resmi olarak 
sponsor olduğu kurumlar ve kurullar aracılığı ile gerçekleştirmiş ve bu 
Kurulların üyelerinden Merkez üyesi olarak temsilci almıştır.
Ankara Barosu ile bu kurullar arasında iletişimin daha iyi bir noktaya •	
gelmesi için çaba sarf etmiş ve buna devam etmektedir.
Ankara Barosu Dış İlişkiler Merkezi, kendi resmi yönetmeliğini hazırlamış •	
ve bunu Baro’ya sunmuştur.
Dış İlişkiler merkezi bu dönemde Ankara Barosu Kurullarından üye •	
temsilci de kabul etmiştir.
Dış İlişkiler Merkezi Ankara’da bulunan özellikle de BM(Birleşmiş •	
Milletler) Temsilciliği ile yakın ilişkiler sağlamış ve Türk Hukuk mevzuatı 
konularında BM’ye tavsiyelerde bulunmuştur.
Dış İlişkiler Merkezi, Ankara Barosunu Mart 2008 yılında Lizbon’da yapılan •	
ELS (Elsa Lawyer’s Society) genel kurulunda temsil etmiş ve karşılaştırmalı 
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hukuk konusunda bir sunum yapmıştır.
Dış İlişkiler Merkez, ELSA-Avrupa Genç Hukukçular Derneği’nin •	
çalışmalarında da katkıda bulunmuş ve adı geçen Derneğin STEP-Öğrenci 
Değişim Programı çalışmaları için kendi üyelerinin hukuk bürolarından 
birinde yabancı bir stajyer için staj imkanı sağlamıştır.
Dış İlişkiler Merkezi, Ankara Barosu’nun ihtiyacı olan nitelikli, dil bilen •	
ve üretken hukukçuların toplandığı bir merkez olmayı ve üyelerinin 
birikimlerini Ankara Barosu ve değerli meslektaşlarının hizmetine sunmayı 
amaç edinmiş, bu konuda özveriyle çalışan bir Merkez olma kararlığını 
sürdürmektedir.

Ankara Barosu Dış İlişkiler Merkezi adına,
Av.Mehmet Tanju Kaya
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Ankara Barosu Sayın Başkanlığı’na

Konu :  Etik Kurulun Kuruluşu, İşlevi ve 15.09.2008 Tarihine dek Yaptığı 
Çalışmalara Dair Rapor

BAŞKAN
AV.MUSA TOPRAK

BAŞKAN YARDIMCISI
AV.HATİKE DİLARA AĞAOĞLU CANAY

ÜYELER
AV.İBRAHİM AKIN 
AV.GÖKTAN KOÇYILDIRIM 
AV.AYŞEGÜL YAVANOĞLU 
AV.ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN DEMİROĞLU 
AV.HATİCE MUNİSE DAYI 
AV.FATMA NEŞE ÖKTEM 
AV.BAHADIR TURAN DURMAZ 
AV.ÖMER ÇIRPAN 
AV.FATMA SÜZGÜN ŞAHİN

2006/2007 adli yılı başında kurulan Ankara Barosu Etik Kurulu, ülkemizde bir Baro 
bünyesinde kurulan ilk Etik Kuruldur. Kurulun temeli Türkiye Felsefe Kurumu 
ve Ankara Barosu işbirliği ile yapılan “Hukuk ve Etik” seminerleri ile atılmıştır. 
Seminerlerin ardından Baromuz bünyesinde Etik Kurul kurulacağı ilan edilmiş ve 
gönüllü avukatların başvuruları alınmıştır. Av. Musa Toprak’ın kurucu başkan olarak 
belirlendiği Kurul; Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 
ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 
Dalı Başkanı Sayın Doç. Dr. Gülriz Uygur’un danışman üyeler sıfatıyla verdikleri 
değerli tavsiyeleri ile şekillenmiştir. Kurulumuz Türkiye’de ilk olma niteliği taşıdığı 
için, ilk çalışma yılında Profesör Kuçuradi’nin önerileri ve dış ülkelerdeki Baro Etik 
Kurullarının çalışma yapılarını ve karar mekanizmalarını inceleyerek, inşa sürecini 
tamamlama çalışması içinde olmuştur. Çalışma yöntemi ve ilkeleri Baromuza hakim 
olan çalışma anlayışına uygun olarak, Kurul toplantılarında ve seminer çalışmalarında 
sıklıkla ve etraflıca tartışılarak şekillendirilmiştir.
Etik Kurulu’nun görevlerini iki başlık altında incelemek gerekmektedir. İlk olarak 

Kurullar Çalışma Raporu



484

Kurullar Çalışma Raporu

Baromuz tarafından yapılan görevlendirmeler hakkında görüş bildirmek ve ikincisi 
Etik ve bağlantılı olduğu konular hakkında eğitim çalışmaları sürdürmek. Baromuz 
tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeler sonucunda; Ankara Barosu’na ulaşan 
şikayetlerden genel bir sorun haline geldiği anlaşılan konular, disiplin soruşturmasına 
konu olacak ağırlıkta olmayan ve/veya Avukatlık mesleğine ilişkin mevzuatla 
yasaklanmadığı için disiplin kovuşturmasına tabi olmayan ancak Avukatlık mesleği 
ile bağdaşıp, bağdaşmadığı hakkında kuşkular bulunan, yahut mevzuatta yasaklandığı 
halde, bu yasağın hukuka uygun olmadığı konusunda görüşler bulunan konulara 
ilişkin olarak Ankara Barosu Yönetim Kuruluna görüş bildirilmektedir. Kurul 
kararları tavsiye niteliğindedir ve bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Dünyadaki 
uygulamasına uygun olarak Etik Kurul kararları, Disiplin Kurulu kararlarının 
alternatifi değildir ve Etik Kurulun kararlarının ne ölçüde dikkate alınacağı, tümüyle 
Baro Yönetiminin inisiyatifindedir. Gene dünyadaki uygulamaya uygun olarak, 
Etik Kurulun kararlarının Disiplin Kurulu kararlarına öncü olması veya Disiplin 
Kurulunun bir kararına, Etik Kurulun kararı dayanak gösterilerek karşı çıkılması 
mümkün değildir. Zira Etik Kurul, tümüyle soyut bir düzlemde (kişilerden ve 
onların gerçekleştirdiği eylemin somut olayda gösterdiği niteliklerden bağımsız 
olarak) ilke kararları almaktadır. Ayrıca Etik Kurul, Disiplin Kurulunun yasal yetki 
ve sorumluluklarını taşımadan, mevzuata değil, evrensel ilkelere dayanarak görüş 
oluşturmaktadır. Bu nedenle Etik Kurul kararları, meslektaşların davranışlarında 
(Avukat-Avukat ilişkisinde, Avukat-müvekkil ilişkisinde ve Baro-avukat ilişkisinde) 
geçerli olması beklenen ilkeler bakımından tavsiye niteliğindedir. Kurul kararlarını 
meslektaşlara duyurmak konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir. Aynı şekilde 
başvurular bakımından yetki Yönetim Kurulumuzdadır; Kurula doğrudan başvuru 
yapılamaz, Yönetim Kurulu, Baro’ya yapılan şikayetlerden gerekli gördükleri 
hakkında Etik Kurulu görevlendirir. Etik Kurul kendisine iletilen şikayetlerde, 
şikayet edenlerin ve edilenlerin kişisel bilgilerinin gizli tutar.  Kurul içi yazışmalarda 
ve kararlarda başvuranların isimleri yer almaz.
Etik Kurul kararların niteliği gereği, başvurular hakkında mümkün olan en geniş 
tartışma süreci yaşandıktan sonra karar almak eğilimindedir. Bu nedenle karar alma 
süreci şöyle belirmektedir. 

Görevlendirmelerin Kurul toplantısında tartışılması, 1. 
Görüş taslağı yazmak için alt kurul oluşturulması, 2. 
Alt kurulun hazırladığı taslağın e-posta ortamında Kurul üyelerine 3. 
sunulması, 
E-posta ortamında eleştirilerin iletilmesi, 4. 
Görüş taslağı ve eleştiriler hakkında Kurul toplantısına önceden 5. 
bilgilenmiş olarak gelen üyelerin, görüş taslağı ve eleştiriler hakkında 
tartışması,

Oybirliği sağlandığı takdirde görüşe son şekli verilerek, Yönetim Kuruluna 6. 
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sunulması, aksi takdirde alt kurulun gelen eleştiriler doğrultusunda yeni görüş taslağı 
hazırlaması için sürecin 2 numaralı maddeden tekrar başlaması.
Etik Kurul ilk toplantısını 09 Kasım 2006 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezinde 
Saffet Nezihi salonunda gerçekleştirmiştir. Kurul çalışmalarını ayda iki kez ABEM’de 
toplanarak sürdürmüştür. 
Kurulun 15.09.2008 tarihine dek yaptığı çalışmaları maddeler halinde 
sayarsak; 

15 Kasım - 18 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Hukuk ve Etik-1. 
II” başlıklı seminer gerçekleştirildi, 
14 Aralık 2006 tarihli Kamu Avukatlarına ilişkin Etik Kurul görüşünün 2. 
Baromuza sunulması,
8 Şubat 2007 tarihli, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık 3. 
Yasası Değişiklik Taslağında Yer Alması Düşünülen Yeni İlkelere İlişkin Taslak 
Metin Önerilerine” ilişkin değerlendirme raporunun Baromuza sunulması,
22 Şubat 2007 tarihinde Prof. Dr. İoanna Kuçuradi yönetiminde gerçekleşen  4. 
“Etik ve Meslek Etikleri” başlıklı atölye çalışması,
22 Şubat 2007 günü atölye çalışmasını takiben düzenlenen akşam yemeği,5. 
Etik Kurul kararlarının belirli bir biçimsel standarda ulaşması için 6. 
yurtdışındaki baro etik kurullarına ait kararlar da incelenerek, kurul kararları 
için belirli biçimsel standarda karar verildi,
22 Mart 2007 tarihli görevlendireme nedeniyle “Avukat tabelalarında yer 7. 
alan unvanlara” ilişkin ve “Avukata ait internet sitesinde kullanılacak ibare ve 
unvanlara” ilişkin Etik Kurul görüşleri Baromuza sunuldu,
 7 Nisan - 23 Haziran 2007 tarihleri arasında “Hukuk ve Etik-III” başlıklı 8. 
seminer gerçekleştirildi,
3 Mayıs 2007 tarihli görevlendirme ile TMMOB Mimarlar Odası tarafından 9. 
disiplin cezası alan üyelerin Oda yayın organlarında duyurulmasının uygun 
olup olmadığı konusunda Etik Kurul görüşleri Baromuza sunuldu,
Ülkemizde ve Avrupa Birliğinde Avukatlık meslek kurallarına ilişkin mevzuat 10. 
derlenerek internet ortamında tüm Kurul üyelerine ulaştırıldı,
Ankara Barosu Başkanlığı’nın 06/08/2007 tarihli görevlendirmesi nedeniyle 11. 
“avukatın kendisini vekille temsil ettirmesi” ve “avukatın karşı tarafa bilgi 
vermesi” konularına ilişkin Etik Kurul görüşleri Baromuza sunuldu.
21 Haziran 2007 tarihinde Av. Ayşegül Yavanoğlu tarafından kurul üyelerine 12. 
“BAHUM Etik Kurulu ve Kamu Etik Mevzuatı” başlıklı sunuş yapıldı.
05 Ocak 2008 tarihinde Prof. Dr. Abdullah Kaygı tarafından kurul üyelerine 13. 
“Değer ve Değerlendirme” başlıklı 8 saat süren eğitim verildi.
10 Ocak 2008 tarihinde Baromuzca düzenlenen Hukuk Kurultayı kapsamında 14. 
düzenlenen “Meslek Etiği” başlıklı Çalıştay kurul üyelerinin aktif katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Kurullar Çalışma Raporu



486

Kurullar Çalışma Raporu

Ankara Barosu Başkanlığı’nın 06/02/2008 tarihli görevlendirmesi nedeniyle 15. 
“bilirkişilerin mesleki örgütlenmeye gitmeleri” konusunda Etik Kurul görüşü 
Baromuza sunuldu.
1 Mayıs - 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında “Hukuk ve Etik-IV” Semineri 16. 
gerçekleştirildi.
27 Haziran 2008 tarihinde Hukuk ve Etik IV semineri sertifika töreni 17. 
ABEM’de yapıldı. Semineri düzenli takip eden katılımcılara sertifikaları 
verildi ve katkıda bulunan beş akademisyene de Baro Başkanımızca şükran 
belgesi sunuldu.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 15.09.2008

Ankara Barosu Etik Kurulu adına,
Kurul Başkanı Av. Musa Toprak
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2006-2008 ÇALIŞMA DÖNEMİ
FMR FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU KURULU 

FAALİYET RAPORU

BAŞKAN
AV.SAMİYE EYUBOĞLU

ÜYELER
AV.FATMA BENGÜ ATAY 
AV.ZEHRA MUDUN 
AV.FATMA AÇIKMEŞE 
AV.ÖMER ÇIRPAN 
AV.RABİA TÜRKER ÖZDEMİR 
AV.HANDAN GÜNAY 
AV.BÜLENT GÜLŞEN 
AV.EYYÜP YILDIRIM 
AV.ERKİN AKSAN 
AV.SADIK ONUR GELBAL 
AV.ZEYNEP VAR ALAN 
AV.AFET GÜNGÖR 
AV.NESLİHAN ÖZTÜRK ORAL 
AV.HÜSEYİN ASLAN 
AV.DURSUN YILMAZ 
AV.NECLA KUBİLAY 
AV.PELİN BURÇAK GÖKKAYA

Bu raporda ayrıntıları ile açıklandığı üzere kurulumuz, Fikri Mülkiyet 
ve Rekabet Hukuku alanındaki tüm gelişmeleri takip etmekte, yayınlar 
çıkartmakta, bilimsel toplantılara katılmakta ve meslektaşların konu hakkında 
sürekli eğitimleri için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.  

REKABET KURUMU İLE MÜŞTEREK EĞİTİM PROGRAMI:1. 

Ankara Barosu ile Rekabet Kurumu arasında yürütülen Sertifikalı Eğitim 
Programları sürdürülmüş ve bu dönem içerisinde üç kere Sertifikalı Eğitim Programı 
gerçekleştirilmiştir. Bu programlarda, toplam 75 meslektaşımız, Uygulamalı Türk 
Rekabet Hukuku Sertifikası almıştır. 
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5-9 Şubat 2007 tarihleri arasında Uygulamalı Türk Rekabet •	
Hukuku Sertifikalı Eğitim Programının dördüncüsü 
gerçekleştirildi.
28 Haziran 2007-1 Mayıs 2007 tarihleri arasında Uygulamalı Türk •	
Rekabet Hukuku Sertifikalı Eğitim Programının dördüncüsü 
gerçekleştirildi.
4-8 Şubat 2008 tarihleri arasında Uygulamalı Türk Rekabet •	
Hukuku Sertifikalı Eğitim Programının dördüncüsü 
gerçekleştirildi.

GEÇEN DÖNEM BAŞLATILAN SEMPOZYUMLARIN 2. 
DEVAMI: 

Kurulumuzun çalışma alanına giren konuların tartışıldığı sempozyumlara, önceki 
dönemde başlatılan seri çalışmanın sonuncusu, 17 Şubat 2007 tarihinde, “Patent/
Faydalı Model Haklarının Hukuki Boyutu” konusunda gerçekleştirildi.

FİSAUM İLE MÜŞTEREK EĞİTİM PROGRAMI: 3. 
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile müşterek 
olarak yapılan eğitim programının ikincisi, 30 Nisan-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında, 
gerçekleştirilmiştir. Program “Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Hukuki Boyutu” 
konulu olup, bu programa katılan meslektaşlarımıza programa katıldıklarına ilişkin 
sertifika verilmiştir.

SOHBET TOPLANTILARI:4.  

Kurulumuzun çalışma alanı içinde yer alan bir kısım konularda, konunun uzmanlarının 
katılımı ile kurul üyelerine ve konu ile ilgili meslektaşlara yönelik sohbet toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında ve iki kez olmak üzere gerçekleştirilen bu toplantılara, 
toplam 30 meslektaşımız katılmıştır. 

	 •28	Mart	 2007	 tarihinde,	 Türk	 Patent	 Enstitüsü	 kurucu	 başkanı	Uğur	G.	
Yalçıner’in katılımı ile patent başvuruları, başvuru yolları ve patent koruması konulu 
sohbet toplantısı gerçekleştirildi.
	 •25	Mayıs	2007	tarihinde,	Türk	Patent	Enstitüsü	Kurucu	Başkan	Yardımcısı	
Erdoğan Karaahmet’in katılımı ile “Marka Davalarında Bilirkişi Yaklaşımı” konulu 
sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

FMR FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU DERGİSİ: 5. 

Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi FMR, 2001 yılından bu yana çıkartılmakta 
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olup, 2007 yılının başından bu yana, toplam 7 sayı olarak yayınlanmıştır. Dergi 
Hakemli Dergi statüsünü sürdürmektedir.  

Ayrıca, FMR markası da, bu dönem içerisinde Ankara Barosu adına Türk Patent 
Enstitüsü nezdinde tescil edilmiş olup, Marka Tescil Belgesi de alınmıştır. 

KATILINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR: 6. 

1- 12 Ocak 2008 tarihinde, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema 
Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2008-2010 Orta Vadede Korsanlıkla 
Mücadele Eylem Planı Hazırlıkları” Konulu Arama Konferansı Ankara Hilton 
Otel’de saat 10.00’da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın açılış konuşması 
ile başlamıştır. Toplantı, katılımcıların korsanla mücadelede karşılaştıkları sorunlar 
ve çözüm önerilerini sunmaları ile devam etmiştir. Bu Konferansa Ankara Barosu’nu 
temsilen, Kurulumuzdan Av. Makbule Özer Arpağ katılmıştır.

2-Asya Pasifik Yayın Birliği ABU’nun 14. Telif Hakları Komitesi Toplantısı ve Semineri 
16-18 Nisan 2008 tarihlerinde, TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun ev 
sahipliğinde, İstanbul’da Marmara Kongre ve Seminer Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. 
TRT tarafından Ankara Barosu Başkanlığı’na gönderilen 21/03/2008 tarihli davet 
yazısında, etkinliğin 2. gününe tekabül eden 17 Nisan 2008 tarihli seminere Ankara 
Barosu olarak davet edilmiş olmamız sebebiyle, bu tarihte toplantıya Ankara Barosu’nu 
temsilen Kurulumuzdan Av. Makbule Özer Arpağ katılmıştır. Toplantının 2. günü 
yapılan bu seminerde, seminer programında isimleri belirtilen kişiler ülkelerindeki 
uygulamalardan bahsetmişlerdir. Seminerin ana konusu Olimpiyat Oyunları Yayın 
Hakları, radyo yayın hakları, arşivler, yeni medya ve müzik hakları gibi konularda 
olmuştur.  
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
Konu  : Genç Avukatlar Kurulu faaliyetleri hakkında
İlgi : 11 -117/300088 sayılı yazınız hakkında

BAŞKAN
AV.TUBA KAYALI

BAŞKAN YARDIMCISI
AV.OKAY SADAY

ÜYELER
AV.FUNDA DİLER İNCE 
AV.EROL ERGİN 
AV.MERİÇ GENÇAY 
AV.ZEYNEP BAYDAR 
AV.EMRE BERTAN ÖZASLAN

Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulunun son iki yıllık süreç içersinde yapmış 
olduğu faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

Gençlerin Baroya olan yabancılaşmasının önüne geçmek ve yaşadıkları 1. 
sorunları birebir ilk ağızdan kendilerinin yönetime aktarabilmesini sağlamak 
amacıyla yeni sicil numarasından başlayarak 300’er kişilik gruplara ulaşılarak Ankara 
Barosu başkanının ve yönetim kurulunun katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
Toplantılara katılım sağlanabilmesi için genç meslektaşlarımızla birebir iletişim 
kurulmuştur. Toplantılarda Baro Başkanımız gençlerle sohbet ortamında gençlerin 
sorunlarım dinlemiş ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmıştır.

Avukatlık Kanunu değişikliği kapsamında genç avukatlara yönelik 2. 
yapılan düzenlemeler hakkında çalışmalar yapılmış, gençlerin önünü kapayıcı değil 
tam tersine gençlerin önünün açılabilmesi için ne gibi değişikliklerin yapılması 
gerektiği konusunda bir rapor hazırlanarak baroya sunulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan forumlar ile genç avukatların 3. 
sorunlarının neler olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu forumlara katılınmış ve 
gençlerin sorunları dile getirilmiştir.

Ankara Barosu Staj Kurulu ile eş zamanlı çalışmalar yapılmıştır. Staj 4. 
kurulu tarafından yapılan ve düzenlenen atölye çalışmalarına destek sağlamak amaçlı 
olarak katılım gerçekleştirilmiştir.

Staj Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatları 5. 
buluşmasına ve forumlarına katılım sağlanmış ve stajyer avukatların avukatlık 
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mesleğine geçişlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında sunum yapılmıştır.
Geleneksel hale gelen 19 Mayıs günü sabah Anıtkabir ziyareti ve 6. 

sonrasında tüm meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen Gençlik Kokteyli 
düzenlenmiştir. Anıtkabir ziyaretine katılım az olmakla beraber akşam düzenlenen 
kokteyllerde katılımcı sayısı 1000 kişinin üzerine ulaşmıştır.

2007 yılım bitirip 2008 yılına başlarken Staj Kurulu ile ortaklaşa olarak 7. 
yeni yıl partisi düzenlenmiştir. Bilet satılmak suretiyle gerçekleştirilen partide çekilişler 
yapılmış ve kazanan kişilere ödül olarak anlaşma sağlanan kurumlardan iki kişilik 
yemek hediye edilmiştir.

Gelecek dönemlerde Türkiye Barolar Birliği bünyesinde başlatılan ve 8. 
devam eden Genç Avukatların sorunları konulu çalışmalara etkin bir katılım sağlanarak 
gençlerin haklarının korunması konusunda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim. 17.09.2008

Genç Avukatlar Kurulu Başkanı
Av.Tuba Kayalı
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HUKUK FAKÜLTELERİ İLE İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ KURULU 2 0 0 6 -
2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

BAŞKAN
AV.SANEM ATAK

BAŞKAN YARDIMCISI
AV.EGEMEN TOMAK

ÜYE
AV.CAHİD DOĞAN

Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurulu; Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
kararı ile kurulmuş ve Mayıs 2006 ayı içerisinde faaliyete geçmiştir. Kurulun amacı; 
öncelikle Ankara’daki hukuk fakülteleri ve sonrasında yurt genelindeki diğer hukuk 
fakülteleri ile sürekli bir işbirliği ve iletişim sağlayarak, hukuk öğrencilerine; avukatlık 
mesleğinin uygulaması, etiği ve meslek ile ilgili gereksinim duyabilecekleri bilgilerin, 
eğitim sırasında verilmesi, böylelikle öğrenimleri esnasında uygulama alanındaki 
işleyişi de tanımalarını sağlamaktır. Bu tür bir eğitimin fakültelere sürekli bir ders 
niteliğinde kazandırılması için fakülte yönetimlerinin de desteğini sağlaması ve 
öğrencilerin eğitimleri ile ilgili beklentilerinin de dikkate alınarak, Baroların “hukuk 
eğitimine” katkıda bulunması, mesleğin gelişimine her anlamda önemli bir yarar 
sağlayacaktır.

Bu amaç doğrultusunda; Ankara, Bilkent, Ufuk, Gazi, Çankaya ve Başkent Hukuk 
Fakültelerinden çeşitli öğrencilerin katılımı ile yapılan çeşitli toplantılarda; fakülteler 
arası ortak bir seminer düzenlenerek konu ile ilgili genel bir çerçeve belirlenmesi, 
yurt dışındaki fakültelerde Baroların eğitime olan etki ve katkılarının araştırılarak, 
uygun bir model oluşturulması, hukuk eğitiminin devamı süresince öğrencilerin 
bir ders konusu olarak duruşma izlemelerine ve dosya hazırlamalarına olanak 
sağlanması, öğrenciler tarafından hazırlanacak ve Baromuz tarafından yayınlanacak 
düzenli bir dergi çıkarılması, mesleki yabancı dil kurslarının öğrencilere dönük 
olarak yaygınlaştırılması, her alandaki meslek uygulayıcılarının derslere katılımının 
sağlanarak; gerek iş yaşamı, gerekse mesleki faaliyetler konusunda öğrencilerin 
bilgilendirilmesi, istekli öğrencilerin avukatlık bürolarında çalışabilmeleri için 
meslektaşlarımıza duyuru yapılması ve avukatlık mesleğinin icrası yönünde yararlı 
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olabilecek çeşitli kişisel gelişim kurslarının düzenlenmesi konularında çalışmalar 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Hukuk öğrencilerinin kariyer planlarında yol gösterici olabilmesi amacıyla, 
27.02.2007 tarihinde  Baro Başkanımız Av. V. Ahsen Coşar’ın başkanlığında ; TBB 
Başkanı Av. Özdemir Özok , TBB eski başkanı Av. Atilla Sav ve Ankara Barosu 
eski başkanı Av Erzan Erzurumluoğlu’unun katılımları ile “ Hukuk Öğrencisinin 
Seçiminde Avukatlık Mesleği” konulu , 19.04.2007 tarihinde  de Ankara Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Hasan Ürel’in başkanlığında; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 
emekli başkanı Bilal Kartal, Ankara Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi emekli 
Hakimi  Şah İsmail Bilgin ve  AÜHF İdare Hukuku  Kürsüsü öğretim üyesi Doç.Dr. 
Cüneyt Ozansoy’un katılımlarıyla  “ Hukuk Öğrencisinin Seçiminde Hakimlik ve 
Akademisyenlik” konulu iki panel düzenlenmiştir.

Öğrencilerin, her hangi bir duruşması görmeksizin fakülteden mezun oldukları 
şikayeti üzerine; Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir duruşma izlemeleri 
sağlanmış, ayrıca bir örnek olaydan yola çıkarak, öğrencilerin dava dosyasının 
hazırlanması, duruşma ve karar aşamalarında doğrudan yer aldıkları bir kurgusal 
duruşma da yapılmıştır.

Baromuz ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, 04.05.2007 tarihinde 
10öğrencinin katılımıyla Sincan 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne bir 
ziyaret gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlerin yine 10’ar kişilik gruplarla tekrarlanmasına 
karar verilerek, 16.05.2008 tarihinde, bu defa tüm Sincan Cezaevi kompleksi için 
aynı ziyaret tekrarlanmıştır.

Öğrencilerimizin talepleri ile bir ya da ikişerli gruplar oluşturularak, dileyen 
öğrencilerin avukat bürolarında 15 günlük çalışma yapmaları sağlanmış ve bu 
çalışmanın öğrenciler üzerinde teori ile pratiği bir arada görmek bakımından olumlu 
etkileri olduğu gözlenmiştir.   

2007-2008 dönemi başında, AÜHF Dekanı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden ve 
kurulumuzdan üyelerin katılımı ile bir toplantı yapılmış ve bu toplantı sonucunda; 
Ankara Barosu ile AÜHF arasındaki işbirliğinin arttırılarak devamı yönünde karar 
alınmış ve Ankara’da hukuk fakültesi öğrencileri ile stajyer avukatların katılabileceği 
“Farazi Duruşma Yarışması” düzenlenmesine karar verilerek, Baromuz ve AÜHF 
arasında ortak bir komisyon oluşturulmuştur.

Kurul öğrencilerinin aile hukuku ve özellikle boşanma ile ilgili merak ettikleri soruların  
birinci elden ve uygulamaya dönük olarak   cevaplanabilmesi amacı ile, 09.05.2008 
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tarihinde,  Ankara Adliyesi Aile  Mahkemesi Hakimlerinden Eray Karınca ile  “Aile 
Mahkemeleri ve Boşanma” üzerine  bir sohbet toplantısı düzenlenmiştir.

Umut Vakfı Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve birincisi Ankara’da 
yapılması planlanan “Hukukun Gençleri Sempozyumu: Hukuk Devletlerinde 
Kişisel Güvenlik” konulu sempozyuma ilişkin olarak; kurulumuz üyesi öğrenciler bu 
konuda bilgilendirilmiş ve katılım yönündeki talepler üzerine, anılan sempozyumun 
Baromuzun da katılımı ile birlikte gerçekleştirilmesi için gerekli işbirliği sağlanmış ve 
ön toplantısı yapılmıştır. 

Kurulumuz öğrencileri uzun bir çalışma sonucu  “Hukuk Fakültesi Öğrencisinin 
Geleceği ve Türkiye’de Hukuk Eğitimi” üst başlığı altında ; “Türk Eğitim Sisteminde 
Avukatlık Okulu”, “AB Sürecindeki Türkiye’de Mevcut Hukuk Öğretim Sisteminin 
Gelişmelere Ne Kadar Hazırlıklı Olduğu”, “Artan Hukuk Fakültesi Sayısı ve Avukatlık 
Sınavı ve Yurtdışındaki Baro Sınavları”, “Devlet Üniversitesi - Vakıf Üniversitesi; 
Eğitim, Uygulama, Doktrin vb. Bakımından Karşılaştırmaları”, “Hukuk Öğrencisinin 
Eğitiminde Kültür Derslerinin Yeri”, “Hukuk Eğitiminde Uzmanlaşmaya Gidilmesi” 
, “Hukuk Eğitiminin Süresi- Stajın Eğitimin Bir Parçası Haline Getirilmesi,” 
konularından oluşacak bir kurultay düzenlenmesi için yoğun çaba göstermişler, ancak 
aynı tarihlerde Baromuz Kurultayının da olması nedeni ile, söz konusu çalışmanın 
bir sonraki döneme aktarılmasına karar verilmiştir.  
 
Kurulumuz, öğrencilere; fakültelerin 2006-2007 dönemi açılış tarihinde ve ayrıca 
fakültelerin final dönemleri öncesinde 08.05.2007 ve 17.05.2008 tarihlerinde 
Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de katilimi ile ABAYS tesislerinde 
kokteyller vermiş ve öğrencilerin gerek Baro ile gerekse farklı fakültelerdeki arkadaşları 
ile yakin bir ilişki kurmaları sağlanmıştır.

Saygılarımla,
Sanem Atak
Kurul Başkanı    
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ANKARA BAROSU
İNGİLİZCE DERGİ KURULU
2008 FAALİYET RAPORU

İngilizce Dergi Kurulu, Ankara Barosu İngilizce Dergi Kurulu Yönergesinin 1. 
maddesinde de belirtildiği üzere Ankara Barosu’nun, diğer tüm periyodik yayınlarına 
ilaveten İngiliz dilinde hazırlanıp yayınlanmak üzere hem gerekli hazırlık çalışmalarını 
yapmak ve yerine getirmek hem de sair editöryel görevleri yerine getirmek üzere 
kurulmuştur. Kurul tarafından Ankara Barosu adına yayımlanacak derginin amaçları 
arasında Ankara Barosunun uluslar arası camiadaki yetkinliğinin arttırılması, uluslar 
arası hukuk camiasında Türk Hukukunun tanıtılması, hukuki meselelerde Türk 
hukukçularla diğer ülkelerdeki hukukçular arasında fikir paylaşımının sağlanması yer 
almaktadır.
Kurul Üyelerinin isimleri kurul içindeki görevleri aşağıdaki gibidir:
Kurul Başkanı: Av. Cemal DURSUN Kurul Başkan Yardımcısı: Av. Levent AYDAŞ 
ABR Editörü: Av. Habibe İYİMAYA KAYAASLAN Kurul Yazmanı: Av. Sadık Onur 
GELBAL
Kurul Yayın Kurulu Üyeleri:

Av. Ş. Saadet ÖZFIRAT1) 
Av. Özge EVCİ2) 
Av. Cemre KOCAÇİMEN3) 
Av. Altan LİMAN4) 
Av. Özgür METİN5) 
Av. Ayşegül ÖZDEMİR6) 
Av. Murat SÜMER7) 
Av. Beren ŞENTÜRK8) 
Av. Nursel ATAR9) 

Kurul üyelerinin yanında, yayımlanacak dergiye gerek hukuki gerekse İngilizce 
alanında destek sağlamak amacıyla konularında yetkin olan isimlerle temasa geçilmiş 
ve bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Bu üyelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

Larry D. WHITE• 
Sami AKL• 
Av. Mustafa BOZCAADALI• 
Prof. Wendy DAVIS• 
Prof. Yüksel ERSOY• 
Prof. Arzu OĞUZ• 
Dr. Gamze ÖZ• 
Aidan ROBERTSON• 
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Danışma kurulu üyelerinden Larry D. White aynı zamanda derginin Teknik 
Editörlüğü görevini yürütmektedir.
Kurul üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, yayımlanacak derginin ismi 
“Ankara Bar Review” olarak belirlemiş ve derginin yılda iki defa yayımlanması karara 
bağlanmıştır.
Kurul, Ankara Bar Review Dergisinin ilk sayısını 2008 yılı Ocak ayında yayıma 
hazırlamıştır. İlk sayıda:

Ankara Barosu Başkanın Av. Vedat Ahsen COŞAR tarafından kaleme alınan - 
“Freedom of Defence”

Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Av. Ahmet İYİMAYA - 
tarafından kaleme alınan “ A Glimpse of Ankara Bar’s History”

Kemal ŞAHİN tarafından kaleme alınan “Impartiality of the Judiciary”- 
Anıl GÜRSOY tarafından kaleme alınan “ Professional Players’ Contracts Under - 

Turkish Law”
Betül TİRYAKİ tarafından kaleme alınan in case of Contradiction to the formal - 

Rules of Contracts”
Gülperi ELDENİZ tarafından kaleme alınan “Signature in Format- Based - 

Contracts”
Arzu ALÇİÇEK tarafından kaleme alman “ Ship Mortgage”- 
Emre BAYAMLIOGLU tarafından kaleme alınan “ Intelligent Agents and Their - 

Legal Status”
Hakan KAYAASLAN tarafından kaleme alınan “Sky is not the Limit Anymore: - 

The New Regulation on Deposits and Participation Funds as a Solution to Systemic 
Risk in the Banking Sector”

Rafı Karagöl tarafından kaleme alınan “Free Movement of Capital in the Context - 
of Turkey’s EU Candidature”

Hamdi Pınar tarafından kaleme alınan “EU- Visa Requirements”- 
Kurul üyelerinden Av. Ayşegül ÖZDEMİR tarafından kaleme alınan “The - 

Legal Results of the Abuse of Rights, TRIPS Agreement and Acces to Essential 
Medicines”

Ali Volkan ÖZGÜVEN tarafından kaleme alınan “Assesment of Proportional - 
Litigation and Retainer Charges in Full Remedy Actions”

Altan Fahri GÜLERCİ tarafından kaleme alınan “Separability of the Arbitration - 
Agreement in International Arbitration”
konulu makale ve yazılar yer almış, bunun yanında Ankara Barosu’nun faaliyetleri ve 
Baro hakkındaki diğer haberlere de dergide yer verilmiştir.
Kurul derginin ikinci sayısını 2008 yılı Temmuz ayında yayıma hazırlamıştır. İkinci 
sayıda:

Ayşegül ŞENARSLAN tarafından kaleme alınan “ How the Justice System is - 
Portrayed in Turkish Movies”
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Berda Gönül TURAN tarafından kaleme alınan “ Flexicurity and Women - 
Unemployment”

Elif Küzeci tarafından kaleme alınan “ Gender Equality in the Constitution of the - 
Republic of Turkey”

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk EMİNAĞAOGLU tarafından - 
kaleme alınan “Some Words for Judicial Reform”

Barış MAMALI tarafından kaleme alınan “ Presidential System and the Turkish - 
Republic of Northern Cyprus”

Hüseyin ALTAŞ tarafından kaleme alınan “Universal Service in - 
Telecomunication”

Kurul üyelerinden Av. Ayşegül ÖZDEMİR tarafından kaleme alınan “ Turkey’s - 
Law on the Utilization of Renevvable Energy Sources For the Purpose of Generating 
Energy”

Kurul üyelerinden Av. Murat SÜMER tarafından kaleme alınan “Jurisdiction of - 
Sovereign States and International Commercial Arbitration: A Bound Reletionship”

Doğan Gözde ÖZGÖDEK tarafından kaleme alınan “Evaluation of the - 
Principle of ‘Duty Care’in Terms of the Responsibilities of the Board Members of 
Corporations”

Wendy B.E. DAVIS ve Serdar HIZIR tarafından kaleme alınan “Dance of - 
Corparete Veils: Shareholder Liability in the United States of America in Republic 
of Turkey”

Öznur İNANILIR tarafından kaleme alınan “Derogation from the Free Movement - 
of Goods in the EU: Article 30 and Cassis Mandatory Requirement Doctorine”
Kurul üyelerinden Av. Nursel ATAR tarafından kaleme alınan “The Historical 
Development of the Ownership of Real Property in Turkey by Foreigners”
- Kurul üyelerinden Av. Sadık Onur GELBAL ve Av. Özgür METİN tarafından kaleme 
alınan “The Path to Modern Turkish Law”
Konulu makale ve yazılar yer almıştır. Bunun yanında derginin ilk sayısında olduğu 
gibi, Ankara Barosu’nun faaliyetleri ve Baro hakkındaki diğer haberlere de dergide 
yer verilmiştir.
Kurul, derginin 2009 yılı Ocak ayında yayımlanması planlanan 3. sayısının 
yayım hazırlıkları kapsamında dergide makale ve yazısı yer alabilecek kişilerle 
temas kurulması, kurul önüne gelen yazıların değerlendirmesi ve tartışılması vb. 
çalışmalarına halen devam etmektedir.
Buna ilaveten, müstakbel müellifler için bir adet:
Referencing Guide (yazım ve atıf kuralları), ve Glossary (İngilizce terim sözlüğü),
hazırlama çalışmalarımız, bu dönemde neticelendirilecektir.
Bu hafta sonu yapılması planlanan Kurul toplantısında, bir diğer önemli konu 
olarak, derginin dağıtıma verilen 2 sayısının elektronik kopyalarının, dergimizin 
web adresi olan www.ankarabarreview.com adresinde yayımlanıp yayınlanması 
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hususu tartışılacaktır. Bu sayede, daha geniş bir okuyucu kitlesine kavuşulması 
amaçlanmaktadır.
Bu dönemde sürdürülecek Kurul çalışmalarının bir diğer önemli gündem maddesi, 
Kurul çalışmalarına daha fazla sayıda meslektaşımızın katkısının sağlanması yönünde 
olacaktır.
Özellikle avukat stajyerlerinin, dergi hazırlık çalışmalarına katılımın sağlanması, 
kurul çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması anlamında oldukça büyük önem arz 
etmektedir. Bu vesileyle, Baromuz web sayfasında ve Adliye’deki duyuru panolarında 
bu yönde bir duyuru yapılması için Baro Yönetim Kurulumuza gerekli başvuru 
yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Av. Cemal Dursun
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Ankara Barosu Sayın Başkanlığına,

Mustafa Erşen Sansal(Başkan)
Mehdi Bektaş
Ali Sarıgül
Kemal Akkurt
Beril Pınar Tandoğan
Onur Tatar
İbrahim Cem Varol
Raif Çakır

İnsan Hakları İhlallerini İzleme Ve İşkence İle Mücadele Komisyonu
Şükran Buldu
Can Lafçı
İlknur Torunoğlu

Ekonomik Ve Sosyal Haklar Komisyonu
Duygu Hatipoğlu
Mustafa Merdan
Mustafa Balaban
Murat Yavuz
Arife Önder
Nimet Kılınç

Azınlık Hakları Ve Kültürel Haklar Komisyonu
Mehmet Selahattin Esmer
Türkan Yurtsever
Nurdan Ataman
Şule Başcıl
İmdat Balkoca

 Sayın Başkanlığınızın; 1.11.2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İnsan 
Hakları Merkezi Başkanı olarak görevlendirilmemize karar verildiği hakkındaki 
yazısının tarafımıza ulaşmasından sonra, Merkez Yürütme Kurulu üyelikleri için 
önerdiğimiz Sayın meslektaşlarımız Mehdi Bektaş, Raif Çakır, Ali Sarıgül, Kemal 
Akkurt, Beril Pınar Tandoğan, Onur Tatar ve Cem İbrahim Varol’un İnsan Hakları 
Merkezi Yürütme Kurulu üyeliklerine atanmaları, Yönetim Kurulu’nca uygun 
görülerek, Merkezimiz 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.
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 Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma, Uygulama ve Danışma 
Merkezi’nin, 1.12.2006 – 20.9.2007 tarihleri arasındaki döneme ilişkin çalışma 
raporu, Ankara Barosu Başkanlığı’nın bilgilerine sunulmaktadır:

* İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, 1 Aralık 2006 – 20 Eylül 2008 
tarihleri arasında 16 kez toplanarak, gündemindeki konuları görüşmüş ve yapılacak 
çalışmalar hakkında kararlar almıştır. Yürütme Kurulu’nun toplantılarından başka, 
Merkeze bağlı komisyonlarla ve Baronun öteki Merkez, Kurul ve Komisyonları ile de 
yapılan toplantılarda, ortak çalışma ve etkinlikler plânlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalardan, aşağıda söz edilecektir. Bu çalışmalarla ilgili konuların başlıca 
başlıklarını; insan hakları eğitimi, İnsan Hakları Merkezi’nin yayın çalışmaları, insan 
hakları konusunda ulusal ve uluslararası metinlerin tanıtımı, uygulanma sorunları 
ve özellikle Avrupa İnsan Hakları yargısının usul, içtihat ve uygulama alanları 
oluşturmuştur.

* Gerek Ankara Barosu aracılığı ile, gerekse doğrudan Başkanlığımıza 
yapılan başvurularla, insan haklarının teori ve uygulama alanlarında Merkezimizin 
çalışmalarından katkı isteyen kuruluşlara bu katkı sağlanmıştır. Bu çerçevede;

-  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV)’in 23 Kasım 2006 
tarihinde (*) düzenlediği, “Zor Zamanlarda İnsan Hakları Güvenlik Dengesini
Korumak: Türkiye’de Avrupa Değer ve Uygulamalarını Tartışmak” başlıklı proje 
çerçevesindeki Çalıştay,

- Aksaray Barosu’nca stajyer avukatlara yönelik olarak, 1 – 8 Aralık 2006 
tarihlerinde düzenlenen insan hakları eğitimi konferansları,
 

- Türkiye Gençlik Birliği Derneği’nin, 9 Aralık 2006 tarihinde  
düzenlediği “Türkiye’de İnsan Hakları” konulu panel.
 

Bu toplantılara Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Onur Tatar 
katılmıştır. 

 Bu tür toplantılar dışında; Merkezimiz, çeşitli hukuk ve insan hakları 
kuruluşları ile ilişkilerde bulunarak insan hakları konusunda görüş ve bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur. 

İlişkide bulunulan kuruluşlara Merkezimizin yayınları iletilmiştir.

* Irak’ta Son Gelişmeler ve İnsan Hakları Paneli: 10 Aralık “İnsan Hakları 
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Haftası” nedeniyle Merkezimiz tarafından, 15 Aralık 2006 tarihinde, Ankara Barosu 
Eğitim Merkezi’nde bir panel düzenlenmiştir. Ankara Barosu eski başkanlarından 
Sayın Avukat Erdal Merdol’un yönetiminde, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim 
üyesi ve İnsan Hakları Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Gencay Şaylan, A. Ü. Hukuk 
Fakültesi Genel Kamu Hukuku öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Mithat Sancar ve 
Gazeteci Yazar Sayın Rıdvan Akar’ın konuşmacı olarak katıldıkları; temel hakları 
vahim bir boyutta ihlâl eden Irak Savaşı ve emperyalizm konularının işlendiği panel 
ilgi ile izlenmiştir. Panelin duyurusu, İnsan Hakları Merkezi’nin Web sayfasında da 
yer almıştır.  

* 10 Aralık “İnsan Hakları Haftası” nedeniyle, TV 8’deki söyleşi programına 
Merkez Başkanı Avukat Erşen Şansal katılmıştır. 

* Avukatlık Kanunu değişiklik tasarısı hakkında, Yürütme Kurulu 
üyelerimizden, daha önceki dönemlerde Baro yöneticiliği yapmış Avukat Raif 

Çakır,  Avukat Mehdi Bektaş, Avukat Kemal Akkurt ve Avukat Ali Sarıgül 
tarafından hazırlanan rapor taslağı Baro Başkanlığına iletilmiştir. 

______________________________________
(*) Merkezimiz, hukuken 1 Aralık 2006 tarihinde atanarak çalışmalarına 

başlamışsa da, acil gereklilikler nedeniyle, bu tarihin öncesindeki işlerin aksamasına 
sebebiyet verilmemesi için, fiilen, gereken işler yapılmıştır.

* Baro Yönetim Kurulu’nun 25.7.2007 tarihli toplantısında Ankara Barosu 
Kurul, Komisyonlar, Merkez ve Kulüpleri için yeni bir Yönetmelik kabul edilerek, 
Merkezimizin bünyesinde de uygulanacak yapısal değişiklikler getirilmiş olması 
nedeniyle, Avukat Mehdi Bektaş Başkan Yardımcılığına ve Avukat Onur Tatar da 
Yazmanlığa getirilmişlerdir. 

* Ankara Barosu Etik Kurulu, kapatılan Ulucanlar Cezaevinde, Ankara 
Barosu ve Mimarlar Odası’nın, 18 – 30 Haziran 2007 tarihleri arasında ortaklaşa 
gerçekleştireceği etkinlikler düzenlenmesi nedeniyle, Cezaevinde  yapılacak ve “Suç”, 
“Ceza ve Ceza Politikası”, “Cezalandırma Yöntemlerinin Tarihsel Evrimi” konularında, 
Merkezimizden konuk ve konuşmacı katılımı istemiş, program, Yürütme Kurulu üyesi 
Mehdi Bektaş ile yayıncı yazar Süleyman Ege’nin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 

 * Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Avrupa Konseyince, 30 – 31 Mayıs 
2007 tarihlerinde Ankara’da “Türkiye’de İnsan Hakları Alanında Yapılan Reformların 
Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında, yapılacak olan Sempozyuma 
Avukat Erşen Şansal katılmış ve bir tebliğ sunmuştur.
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* 5.7.2007 tarihinde; Sivas’ta Madımak Oteli ile birlikte 35 aydının yakılması 
olayının 14. yıldönümünde, Ankara Barosu önceki başkanlarından Erdal Merdol’un 
yönetiminde bir anma toplantısı yapıldı. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda, 
Madımak Oteli Yangınını yaşayanlardan Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve 
Eğitim Vakfı Başkanı Murtaza Demir, yazar Lütfiye Aydın, Prof. Cevat Geray’ın da 
konuşmacı olarak katıldıkları toplantı ilgi ile izlendi.

* Kanal A televizyonunun “Irak’taki İnsan Hakları İhlâlleri” konusunda 
düzenlediği 13.7.2007 günü yayınlanan programına Avukat Erşen Şansal katılmıştır. 

* Birleşmiş Milletler Medenî ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile, gene 
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin uygulanması 
bakımından sivil toplum kuruluşlarına tanınan ve onaylama kanunu ile resmen 
onaylanarak benimsenen çerçevede gölge raporlar sunulması ile ilgili olarak,  Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Komite’sine (ECOSOC) sunulacak raporların 
hazırlanması için; İnsan Hakları Derneği, Af Örgütü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
ve Mazlum-Der’in de katıldıkları, 15.9.2007 günü yapılan sivil toplum örgütleri 
dayanışması toplantısı yapılmış, bu toplantıya Avukat Onur Tatar katılmıştır.

*Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği’nin 
çağrısı nedeni ile düzenlenen etkinliğe Merkezimiz Mülteci ve Sığınmacı 
Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Demir katılmıştır.

 * Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV’in “Güvenlik 
Kurumlarının Demokratik Gözetimi: Sivil Toplum Kuruluşları” konulu, 1 Kasım 
2007 tarihinde yapılan atölye çalışmasına avukat Kemal Akkurt katılmıştır. 

 * 15 Kasım 2007 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM)de 
yapılan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile birlikte gerçekleştirilen 
“Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi çalışmalarının, 10 Aralık 2007 İnsan 
Hakları Günü gerçekleştirilen toplantısına Merkez Yürütme Kurulumuzdan Avukat 
Erşen Şansal, Avukat Kemal Akkurt ve Avukat Ali Sarıgül katılmışlardır. 

 * 23 Kasım 2007 tarihinde ABEM’de yapılan “Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin Raporlanmasına Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımının Önemi” 
seminerine Avukat Erşen Şansal ve Avukat Kemal Akkurt katılmışlardır.

* TBB Başkanlığı’nın 25.1.2008 günlü duyurusu dolayısıyla, TBB İnsan 
Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 14 – 15 Mart 2008 günleri yapılan 
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toplantısına, İnsan Hakları Kurulu üyesi Avukat Mustafa Merdan katılmıştır.

* 15 Şubat 2008 günü, ABEM’de “Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı” 
konusunda bir panel düzelenmiş, Ankara Barosu önceki Başkanlarından Tuncay 
Alemdaroğlu’nun yönettiği panelimize konuşmacı olarak, Danıştay önceki 
Başkanlarından Nuri Alan, SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Eroğul, TBB önceki 
Başkanlarından Avukat Atilâ Sav ve YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu 
katılmışlardır.

* 28 -30 Mart 2008 tarihlerinde yapılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın BM 
İşkenceye Karşı Sözleşmesi’nin Seçmeli Protokolü Eğitimcilerin Eğitilmesi Programı 
çalışmasına İnsan Hakları Kurulu üyeleri Avukat Türkân Yurtseven ile Avukat Mustafa 
Merdan katılmışlardır. 

* Kanal A televizyonunun, 28.3.2008 tarihinde yayınlanan Ceza Kanunu’nun 
301. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili programına Avukat Erşen Şansal 
katılmıştır. 

* 25.4.2008 günü, ABEM’de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar tarafından, “Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Global 
Olağanüstü Hal” konulu bir konferans verilmiştir. 

* Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, genelde mülteci 
sorunlarına ilişkin, 10 Haziran 2008 tarihinde düzenlediği toplantı, Merkezimiz 
Mülteci ve Sığınmacı Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Demir tarafından 
izlenmiştir. 

* Sivas Madımak Oteli Yangınının 15. yıldönümünde, 4 Temmuz 2008 
tarihinde, ABEM’de, Vecihi Timuroğlu tarafından, “Çağdaşlık, Bağnazlık açısından 
Sivas Katliamının Anlamı” konulu konferans verilmiştir.

* 31 Temmuz 2008 tarihinde, Sincan’da düzenlenen “Eğitim Hakkı” konulu 
seminer Avukat Mehdi Bektaş’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.

 * 6 Eylül 2008 tarihinde, Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı sorunlarını 
tartışmak üzere ülkemize gelen Almanya Erfurt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arno 
Scherzberg ve araştırma görevlileri Dr. Şennur Ağırbaşlı ve Neyyire Akpınarlı’nın 
bulunduğu ve Baro Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezlerinin temsilcileri ile 
Merkezimiz Yürütme Kurulundan Avukat Erşen Şansal, Avukat Kemal Akkurt  ve 
Merkezimiz Azınlık Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Selâhattin Esmer’in katılımı 
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ile, Merkezimiz lokalinde bir toplantı gerçekleştirilerek bilgi alışverişinde bulunulmuş 
ve ortak bir çalışma başlatılmıştır. 

* Uluslar arası İnsan Hakları Amerikan Azınlıklar Birliği ile Uluslararası 
İnsan Hakları Merkezi’nin, “Kayıplar, Katliamlar ve Uluslararası Hukukun Getirdiği 
Koruma Mekanizması” konusunda ortaklaşa düzenledikleri uluslararası toplantı 17 
Eylül 2008 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Uluslar Sarayı’nda yapılmış, bu 
toplantıya Avukat Erşen Şansal katılmıştır. 

Ankara Barosu’nun 58. döneminde faaliyet gösteren, Avukat Erdal Merdol 
yönetimindeki İnsan Hakları Merkezi’nin çalışmaları sırasında hazırlanmış olan 
ve basımı, Ankara Barosu’nun 59. Genel Kurulu sonrasına sarkan; İnsan Hakları 
Merkezi’nin 15 Aralık 2004 – 15 Eylül 2006 dönemi çalışmaları çerçevesinde daha 
önce ilk basımları yapılmış olan ve düzeltilmiş yeni basımları plânlanan;

- İnsan Hakları. Konferanslar. 14 Nisan 2006 – 26 Mayıs 2006
 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı ve Mevzuatı 
isimli kitaplarla ilk basımı yapılan

 - Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz: Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukuku 
Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Madde 3/İşkence Yasağı) Analizi.
isimli kitaplar yayımlanarak Merkezimizce öngörülen plân çerçevesinde dağıtımları 
yapılmıştır.

* Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yönetmeliği hükümleri dairesinde, 
Merkezimize bağlı olarak görev yapacak olan İnsan Hakları Kurulu’nun oluşturulması 
için; Ankara Barosu Başkanlığı’nca yapılan duyuru üzerine, gerek İnsan Hakları 
Kurulunda, gerekse, gene Merkezimize bağlı olan diğer Komisyonlarda (İnsan Hakları 
Eğitimi, Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hakları ve İnsan Hakları İhlâllerini İzleme 
ve İşkenceyi Önleme Komisyonları) görev alacak meslektaşlarımızın belirlenmesi 
için 26 Ocak 2007 günü yapılan toplantıda Kurul Başkanlığına Avukat Cem Erkat, 
Kurul Sekreterliğine ise, Avukat Meral Demirhan seçilmiş ve Kurul çalışmalarına 
başlamıştır.

 * Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne yapılmış ya da yapılacak olan bireysel başvuruları konusunda, 
Merkezimizin rehberliğine başvuran meslektaşlarımıza danışmanlık yardımı yapılmış, 
meslektaşlarımıza, bilgi, örnek belgeler ve içtihatlar konusunda bilgi verilmiştir.

 * Aynı şekilde, gerek geniş anlamda insan hakları hukuku konusunda, 
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gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni ilgilendiren bireysel başvuruları 
konusunda Merkezimize başvurarak yardım talep eden yurttaşlarımızın adlî yardım 
gereksinmeleri için gerekli bilgiler verilmiş, yardımda bulunulmuştur.

 * Merkezimize başvuran sığınmacıların sorunlarının çözümüne yardımcı 
olunmuştur.

 TBB ile Avrupa Konseyi’nin gerçekleştirdiği ortak bir organizasyon ile, 
Türk avukatlarının iki aşamalı eğitimi programı çerçevesinde, Türkiye genelinde 117 
avukat arasında, Ankara Barosu üyesi olan 23 avukata eğitici olarak eğitimi verilmiş 
ve bu avukatlar tarafından da, Türkiye genelinde 10.500 avukata göre oransal 
olarak Ankara için 1225 avukatın eğitiminin sağlanması amacıya eğitim çalışmaları 
başlatılmıştır. 2007 – 2008 yıllarında uygulanarak tamamlanması plânlanmıştır. Alt 
yapı çalışmaları Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve Türkiye Barolar Birliği 
ile ortak bir çalışma olarak yürütülmesi plânlanan bu eğitim projesinin Ankara 
ayağı uygulanmasına Merkezimiz tarafından başlanmış olup, halen de Merkezimiz 
tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede 992  avukata eğitim sunulmuş ve 
sertifikaları verilmiştir.
 
 Gene yapılması düşünülen bir başka çalışma da yayın çalışmalarıdır. Bu 
konuda da; Merkezimizce gerçekleştirilen seminer, panel ve konferanslardan başka, 
insan hakları konusunda çalışmalara ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına 
yer verilmesi düşünülmektedir.

 Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma, Uygulama ve Danışma 
Merkezi’nin 1 Aralık 2006 – 31 Ocak 2007 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin çalışma 
raporu, Ankara Barosu Sayın Yönetim Kurulu’nun bilgi ve takdirlerine sunulur.

 Saygılarımızla.

      
       Avukat Erşen Şansal
          Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi 

Başkanı
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
Konu: Merkezimizin Ekim 2006-Temmuz 2008 tarihi itibariyle Faaliyet Raporunun 
sunumudur.

KURUL BAŞKANI
Av.SENAY ERTEM

ÜYELER
Av. GÜLDEN TÜREGÜN
Av. GÜNNUR ALTIOK EROL
Av. MERAL ERDOĞAN
Av. TÜLAY ÇELİKYÜREK
Av. HAYRİYE ÖZDEMİR ERTEKİN
Av. HATİCE MUNİSE DAYI
Av. AYNUR GÜL COŞKUN
Av. ZEYNEP VAR ALAN
Av. İSMAİL ERGUN ANLI
Av. BAHAR ÖZYEŞİL
Av. GÜLER KAYA
Av. BANU MERCAN
Av. YASEMİN SEZGİN
Av. ELİF UYSAL
Av. BEYHAN SABAN
Av. EMİNE ARSLAN AVCI
Av. AYŞEGÜL DEMİR
Av. FAZİLET ÇINAR
Av. GÜLTEN YILDIZ KILIÇ
Av. ARZU YEŞİLKAYA
Av. NESLİHAN ÖZTÜRK ORAL
Av. FİLİZ ÖZTÜRK ÇELİK
Av. SEMRA KOÇAK
Av. GÜNSEL SOYSAL
Av. EMİNE CENGİZ ÇETİNKAYA
Av. NECLA KUBİLAY
Av. ZEKİYE AVCI
Av. ŞAHNUR KURTARAN
Av. SEDA YILMAZ ATAMAN
Av. İLKNUR TEMEL
Av. GÜLSER ERKOÇ
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Av. İLKAY SİNEM KUBİLAY
Av. TÜLAY TUNÇKILIÇ
Av. GÜLAY DEMİR
Av. NUŞİN TEKİN
Av. İLKNUR KÜÇÜKCEYLAN
Av. ECE MERCAN
Av. EMRAH GÜNER
Av. VEYSEL KARS
Av. ERDAL DEVELİOĞLU
Av. GÜLAY GÖKMOĞOL
Av. GÜLBİN ÇELİK
Av. DENİZ ELÇİ
Av. MELAHAT TAN
Av. CANSEHER MISIR
Av. AYŞE BIÇAK
Av. SUNA KORKMAZ
Av. FİLİZ CONWAY
Av. DERYA KELEŞOĞLU
Av. ÖZGE SEMİZ
Av. NİLAY KANDEMİR
Av. FATMA GÜNEŞ GÜLEÇ
Av. SEDA KARA
Av. SELMA ÇİÇEKÇİ
Av. AYSUN AÇIKGÖZ
Av. SENİHA ERBAŞ
Av. EMEL KARTOPU
Av. HANDAN SEYMEN
Stj. Av. SERPİL DELİ
Stj. Av. SEHER  KIRBAŞ CANİKOĞLU
Stj. Av. AYSEL ÖZKAN
Stj. Av. ECEM HAMZAOĞLU
Stj. Av. ÖZGÜN YAĞMUR EROL
Stj. Av. AHMET TUNA ALTUÖZ
Stj. Av. ÖZGE YÜCEL
Stj. Av. ÜLKÜ UÇKUN
Stj. Av. FATMA ANIL YILDIRIM
Öğr. YADİGAR GEDİK
Öğr. NURNİGAR SİPAHİOĞLU
Öğr. SEVİM KAPLANTEPE
Av. ÖMER ÇIRPAN
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Av DAMLA SONGÜR

Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu, Ankara Barosu 2004-2006 dönemi Genel Kurul 
sonrası, kurulumuzda çalışmak isteyen meslektaşlarımızdan alınan başvuruların 
kurulumuza intikali üzerine yeniden yapılandırılarak çalışmalarına başlamış, Baromuz 
Üst Kurullar Yönergesi uyarınca faaliyet döneminin 1 yıllık süre olarak belirlenmesi 
nedeniyle, 2007 Yılı Ekim ayı itibariyle yeniden alınan başvurularla zenginleşen 
merkezimiz bu güre kadar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.
Kurulumuzun ilk faaliyetini “ 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle mücadele günü” 
dolayısıyla 24 kasım 2006 günü Oturum Başkanlığı’nı Anayasa Mahkemesi üyesi 
Ali Güzel’in yaptığı, Gazeteci Mehmet Faraç , Dr Leyla Pervizat, 8.Aile Mahkemesi 
hakimi Eray Karınca ve Psikyatrist Nükhet İşiten’in panelist olarak katıldığı “Şiddet 
Karşısında Kadın “ konulu panel oluşturmuştur. Meslektaşlarımızın faydalanması 
için kitapçık haline getirilmek üzere bu panelin kaset çözümleri yaptırılmıştır.
Aynı gün Üyelerimizden Av.Gülden TÜREGÜN (Tv 8) kanalında “Erkan Tan’la 
Başkent’ten” programına katılarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet günü hakkında 
ve kurul çalışmalarımız hakkında bilgi vermiştir.
Yine Merkezimizin oluşturulması öncesine isabet eden 5 Aralık “ Kadınlara Seçme 
Seçilme hakkı verilmesi dolayısıyla kurul üyelerimiz bir dizi etkinliğe katılmıştır.
Bu bağlamda, merkezimizi temsilen Av.Senay Ertem ve Av.Arzu Kılınçkaya, Kazan’da 
Devlet Bakanı Sn.Nimet Çubukçu’nun himayelerinde gerçekleştirilen kutlama 
programına katılmış, Av.Gülden Türegün TV 8 kanalında günün anlam ve önemini 
vurgulayıcı söyleşiye katılmış, Av.Günnur Altıok Erol Kanal B televizyonunda 5 
Aralık Günü’nün önemine, Kadın Hakları Merkezimizin Çalışmalarına ve Medeni 
Kanunun aile Hukuku’na getirdiği yeniliklere ilişkin sunum yapmış, Av.Yasemin 
Sezgin Altındağ toplum merkezi’nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak 
Kadın Danışma Merkezi, 4320 Sayılı Aile’nin Korunmasına Dair Yasa ve Medeni 
Kanun’un kadınlara getirdiği yeniliklere ilişkin bir konuşma yapmıştır. Aynı gün 
ile ilgili etkinlikler kapsamında , Av. Hayriye Ertekin Bahçeşehir Ünv. Programına 
katılarak 4320 Sayılı Ailenin korunmasına Dair Yasa Tasarısı ve kadına yönelik şiddet 
konularında bilgi vermiştir.
Merkezimiz Başkan ve Başkan Yardımcısının katılımıyla, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğüne bir ziyaret yapılmış, yeni dönem çalışmaları için birlikte yapılacak 
organizasyonlar ve işbirliği için mutabakat sağlanmıştır.
Ankara Barosu kadın Hakları Merkezi, yeniden yapılanma öncesinde yapılan yukarıda 
belirtilen çalışmaların hemen arkasından yeni dönem için başvuruda bulunan 
üyelerimizin katılımı ile ilk toplantısını düzenlemiş, bu toplantıda, kurulumuzca bir 
yayın ekibi oluşturulmuş ve bu ekip, Baromuz internet sitesinde bulunan kurulumuza 
ait sayfanın yeniden yapılandırılması görevini, kadın hakları el kitabının yeni yasal 
değişiklikleri de içerir ve daha yararlı şekilde başvuru kitabı haline getirilmesi 
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çalışmalarını başlatmış ve geliştirmiştir.
Kurulumuz 15.01.2007 tarihli toplantısında, gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeflere 
ve yapmayı programladığı faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma planını belirleyerek, önem 
ve öncelik sırasına göre aşağıdaki şekilde oluşturmuştur.

A. Eğitim çalışmaları1. 
Kurul içi eğitima) 
Sivil toplum eğitimib) 
Halk eğitimi (öğrenci, aile, toplum, diğer STK’lar...)c) 
Medya çalışmaları (TV, radyo, basın)d) 
Kurumlar arası eğitim çalışmalarıe) 
B. Mevzuat çalışması2. 
4320 S.Y.a) 
Uluslar arası mevzuat çalışmalarıb) 
Kanunların (MK, CK, İş Kan., Nüf. Kan.,...) uygulanması ve ayrımcılığa ilişkin c) 
hükümleriyle ilgili çalışmalar
C. Sempozyum, panel, söyleşi...3. 
Aylık düzenli söyleşi toplantıları (adli yılla sınırlı)a) 
Kadın hukuku ve kadınla ilgili özel günlerde program (8 Mart, 25 Kasım, 5 b) 
Aralık, 17 Şubat)
D.Yayın çalışması4. 
Ekip kurulmasıa) 
Internet sayfasının güncellenmesi, kararlarımız ve faaliyetlerimizin yayınlanmasıb) 
İki aylık bülten yayınlanmasıc) 
Etkinliklerin deşifresinin sağlanarak yayım ve basıma hazırlanmasıd) 
e) Bilgisayar programı yapılması(İstatistik)5. 
Eski yayınların güncellenmesi, yeni yayınlar hazırlanmasıf) 
Baronun Diğer süreli yayınlarına yazılar verilmesig) 
E. Diğer kurumlarla işbirliği6. 
SHÇEK ile işbirliği geliştirmea) 
Mahalli idarelerle işbirliği, sığınma evleri hakkında görüşme ve işbirliği a) 
geliştirme
Ankara Valiliği ile işbirliğib) 
Diğer STK’larla işbirliğic) 
KSGM, Adalet Bak., İçişleri Bak., Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bak.,... ile b) 
işbirliği
Diğer barolarla işbirliğid) 
F.Kampanyalar7. 
Güncel kampanyalara) 

Uzun vadeli kampanyalarb) 
G.TÜBAKKOM çalışmaları.
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15.01.2007 tarihli toplantımızda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından finanse 
edilmek üzere Kızılcahamam Patalya Otel’de “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Eğitimi” 
başlığı altında bir kurul içi eğitim çalışması yapılmasına karar verilmiş ve 2-3-4 
Şubat 2007 tarihleri arasında “Toplumsal Cinsiyet eşitliği ve hukuk” konu başlıklı, 
akademisyenler, uygulamacılar ve aile Mahkemesi hakimlerinden oluşan bir eğitimci 
kadrosu ile 40 kurul üyemizin katıldığı bir eğitim çalışması yapılarak, katılımcılara 
sertifika verilmiştir.
Aynı toplantıda yeniden yapılanma kapsamında TÜBAKKOM bünyesinde 
Merkezimizi temsil etmek üzere temsilcilerimizin seçimi yapılmış, yapılan oylamada 
Ayşegül Demir ve Aynur Gül Coşkun asil üyeliklere, Av. Semra Koçak ile Av.Hayriye 
Ertekin yedek üyeliğe seçilmişlerdir.
“Uçan Süpürge” ve İran Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Merhaba Komşu” 
konu başlıklı panele, Av.Hayriye Ertekin panelist olarak katılmış ve Türkiye’de kadının 
hukuk alanındaki yeri ile hak ve özgürlüklerine ilişkin tebliğ sunmuştur.
05.02.2007 günü TRT Ankara Radyosu (Radyo 1) öğleden sonrası kuşağındaki 
Hayat akarken isimli programa Av.Senay Ertem katılmış ve topluma kurulumuzun 
genel yapısı, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili bilgi sunmuştur.
22.Şubat.2007 tarihinde Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş 
Milletler Nüfus fonu işbirliğiyle düzenlenen “Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele 
projesi” nin tanıtım toplantısına kurulumuzu temsilen Av.Senay Ertem ve Av.Hayriye 
Ertekin ve Av.Yasemin Sezgin katılmışlardır.
17-18.Şubat 2007 tarihinde Aydın-Kuşadası’nda gerçekleştirilen TÜBAKKOM 
8.Dönem 2.Genel Üye Toplantısına kurulumuz TÜBAKKOM temsilcileri Av.Ayşegül 
Demir,Av.Aynur Gül Coşkun,Av.Hayriye Ertekin ve Av.Semra Koçak katılmışlardır.
Yıllık çalışma planı doğrultusunda, yapacağımız Aylık sohbet toplantıları için ilk 
toplantının konu başlığı “kadın ve felsefe” olarak belirlenmiş 23.02.2007 tarihinde 
Prof.Dr.İonna Kuçuradi’nin konuk olarak katılımıyla gerçekleştirilen program sıcak 
ve samimi bir sohbet ortamında sürmüştür, “kadın ve sanat” konulu ikinci söyleşi 
programına Devlet Sanatçı Ayten Gökçer konuk olarak katılmış ve meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi gösterdiği program 2,5 saat sürmüştür.
Mayıs ayında , ‘Dr Ali Ayhan’ın konuşmacı olarak katıldığı Kadın “Üreme organları 
kanserindeki son gelişmeler” konulu söyleşi programı gerçekleştirilmiştir.
8 Mart etkinlikleri çerçevesinde, 8.mart.2007 günü sabah saat 10.00 da Ankara 
Adliyesi önünde TÜBAKKOM tarafından hazırlanan ortak bildiri Kurul Başkanı 
tarafından okunmuş, daha sonra aynı gün saat 16.00 da 8 Mart Dünya Kadınlar 
günü ekinlikleri kapsamında Ankara Barosu eğitim Merkezinde “Türkiye’de Kadının 
Dünü Bugünü ve Yarını” konu başlıklı bir açık oturum gerçekleştirilmiştir. Oturum 
başkanlığını Av Nazmi Baran’ın yaptığı CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, AKP 
Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Prof Dr Ülker Gürkan ,Sanatçı Meral Okay 
ve Psikiyatrist Ali Çayköylü’nün Konuşmacı olduğu ve meslektaşlarımızın da geniş 
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katılımla destek verdiği bir açık oturum yapılmıştır.
10.03.2007 günü kadın Hakları Kurulu olarak Beypazarı ilçesine gidilerek Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun Medeni kanun,Ceza Kanunu ve iş kanunun da kadınları 
ilgilendiren hükümlerin anlatıldığı bir toplantı yapılmıştır. Yine 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü dolayısıyla Av. Arzu Yeşilkaya,Av.Güler Kaya ve Av.Yasemin Sezgin 
Gazi Ünv.İletişim fakültesi’nin düzenlediği etkinliğe katılarak kurul adına bir bildiri 
sunmuşlardır.Av. Beyhan Saban Polis Radyosu’nda, Av.Hayriye Ertekin TRT Ankara 
Radyosu’nda ,Av.Günnur Altıok Erol Kanal A’da Av.Senay Ertem TV 8 ve Av.Yasemin 
Sezgin TRT l’de düzenlenen programlara katılmışlardır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çankaya Belediyesi tarafından 
düzenlenen programa kurulumuzu temsilen Av.Seda Ataman ve Av.Ayşegül Demir 
katılmışlardır.
Merkezimiz 31.03.2007 tarihinde Ankara’nın Çubuk İlçesinde Çubuk Dernekleri 
Federasyonu’nun daveti üzerine, kadın hakları konusunda bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlemiştir. Av.Senay Ertem’in yönettiği bu toplantıya konuşmacı olarak; Ankara 
5.Aile Mahkemesi Hakimi Sabahattin Ali Erdem, Psikolog Hande Özdemir ve Av. 
Ayşe Gündemir katılmışlardır. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin merkezimiz üyesi 
olma yönündeki taleplerini değerlendiren Baromuz Yönetimi Kurulu, bu talebi 
karşılamak üzere, yönerge değişikliği yapmış ve bu doğrultuda merkezimiz üyesi olan 
öğrencilerimizin aktif ve yararlı çalışmaları olmuştur.
İlçelerde daha etkin olarak kadın hakları konusunda bilgilendirme yapılması için İlçe 
belediyelerine yazı yazılarak bu eğitim çalışmaları için işbirliği ve destekleri talep 
edilmiş, Baromuz Başkanlığınca hazırlanan bu konuya yönelik işbirliği davet metni 
tüm ilçe belediyelerine gönderilmiştir. Bilgilendirme toplantıları yapmak üzere işbirliği 
talebimize Altındağ ve Etimesgut Belediyelerince sistemli ve programlı bir şekilde 
yanıt veren Etimesgut Belediyesi ile 2 toplantı yapılmış, Altındağ Belediyesi ile her 
ay iki toplantı yapılması sağlanmış, söyleşi programına katılan üyelerimize Altındağ 
Belediye Başkanı’nın katıldığı iki tanışma ve teşekkür toplantısı düzenlenmiştir.
Gölbaşı ve Çankaya Belediyesi ile birer program yapılmış, devamı yönünde karşılıklı 
mutabakat sağlanmasına rağmen, talep gelmemiştir.
Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın okullarda velilere yönelik kadın hakları bilgilendirme 
toplantısı yapılması talebi doğrultusunda Av. Beyhan Saban Seyran bağları İlköğretim 
Okulu’na giderek velilere Medeni kanun ve Aile’nin Korunması’na Dair kanun 
hakkında bilgi vermiştir.
KSGM tarafından 9 - 10.04.2007 tarihleri arasında düzenlenen CEDAW ülke raporu 
Hazırlık toplantısına kurulumuz adına Av. Ayşegül Demir katılmıştır.
13.04.2007 tarihinde Ankara Aile Mahkemelerinden 11 Hakimin katıldığı 
Aile Mahkemelerin usul ve esasa ilişkin işleyişteki sorunların tartışıldığı 
bir forum programı düzenlenmiştir. Ankara barosu Eğitim Merkezi’nde 
düzenlenen bu foruma meslektaşlarımız çok büyük ilgi göstermişlerdir. 
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Kurulumuzdan bu forumun tekrarlanması için de çok sayıda talep alınmıştır. 
17.Mart.2007 günü Baromuz Adli Yardım Kurulunca düzenlenen Kurul içi Eğitim 
çalışmasına Av.Senay Ertem ve Av.Hayriye Ertekin “Boşanma Davalarında Dikkat 
Edilmesi Gereken Noktalar Konusunda” katkı sağlamışlardır.
26-27.Nisan 2007 tarihlerinde Uçan Süpürge ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 
ve SHÇEK tarafından yapılan “ ilk adım: Kamu ve Sivil toplum Kuruluşları arasında 
diyalog arttırma toplantısına Kurulumuz adına Av. Senay Ertem ve Av.Hayriye 
Ertekin katılmışlardır.
KSGM ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nca ortaklaşa gerçekleştirilen 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 24.04.2007 günü Swiss 
Otel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Av. Tülay Çelikyürek, Av. Zeynep Var 
Alan katılmış, bu projede görev almak dört üyemiz görevlendirilmiştir.
8 Mayıs 2007 günü Kadın Danışma Merkezimizi ziyaret eden Sosyal Hizmet Alanında 
Çalışanlar Derneği tarafından, İsveç, İskoçya, Norveç ve Yeni Zelanda temsilcilerinin 
katımıyla bir ziyaret programı gerçekleştirimleş ve ziyaret sonrasında, temsilcilerin 
merkezimiz çalışmaları ve merkezimizle ilgili son derece olumlu izlenimlerle 
ayrıldıkları, Dernek Temsilcisi Sosyal Hizmet Uzmanı Yıldız Çakmak tarafından 
ifade edilmiştir.
07.04.2007 tarihinde Eskişehir’de yapılan TUBAKKOM 8.Dönem 3.Yürütme 
Kurulu Toplantısına Tübakkom temsilcileri Av.Ayşegül Demir,Av.Aynur Gül 
Coşkun ve Av.Hayriye Ertekin katılmışlar ve toplantı ile ilgili 10.04.2007 tarihli rapor 
Baromuz Başkanlığına sunulmuştur.
11.05.2007 tarihinde BM tarafından düzenlenen “ Türkiye’nin Binyıl Kalkınma 
Hedefleri” konulu çalıştaya üyelerimizden 10 kişi katılarak katkı sunmuşlar ve daha 
sonra toplantıda tespit edilen sorunlara ilişkin ilgili bir rapor hazırlanarak merkezimize 
sunulmuştur.
Antalya’da gerçekleştirilen TÜBAKKOM Genel Kuruluna merkezimizi temsilen 
Av.Senay Ertem, Av.Hayriye Erte kin, Av. İlknur Temel,Av.Ayşegül Demir ve 
Av.Zeynep Var Alan katılmışlardır.Toplantı ile ilgili rapor Baromuz Başkanlığına 
sunulmuştur.
29 Haziran 2007 Cuma günü saat 16.00 da Aile Mahkemesi Uzmanlarından 
12 psikolog’ un konuşmacı olarak katıldığı forum programı yapılmış ve Aile 
Mahkemelerinde görevli uzman psikologların işlevleri ve yargılamadaki rolleri 
tartışılmıştır.
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce düzenlenen Görme Engelli 
Kadın Kurultayına kurulumuz adına Av.Gülten Yıldız Kılıç ve Av.Fazilet Çınar 
katılmışlardır.
13-14-15 Temmuz 2007 tarihlerinde Bolu Abant’ta gerçekleştirilen “Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eylem Planı Hazırlanması” programına merkezimiz 
adına Av.Hayriye Ertekin katılmış, konuya ilişkin raporunu ibraz etmiştir.
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07.07.2007 tarihinde Mersin’de yapılan TÜBAKKOM 9.Dönem 1.Olağan Yürütme 
Kurulu Toplantısına merkezimiz adına Av.Semra Koçak ve Av.Hayriye Ertekin 
katılmıştır.
TÜBAKKOM 9.Dönem Mersin 1.Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar 
doğrultusunda, 22.09.2007 tarihinde Ankara’da yapılan olağan yürütme kurulu 
toplantısına merkezimiz adına Tübakkom temsilcilerimiz Av.Aynur Gül Coşgun 
ve Av.Ayşegül Demir ile Başkan Av.Senay Ertem, ve Üyemiz Av.Tülay Çelikyürek 
katılmış ve yapılan Anayasa Taslak çalışmasında kadın ile ilgili maddeler üzerinde 
durulmuş, öneriler üzerinde mutabakat sağlanmış, koşulları itibariyle zorunlu 
olmasına rağmen kadın sığınma evi bulunmayan Belediyeler hakkında bulundukları 
yer C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmış ve Dönem Sözcüsü 
Mersin Barosu tarafından bu yönde bir ortak metin hazırlanarak üye barolara 
gönderilmesi öngörülmüştür. Toplantı ile ilgili rapor katılımcı üyelerimiz tarafından 
hazırlanarak merkezimize verilmiştir.
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 4320 
Sayılı Yasanın uygulanmasına dair belirli sürelerle yapılan yönetmelik çalışmasına iki 
üyemizin sürekli olarak katılımı sağlanmış ve oldukça yararlı bir çalışmanın ürünü 
olan yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
27.09.2007 tarihinde KSGM tarafından “Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu”nun 
desteği ile yürütülen Kadına karşı şiddetle mücadele projesi kapsamında, altı ayda bir 
yapılan komite çalışmasının ikinci toplantısına, ilk toplantıya katılan üyelerimizden 
Av.Hayriye Ertekin katılmıştır.
6-7 Ekim Tarihlerinde Adıyaman’ da yapılan TÜBAKKOM 9.Dönem Genel Üye 
Toplantısına Tübakkom temsilcilerimizden Av.Aynur Gül Coşgun, Gülten Yıldız 
Kılıç ve Av.Senay Ertem katılmışlardır. Toplantının ilk günü Boşanma ve mal 
rejimleri konusunda değerli birikimlerini aktaran Yargıtay 2.H.D. Tetkik Hakimi 
Mustafa Şimşek, programa Baromuzun konuğu olarak katılmıştır. Toplantının ikinci 
gününde, Ankara’ da yapılan Anayasa Taslağı üzerindeki çalışmalara devam edilmiş 
ve hazırlanan ortak basın açıklaması metninin, Dönem Sözcüsü Mersin Barosu 
tarafından basına intikali kararlaştırılmıştır.
02.11.2007 tarihinde Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen “CEDAW Altıncı Ülke Raporu İkinci Hazırlık Toplantısı” kapsamında 
gerçekleştirilen, Eğitim, Sağlık, Karar Alma Mekanizmalarına Katılma ve şiddet 
konulu, 5 ayrı çalışma grubunun her birine iki kurul üyemizin katılımı sağlanmıştır.
28-29 Ocak 2008 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve KSGM işbirliği ile 
gerçekleştirilen 2 Şiddet Mağduru ve Uygulayan ile görüşme Teknikleri Semineri” 
konulu toplantıya merkezimiz adına Av.Yasemin Sezgin, Av.Hayriye Ertekin ve 
Av.Senay Ertem katılmışlardır.
Kurulumuzca, halen Danışma Merkezimizde gönüllülük ilkesi dahilinde verilmekte 
olan danışmanlık hizmetine internet ortamında da devam edilmesinin, çağdaş ve 
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yararlı bir hizmet olarak kadınlarımıza sunulması için Baromuza yaptığımız başvuru 
kabul görmüş ve bu alanda Bilgi İşlem Merkezi ile işbirliği yapılarak, internet 
ortamında Mor Liman sayfası hizmet vermeye başlamıştır.
Edirne’de 12-13 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan TÜBAKKOM 9.Dönem 3.Yürütme 
Kurulu Toplantısına Merkezimiz adına Tübakkom temsilcilerimiz Av.Aynur Gül 
Coşkun, Av.Ayşegül Demir, Av.Senay Ertem ile Baromuz Genel Sekreteri Hava 
Orhon katılmışlar, toplantıya baromuzun konuğu olarak katılan 11.Aile Mahkemesi 
Hakimi Mustafa Karadağ’ın M.K. Değişiklik tasarısı çalışması konulu toplantıda 
değerli katkıları olmuştur. KSGM ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Yönlendirme Komitesi”nin 
26.03.2008 tarihinde Ankara’da yapılan ikinci toplantısına, merkezimiz adına 
Av.Yasemin Sezgin, Av.Hayriye Ertekin ve Av.Senay Ertem katılmış ve projede gelinen 
aşama itibariyle değerlendirmelerini aktarmışlardır.
03-04 Mayıs 2008 Tarihlerinde Gaziantep’te yapılan TÜBAKKOM 9.Dönem 2.Genel 
Üye Toplantısına merkezimiz Tübakkom temsilcileri Aynur Gül Coşkun, Av.Ayşegül 
Demir ve Av.Ergun Anlı, katılmış, toplantıda Medeni Yasa’da değişiklik önerileri 
tartışılmış ve bu konuya ilişkin tutanak Baromuz Web sayfasında yayınlanmıştır.
Merkezimiz tarafından birinci faaliyet yılında programlandığı üzere, danışma 
merkezimiz hizmetlerinin tanıtımına ve kadın haklarının ana başlıklar halinde 
vurgulanmasına yönelik “Afiş” çalışması tamamlanmış ve hazırlanan afiş baromuz 
tarafından bastırılarak dağıtımı sağlanmıştır.
Baromuz yayınlarından olan “Kadın Hakları El Kitabı”, kurulumuz yayın ekibi 
tarafından, yasal değişiklikler ve gelişmeler ışığında yeniden güncellenmek suretiyle 
düzenlenmiş, yeni bir kapak ve format ile basılıp hizmete arz edilmiştir.
Merkezimiz “25.Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında, şiddetin 
nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte çok yönlü olarak ele alınıp tartışıldığı bir program 
gerçekleştirmiştir.
Belediyeler Yasası uyarınca Sığınma Evi açma yükümlülüğü olan İl ve İlçe 
Belediyelerini, yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak üzere, çalışma 
başlatılmış, yükümlüğünü yerine getirmeyen belediye yetkilileri hakkında suç 
duyurusunda bulunulması programlanmış, bu bağlamda öncelikle, belediyelerin 
nüfus yoğunluğunun bilinmesi için hedef belediyelere yazılan yazıya verilen yanıtlar 
tatmin edici olmadığı için İstatistik Genel Müdürlüğüne gerekli yazılar yazılmıştır.
8 Mart dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, 6-7-8 Mart 2008 tarihlerinde 
aşağıda konu başlıkları yazılı toplam 6 oturumdan oluşan 3 günlük bir Uluslararası 
Sempozyum Programı gerçekleştirilmiştir;
1-Tarihte, Dinde ve Felsefede Kadın,
2-Güç ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın,
3-Sanatta ve Medyada Kadın,
4-Evde ve Toplumda Kadın,
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5-Kadın Hareketi ve Kazanımlar,
6-Hukukta Kadın(Hukukçu Kadınlar)
Baromuzun sağladığı olumlu destek sayesinde sempozyum programı, sanatsal ve 
kültürel bir takım aktivite ve etkinliklerle donatılmıştır.
Meslektaşlarımızdan Av. Cemil Keleşoğlu’nun üyesi bulunduğu Ankara Yıldız Rotary 
Kulübü tarafından hazırlanan kadınlara yönelik eğitim programı kapsamında Hukuk 
alanındaki eğitim programına bilgi sunmak üzere iki kez düzenlenen toplantıya 
üyelerimiz tarafından katkı sağlanmıştır.
Kurulumuz tarafından 9.Mayıs.2008 tarihinde Ankara Adliye Sarayı Konferans 
Salonunda, “Aile Mahkemelerinde Güncel Sorunlar” konu başlığı altında, yapılan 
panel formatındaki programa, Prof.Dr.Ahmet Kılıçıoğlu, Aile Mahkemesi Hakimi 
Zeynep Öksüzoğlu, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Uğur Gençcan ve 2.Hukuk 
Dairesi tetkik Hakimi Ramazan Karakaya katılmıştır.
19 Haziran 2008 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen “Kadın ve Katılım: Sorunlar ve Çözümler” konulu toplantıya merkezimiz 
adına Av.Senay Ertem ve Av.Yasemin Sezgin katılmışlardır.
03-04 Temmuz 2008 tarihlerinde Türkiye Körler Federasyonu ve KSGM tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Görme Engelli Kadın Kurultayı’na merkezimiz adına Av. Fazilet 
Çınar ve Av.Seher Kırbaş Canikoğlu katılmışlardır.
07.07.2008 tarihinde Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğince düzenlenen “Sosyal 
Yardım Hakkındaki Koordinasyon” konulu toplantıya merkezimiz üyesi Av. Gülbin 
Çelik katılmıştır.
19-20 Temmuz 2008 tarihinde Ordu’da yapılan TÜBAKKOM 9.Dönem 4.Yürütme 
Kurulu Toplantısına, merkezimiz Tübakkom temsilcisi Aynur Gül Coşkun ile 
üyelerimizden Av,Deniz Elçi, Av.Burcu Dinçer, Av.Senay Ertem ve Baromuz Genel 
Sekreteri Av.Hava Orhon’un katılmış, toplantıda Anayasa ve Siyasi Partiler Yasasında 
kadın kotasının yer alması çalışmalarına hız verilmiş ve bu konuda kampanya 
düzenlenmesi yönünde Genel Üye Toplantısına öneri götürülmesi için karar alınmış 
ve hazırlık çalışması yapılmıştır.
Merkezimiz olağan toplantılarını Baromuzun Necatibey Caddesi 51 Numaralı 
binamızın dördüncü katındaki salonda, iki haftalık süreler içinde düzenli olarak 
yapmış olup, 21.Temmuz.2008 tarihinde yapılan olağan toplantıda adli tatil 
programına paralel olarak 15.Eylül. 2008 tarihinde yapılacak bir sonraki toplantıya 
kadar acil konular ve danışma merkezimizdeki hizmetlerimiz dışındaki çalışmalara 
ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
Merkezimiz üyelerince iki haftada bir gerçekleştirdiğimiz olağan toplantılarda 
tanzim edilen nöbet çizelgesi doğrultusunda, üyelerimiz tarafından merkezimiz 
daimi danışmanı Av.Yasemin Sezgin’e katkı sağlamak ve danışmanlık hizmetini 
yaygınlaştırmak üzere destek hizmeti verilmiştir.
24 Temmuz 2008 tarihinde, Yerel ve Ulusal Televizyon kanallarındaki programlardaki 
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“Kadına Yönelik İstismarları” değerlendirmek ve Merkezimiz tarafından bu konuda 
yapılması hedeflenen kampanya programına destek talep etmek üzere Av.Senay 
Ertem, Av.Deniz Elçi, Av.Burcu Dinçer,Av. Seda Ataman’ın katılımıyla RTÜK Üyesi 
Hülya Alp ile yararlı bir görüşme yapılmış, yapılacak eylemin çerçevesi ve kamu 
oyuna yansıtılması hususlarında görüş birliğine varılmış ve destek vaadi alınmıştır.
25.07.2008

ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONU : Kalite Kurulu faaliyet raporu
İLGİ : 16/07/2008 tarih ve 27801 sayılı yazınız

KALİTE KURULU

BAŞKAN  
AV.HÜSEYİN BARAN

BAŞKAN YARDIMCISI
AV.ORHAN NALCIOĞLU

ÜYELER
AV.MURAT ARIKAN
AV.H. ÖMER ÖZTÜRK
AV.TUNCER KARAKAYA
AV.CEREN KALAY
AV.MÜGE SEYYAR

Kalite Kurulunun Temmuz 2008 tarihine kadar yapmış olduğu çalışmalar aşağıda 
açıklanmıştır;
Kalite Kurulunun Kurulmasına karar veren Baro Yönetim Kurulu İSO 9001 
çalışmalarının kurulca yürütülmesine karar vermiştir.
Kurulumuz oluşturulduktan sonra 26/01/2007 tarihinde kurul üyelerinin listesi ve 
Kurulumuzun Çalışma Esasları ve Çalışma Programı Ankara Barosu Başkanlığına 
iletilmiştir.
Kurulumuz daha sonra Baro yönetimince uygun görülürse Ankara da avukat-
hakim ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmak istediğini belirtmiş ve istem kabul 
edilmiştir
Kurulumuz 2007 yılında 2 haftada bir Salı günleri öğleden sonra kurul üyeleri 
ile periyodik toplantıları ABEM’de yapmıştır. Bu toplantılarda bir yandan kurul 
üyeleri kalite kavramlar, konusunda bilgilendirilmekte bir yandan da bu toplantılara 
uzmanlar davet edilmekte faaliyet alanı üzerine konuşulmakta idi. Bu çerçevede 
kurul, toplantılarına Baro yöneticileri i1e hakimler, davet edilmiş Baro Başkan 
Yardımcısı Hasan Ürel ile Asliye Hukuk Hakimi Kenan Altıparmak m katılımı ile 
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avukat-hakim ilişkileri üzerine tartışılmıştır. Ayrıca avukat - hakim ilişkilerinin 
geliştirilmesi konusunda emekli hakim ve savacılardan avukatlık yapanlarla bir toplantı 
düzenlenmiş, bu toplantıya 1 askeri hakimlikten emekli avukat katılmıştır. Konunun 
emekli hakim ve savcı olup ta avukatlık yapanlar tarafından bile ilgi görmediğinin 
saptanması üzerine halen çalışan hakimlerle ilgili planlanan kokteyl, Panel ve benzeri 
toplantıların düzenlenmesi şu aşamada gerekli ilgi görmeyeceği düşüncesiyle genel 
kurul sonrasına ertelenmiştir.
Ankara Barosuna kalite belgesi almak amacıyla ISO 9001 belgesi alabilmek için 
gerekli maliyet TSE’de çalışmalar yapıldıktan sonra belirlenmiş 11.593.00 YTL. 
tutan maliyet Baro Başkanlığına bildirilmiştir. Bu konu ile ilgili kaynak aktarılmadığı 
için Çalışmalar sürdürülememiştir.
Kurulumuz daha sonra ulusal çapta faaliyet gösteren Kal Der (Kalite Derneği) ile 
görüşmüş Ankara Barosunda kalite ile ilgili çalışmaların olmasının kendileri için çok 
memnuniyet verici bir husus olduğu öğrenilmiş, Şube yöneticisi Aysun Uyanık ile 
görüşülmüş ve kalite çalışmalarında kurulumuza destek olacaklarını, belirterek bizi 15 
Kasım 2007’de Kal Der Ankara Şubesine davet emişlerdir. Kal-Der görevlileri 9 aylık 
dönemde Ankara Barosunda kalite çalışmalarının bu alandaki Sürecine katılabilecek 
düzeye çıkabileceğini belirtmişlerdir. Kal Der tarafından çıkarılan 5.000.00 YTL. 
civarındaki maliyette Baro Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemiştir.
Kalite Kurulunun, Baro’daki kalite çalışmalarını belgeye bağlamak amacıyla TSE ve 
Kal Der ile yaptığı ortak çalışmalarda gerekli maliyet karşılanmadığı için Kurulumuz 
motivasyon kaybına uğrayarak kurulun kapatılması için başvuruda bulunmuştur.
Sonuç olarak Kalite Kurulu Anakara Barosu Yönetiminin isterse kalite belgesi alması 
konusunda yetkili kurumlarla bağlantı. kurarak gerekli altyapıyı oluşturmuştur. 
Ayrıca avukatlık mesleğinin saygınlığının arttırılması, için avukat-hakim ilişkilerinin 
geliştirilmesi gereğini, gündeme getirmiş ve bu alanda neler yapılabileceğini 
planlayarak Baro Yönetimine sunmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 18/07/2008

Av. Hüseyin BARAN
Ankara Barosu Kalite Kurulu Başkanı 

Kurullar Çalışma Raporu



519

Kurullar Çalışma Raporu

ANKARA BAROSU
KAMU AVUKATLARI KURULU 

                                          ÇALIŞMA RAPORU

 

Av.Fatma BAYRAKTAROĞLU  BAŞKAN   

Av.Nimet DİKER   Başk.Yard.   

Av.Bora AKBAŞ   Yazman   

Av.Ali Naci ÖZEREN   Üye   

Av.Ercan KARADAĞ   Üye   

Av.Ayhan KORKMAZ   Üye   

Av.Üstüner ERDOĞAN  Üye   

Av.Serpil SÜMER   Üye   

Av.İlhan ALATAŞ   Üye   

Av.Hülya ÖZÇINAR   Üye   

Av.Çiğdem ÇAMURDAN  Üye   

Av.Nuri TEMEL   Üye   

Av.Gülşen KÖSE   Üye   

Av.Coşkun TÜRKMEN   Üye   

Av.Zennure TOKGÖZ   Üye   

Av.Alev ERKUŞ   Üye   

Av.Adem GELİR   Üye   

Av.Pervin ÖZBIÇAKÇI DİNÇER Üye   

Av. Tülay AKÇAER   Üye    

Av.Arzu ŞENYURT AKDAĞ  Üye 
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 Kamu Avukatları Kurulunun NİSAN 2007- EYLÜL 2008 çalışma dönemin-
de aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür. 

 1- Kamu Avukatlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar devam ettirilmiş; TBMM’de tüm partilerin grup başkan vekilleri ve bazı 
milletvekilleri ile görüşmeler yapılmıştır.

 2- Kurulumuzun Hazırladığı Kamu Avukatları Kanunu Tasarısı Taslağının 
yasalaşmasına destek sağlamak üzere, parti grup başkan vekilleri ile görüşülmüştür. 
Bu amaçla AKP grup başkan vekili Av.Sadullah ERGÜN ve Av.Bekir BOZDAĞ 
ile görüşmek üzere randevu alınması için Baro’ya talepte bulunulmasına karar 
verilmiştir.

3- Kurulumuzca hazırlanan Kamu Avukatları Kanunu tasarısı  taslağı ve 
kamu personel yasasında kamuda çalışan hukuk müşavirleri ve avukatlara ilişkin 
hükümler hakkında Baro Başkanımızla ve kurul başkanımız tarafından Adalet Bakanı 
Mehmet Ali ŞAHİN ile  görüşme yapılmıştır.Bu konularda Adalet Bakanı’ndan 
destek istenmiştir. 

 4- Mevcut hükümetin hayata geçirmeyi düşündüğü Kamu Personel Reformu 
içerisinde Kamuda çalışan Avukatların ve Hukuk Müşavirlerinin durumlarının 
iyileştirilmesi için Devlet Bakanı Murat BAŞESKİOĞLU ile görüşmek amacıyla 
Baro’ya talepte bulunulmuştur.

6- Kurulumuzun çabaları ve Baromuzun desteğiyle Ankara Barosunun 
alanında faaliyet gösteren ve bünyesinde kamu avukatı ve hukuk müşaviri istihdam 
eden Kamu Kuruluşlarında çalışan Avukatların ve hukuk müşavirlerinin kayıtlı 
olduğu bir “Kamu Avukatları Kütüğü” oluşturulmuştur. 

7- Çeşitli kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımızın Baro Başkanlığı’na ve 
Kurulumuza ilettikleri sorunlar hakkında raporlar hazırlanmış ve Baro Başkanlığı’na 
sunulmuştur. 

 8- Türkiye Barolar Birliği’ne Türkiye’nin çeşitli illerinden Kamu Avukatları 
ve Hukuk Müşavirleri ile ilgili gelen taleplere bilgi ve doküman desteği sağlanmıştır.
 

9- Kamu Avukatları ve hukuk müşavirleri ile ilgili çalışmalar yapan 
diğer derneklerle bağlantı kurularak ortak bir platform oluşturulması sağlanmış, 
çalışmaların yeknesak olması için temsilciler görevlendirilmiştir.
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 10-Uluslararası anlamda Kamu Hukukçuluğunun yapısı ve şekli anlamında 
bir Sempozyum düzenlenmesi amacıyla Büyükelçilikler nezdinde görüşmeler 
yapılmış, raporlar düzenlenerek, sempozyumun gerçekleştirilebilmesi için raporlar 
baro başkanlığına sunulmuştur.

11-Kurulumuzun tanıtımı ve çalışmalarının tüm meslektaşlarımızca takibi 
amacıyla Kurulumuz çalışmalarının önemli bir kısmı, meslektaşlarımızın bilgisine 
sunulmak üzere Ankara Barosu’nun internet sitesine konulmuştur.

12-Kurulumuzca, diğer iller Baroları ile sürekli temas kurularak, bütün 
çalışmalar konusunda ortak hareket etmek konusunda çaba harcanmış ve harcanmaya 
devam edilmektedir. 

13-Kurulumuzun yeni Yönergesi hazırlanarak Baro Başkanlığı’na 
sunulmuştur.

14- Türkiye’de ilk kez Türkiye Cumhuriyeti’nde Kamu Avukatlığı ve 
Kamu Hukukçulu adı ile bilimsel bir yazılı metin oluşturabilmek amacıyla Kurul 
üyelerimizden Av.Coşkun TÜRKMEN koordinatörlüğünde bir araştırma ve tez 
çalışması başlatılmıştır.

Ankara Barosu Kamu Avukatları Kurulu’nun NİSAN.2007 – EYLÜL 2008 
tarihleri arasındaki çalışmalarını gösteren bu rapor bilgi ve takdirlerinize arz olunur.

Fatma BAYRAKTAROĞLU
         Kamu Avukatları Kurulu 

Başkanı
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ANKARA BAROSU KENT ve ÇEVRE KURULU
Ekim 2006/ Ekim 2008
FAALİYET RAPORU

16733 BAŞKAN AV. EMRE BATURAY ALTINOK1) 
16818 BAŞKAN YARDIMCISI AV. MAHMUT FEVZİ ÖZLÜER2) 
10275 Üye AV. SALİH SELİM AHIRLI3) 
17578 Üye AV. GÖZDE TİMUROĞLU4) 
14246 Üye AV. GÜVEN ÖZBAYRAK5) 
16668 Üye AV. ZEYNEP TEPEGÖZ6) 
13900 Üye AV. TOLGA SARIYAR7) 
16705 Üye AV. DERYA ÜLKER8) 
5623 Üye MUHLİS ERDOĞAN (Şubat 2007’de ayrılmıştır)9) 
14011 Üye AV. ÖMER ÇIRPAN10) 
11689 Üye AV. YUNUS ÜYE11) 
13582 Üye AV. SAADET ÖZCAN12) 
16602 Üye AV. MEHMET HORUŞ13) 
18200 Üye AV. NİLAY URHAN14) 
16860 Üye AV. OKAY SADAY15) 
17692 Üye AV. ELİF SEMRA ÇELİKTEN16) 
18998 Üye AV. BEYZA ALTINOK17) 
16602 Üye AV. ALEV TETİK HORUŞ (Şubat 2008’de ayrılmıştır) 18) 
Üye STJ.AV. ZELİHA ARAS19) 
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ FAHRİ OZAN KARAGÜLLE20) 
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ BAHAR EMRE21) 
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ DİLAN KARADEMİR22) 
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ SERAP SAMANCI23) 
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ MEHTAP BAYRAK24) 
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ ŞABAN CANBOLAT (Ocak 2008’de 25) 
ayrılmıştır)
Üye AÜHF ÖĞRENCİSİ ALİ AKTAŞ (Ocak 2008’de ayrılmıştır)26) 

Ekim 2006:•	  İlk etapta Ankara’da kent ve çevre sorunlarına duyarlı çalışma 
yürüten demokratik kitle örgütleri ile irtibata geçilerek işbirliği imkânlarının 
araştırılmasına ve ortak çalışma alanları yaratılmaya çalışılmıştır. 

Ekim 2006 / Şubat 2008:•	  Daha önceden hazırlanan Kent ve Çevre Kurulu 
İç Yönergesi’nin kurulun fiili çalışma tarzına uymadığı ve ihtiyaçlara cevap 
vermediğinden bahisle değiştirilmesi için çalışma başlatılmış, ne var ki konu ile 
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ilgili olarak Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından Kurullar Yönetmeliği’nde 
değişiklik yapılması gerektiğinden konu ile ilgili dileklerimiz sözlü olarak 
Baro yönetimine iletilmiş, yönetim tarafından konu ile ilgili bir çalışma da 
yapılamadığından Kurul iç yönergesinin değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar, ilgili 
düzenleyici işlem gerçekleştirilinceye dek ertelenmiştir. Konunun takip eden 
dönemlerde kalıcı çözümü ile ilgili Yönetim Kurulu ile görüşülmesine, çalışmalara 
önümüzdeki dönem devam edilmesine karar verilmiştir. 

Kasım 2006 / Ekim 2008:•	  TBMM gündeminde iken sert tartışmalara 
konu olan, Meclis tarafından görüşülerek kabul edilen ve Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Yasası’nın ülke tarımına 
etkileri konusunda kurul toplantıları öncesinde çalışmalarda bulunan Av. Emre 
Baturay ALTINOK, Av. M. Fevzi ÖZLÜER yasa ile ilgili kurulu bilgilendirilmiş 
ve 5553 sayılı Yasa’nın Anayasa’ya aykırı hükümleri konusunda konuya duyarlı 
demokratik kitle örgütleri ile bir çalışma yapılarak Yasanın Anayasa’ya aykırılığı 
ile ilgili iddialarını bir rapor ile Anayasa Mahkemesine dava açılması dileğiyle 
CHP’ne iletildiği belirtilmiş ve davanın açıldığını belirtmeleri üzerine söz konusu 
çalışmanın kurul ve kamuoyu ile paylaşılarak Yasa’nın Anayasa Mahkemesi süreci 
ile uygulamasının yakından incelenmesine, konunun gündemde tutulmasına 
çalışılmıştır. 

Türkiye tarımı ve tarım hukuku açısından önemli ve çiftçiler aleyhine önemli ve 
köklü bir değişim getiren 5553 sayılı Tohumculuk Yasası’nın Anayasa Mahkemesi 
süreci her hafta pazartesi günleri yapılan Anayasa Mahkemesi Toplantı Gündemi’nin 
takip edilerek izlenmesine karar verilmiştir.  

Yasa’nın uygulanmasına ilişkin çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğ’ler ile ilgili olarak 
Kurul düzenli olarak bilgilendirilmektedir. 
  

Aralık 2006 - Mart 2007:•	  Ankara Tabip Odası tarafından Ankara’da Katı Atık 
İşçilerinin Sorunları ile ilgili çalışma başlatıldığı bilgisi ile, söz konusu çalışmaya 
Ankara Barosu’nun da katılımı için yapılan başvuru sonucunda süreci izlemek 
için Kent ve Çevre Kurulu görevlendirildiğinden; söz konusu kurum bünyesinde 
çalışmaları Kent ve Çevre Kurulu’nu temsilen Av. Zeynep TEPEGÖZ takip 
etmiştir. Baro Hukuk Müşavirliği’ne, müşavirlikten de kurulumuza iletilen 
Ankara’da Katı Atık İşçileri ile ilgili hukuki görüş oluşturulması için bilgi ve 
belge temini ile ilgili çalışmalar yapılmış ve Baro Hukuk Müşavirliği’ne, Ankara 
Tabip Odası’na sunulmak üzere 01.03.2007 tarihinde kapsamlı bir hukuki rapor 
sunulmuştur. 
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Aralık 2006 - Ocak 2007:•	  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nden de temsilcilerin katılması için yoğun çaba sarf edilmesine, 
defalarca başvuru yapılmasına ve haber gönderilmesine rağmen söz konusu 
kurumlardan katılım ile ilgili bir cevap alınamadığından Aralık ayı içerisinde 
yapılması planlanan AOÇ paneli, 23.01.2007 tarihinde Ankara Barosu Eğitim 
Merkezi’nde Ankara Barosu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj 
Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortak 
çalışması ile saat 14.30’da Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğini Tartışıyoruz 
adıyla düzenlenmiştir. 

Panel öncesinde afiş ve davetiyeler hazırlanarak dağıtılmış, faks, e-posta, sms ve telefon 
aracılığı ile etkinlik TBMM üyeleri, Ankara ilçe belediye başkanları, meslektaşlarımız, 
konu ile ilgili duyarlı kesimler, demokratik kitle örgütlerine duyurulmuştur. 

Açılış konuşmasını Kent ve Çevre Kurulu Başkanı sıfatı ile Av. Emre Baturay 
ALTINOK’un yaptığı panele Doç.Dr. Güven Arif SARGIN  (ODTÜ Mim. Fak. 
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve M.O. Ankara Şubesi 2. Başkanı) akademik 
mazereti nedeniyle, Nimet ÖZGÖNÜL (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Başkanı) ise Hrant DİNK’in cenazesinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni temsil 
ettiği için katılmamışlardır. 

Doç. Dr. Şükran ŞAHİN (A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi) 
akademik mazeretlerini tarafımıza ilettiğinden yerine A.Ü. Ziraat Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK’ün katılımı 
sağlanmıştır. 

Ethem TORUNOĞLU, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Temsilcisi) Hrant DİNK’in İstanbul’daki cenaze töreni sebebiyle panelin 
ertelenmemesi sebep göstererek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesinin organizasyondan çekildiğini iletmesiyle panelde temsil edilmeyeceğini 
tarafımıza iletilmiştir.  

Kent ve Çevre Kurulu Başkanı Av. Emre Baturay ALTINOK’un oturum başkanlığında 
Doç. Dr. Hülagü KAPLAN (Gazi Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim 
Üyesi), Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK (A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim 
Üyesi), Doç. Dr. Baykan GÜNAY (ODTÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü Öğretim Üyesi), Dr. Çiğdem VAROL (Gazi Ü.  Müh. Ve Mim. Fak. Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi), Nejdet TOPÇUOĞLU (Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi) 1. oturuma katılmışlardır.
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Zafer ŞAHİN’in oturum başkanlığında (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şube Başkanı) Gökhan GÜNAYDIN, (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı), Ayşegül ORUÇKAPTAN (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı), Y. 
Yeşim UYSAL (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi), Zafer ŞAHİN (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı), 
Av. M. Fevzi ÖZLÜER (Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkan Yardımcısı) 
demokratik kitle örgütleri adına 2. oturumda konuşmalarını yapmışlardır. 

Panelde genel itibariyle Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nce hazırlanan ve Ankara Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylanan 
Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ve uygulamasının Atatürk Orman Çiftliği ve 
Ankara’ya etkileri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 

Panele değişik kesimlerden 200’e yakın dinleyici iştirak etmiş,  oturumlardaki 
dinleyicilerin sayısı 80’in altına inmemiştir. 

Kokteylde üniversite öğretim elemanları ve kitle örgütleri temsilcileri Ankara 
Barosu’nun iştirakinden fevkalade memnun olduklarını, Baro’nun aktif katılımının 
Ankara sorunlarının çözümünde önemli olduğunu dile getirmişlerdir. 

Panelin tamamı kayda alınarak konu ile ilgili güncel bir yayın olması ve önemli bir 
ihtiyacı karşılaması açısından bastırılarak dağıtılması için Kurul olarak çalışmalar 
tamamlanmış ve konu Baro Başkanlığı’na sunulmuştur. 

Şubat 2007:•	  Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili 
Ankara Barosu bilgilendirilmiş, konu ile ilgili bir rapor hazırlanmasına ve Baro 
tarafından dava açılması için yönetim kuruluna başvurulması için çalışmalar 
yapılmıştır 

Şubat 2007:•	  AOÇ ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanması için yönetim kurulundan 
Kurul üyeleri Av. Emre Baturay ALTINOK, Av. M. Fevzi ÖZLÜER ve Av. Muhlis 
ERDOĞAN için yetki istenilmiş ve gerekli yazışmalar yapılmış, dava hazırlıkları 
için yapılan toplantılara katılınmıştır. 

Şubat 2007: •	 12.02.2007 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ev 
sahipliğinde yapılan değerlendirme toplantısına kurul üyeleri Kurul üyeleri Av. 
Emre Baturay ALTINOK, Av. M. Fevzi ÖZLÜER ve Av. Muhlis ERDOĞAN 
katılmışlardır. 

Ankara Barosu tarafından açılacak dava ile ilgili çalışmaları olgunlaştırmak üzere 
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Kurul üyesi Av. Muhlis ERDOĞAN ve Av. Emre Baturay ALTINOK görevlendirilmiş, 
hazırlıklar tamamlandığında dava dilekçesi Ankara Barosu Başkanlığı’na sunulmuş 
ve Yönetim Kurulu kararı ile Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planının iptali için Baro tarafından dava açılmıştır. 

Şubat 2007: •	 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı’nda 
Yer Alması Düşünülen Yeni İlkelere İlişkin Taslak Önerileri konusunun kurul 
gündemine alınması ile gerek söz konusu ilkelerin teklif edildiği yasa taslağının 
kendisi, gerekse de Türkiye Barolar Birliği tekliflerinde avukatlık mesleğinin 
geleceği ile ilgili çeşitli çekinceler dile getirilerek toplantılarda tartışmaya açılarak 
kurul üyelerinin görüşleri alınmıştır. Kurulumuzun resmi görüşüne ilişkin 
rapor, konu ile ilgili görevlendirilen çalışma grubu tarafından hazırlanmaya 
başlanılmış ancak iş yoğunluğumuz sebebiyle istenilen tarihte Ankara Barosu’na 
sunulamamıştır. 

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen 09.02.2007 tarihli 
foruma Kurul üyeleri tarafından katılım sağlanmış ve görüşlerimiz sözlü olarak dile 
getirilmiştir. 

Mart 2007: •	 Ankara Tabip Odası’nın bilgilendirmesi ile Kent ve Isınma adlı bir 
çalışma grubu oluşturulduğu, Baro’ya temsilci gönderilmesi için çağrı yapılmış, 
Baro tarafından Av. Emre Baturay ALTINOK’un bilgilendirilmesi ile toplantıya 
kurulun katılımı sağlanmıştır. 

Kent ve Isınma çalışma grubu toplantıları takip edilmiş, özellikle ısınma merkezinde 
çalışma yapacak olan Demokratik Kent Konseyi’nin kurulmasına karar verilmiştir. 
Kurul adına toplantıları ve çalışmalar Kurul üyemiz Av. Zeynep TEPEGÖZ tarafından 
takip edilmiş ve kurulumuz düzenli olarak bilgilendirmiştir. 

Mart 2007 / Haziran 2008 : •	 Kent ve Çevre Kurulu’nun önerisi ile bir araya gelen 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Ankara Barosu ortaklığında Ulucanlar’a ilişkin 
Kent Düşleri-1 fikir yarışması çalışmalarına başlanılmıştır. Proje Fikir yarışması 
için gerekli girişimleri yapan Kurul üyemiz Av. M. Fevzi ÖZLÜER tarafından 
taraf teşkili sağlanmış ve Kurul adına görevimiz sona ermiş, Baro yönetim 
kurulunca çalışmalara devam edilmiş, yer yer yapılan temsil görevlendirmeleri 
ile görüşmeler takip edilmiştir. 

Mart 2007: •	 23.02.2007 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB)- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından Sinop’ta 10.03.2007 
tarihinde “Toplumsal, Hukuksal ve Siyasal Boyutları ile Nükleer Santraller” 
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başlığı ile bir panel düzenleneceği ve Ankara Barosu olarak panelde “Nükleer 
Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 
Tasarısı” hakkında görüş bildirecek bir temsilcinin isminin EMO’ya bildirilip 
bildirilmeyeceği hususu 26.02.2007 (Sayı: 8220) sorulmuş, Baro Başkanlığı 
tarafından faaliyet konusu itibariyle Kent ve Çevre Kurulu’na havale edilen evrak 
neticesinde Kurul, temsilci olarak Av. Emre Baturay ALTINOK’un toplantıya 
katılımı ile ilgili Başkanlığa görüş bildirmiştir. 

Mart 2007: •	 10 Mart 2007 Sinop Paneli- İş Alanı, Enerji Politikaları, Hukuk 
Ve Sağlık Boyutuyla Nükleer Santraller Yaşamın Neresinde? Adıyla Nükleer 
santrallerin yaşama etkileri üzerine düzenlenen panele Kurul adına Av. Emre 
Baturay ALTINOK katılmış ve “Nükleer Yasa Tasarısına Hukuksal Bir Bakış” 
başlığında TBMM gündemdeki yasa tasarısı taslağı ile ilgili konuşma yapmıştır. 
Konuşmayla,  santralin kurulmasından, işletilmesine, işletimden kaynaklı 
sorumluluklar ile Nükleer Enerji ve ilgili mevzuat hakkında Sinop halkına 
ayrıntılı bilgi verilmiş, hukuk yolları ile ilgili olarak izleyiciler aydınlatılmıştır. 
Tasarı taslağının genel gerekçesi ile madde gerekçeleri ile birlikte yasa tasarısı 
taslağı irdelenmiş uluslar arası metinlerin yanı sıra alternatif yenilenebilir enerji 
kaynakları ile ilgili hukuki mevzuat hakkında bilgi de verilmiştir. Toplantı ile ilgili 
rapor Baro Başkanlığı’na sunulmuştur. 

Mart 2007 - Mayıs 2007/ Ekim 2008: •	 16 Mart 2007 tarihli RG’de 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin (A) bendine Göre Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik kimi hükümlerinin hukuka aykırı 
olduğu düşüncesi ile konu gündeme alınmış ve ön çalışmalar için Kurul üyesi Av. 
S. Selim AHIRLI görevlendirilmiştir. 

Av. S. Selim AHIRLI tarafından hazırlıklar tamamlanmış ve ilgili yönetmeliğin 
hukuka aykırılıkları ile ilgili Kurula görüş sunulmuştur. Tartışma toplantıları 
neticesinde yönetmelik ile ilgili dava açılması ilke kararı alınmış ve konu Ankara 
Barosu Başkanlığı’na rapor ile iletilmiştir.  

Raporda 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (A) Bendine Göre Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmeliğin 3, 4, 5, 6, 8, 9/2, 9/4, 
26. maddelerinin ayrıntıları ile açıklanan ilgili fıkra ve bentlerindeki ifadelerin 
yürütmesinin durdurulması, yönetmelik hükümlerinin uluslararası antlaşmalar, 
Anayasa, Orman Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun İle İyuk hükümlerine ve kamu yararı açısından hukuka 
aykırı olması nedeniyle iptali,  iptali talep edilen yönetmelik hükümlerinin dayanağı 
olan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun “2(a)” hükmündeki “öncelikle” ifadesi ile 11. 

Kurullar Çalışma Raporu



528

Kurullar Çalışma Raporu

maddesindeki  “ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre 
içerisinde dava açma hakları mahfuzdur” ifadelerinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle 
yürütmesinin durdurularak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

Eksik bilgi ve belgelerin toplanması ve de diğer örgütlerin görüşlerinden de 
faydalanılması için toplantılara Baro adına katılım için yönetim kurulundan yetki 
istenilmiş, alınan yetki ile dava hazırlıkları için diğer örgütlerce de yapılan tüm 
toplantılara katılım sağlanmıştır. 

16 Mart Yönetmeliği ile ilgili Davanın Danıştay 8. Dairesi’nde görüşülmesine 
başlanılmış, verilen ara kararlara yapılan itirazlar neticesinde İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nca, dava konusu yönetmeliğin 4. maddesinin (n) fıkrasının, 9. maddesinin 
2. ve 4. fıkralarının yürütmesinin durdurulmasına; 3, 5, 6, 8, 26. maddesinin 
yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. Anayasa’ya aykırılık 
iddiamız ciddi bulunmamıştır. Dava devam etmektedir. 

Mart 2007: •	 Özellikle Antalya Manavgat Sorgun Ormanlarında golf sahası 
açmak üzere yapılan tahsisler ile ilgili açılan davalarda ve konunun ülke 
gündeminde tartışılmasında büyük katkısı olan Sorgun Platformu’nun Mavi 
Yol Girişimi ile birlikte 24-25 Mart tarihleri arasında Bodrum’da bir etkinlik/
toplantı düzenleneceği, Baro’dan hukuki destek sunmak üzere temsilci 
istenildiği öğrenilmiş, konu baro tarafından kurula iletilmiştir. Kurul tarafından 
görevlendirmenin Av. S. Selim AHIRLI’ya yapıldığı ve 24-25 Mart tarihlerinde 
Av. S. Selim AHIRLI’nın toplantıya katılarak katkı sağlamış ve kurula rapor 
sunmuştur. 

Yapılan toplantıya Ankara Barosu adına katılan Av. S. Selim AHIRLI tarafından 
önemli hukuki katkılar sağlanmıştır. Tahsisler ile ilgili ortak çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Mart 2007 - Mayıs 2007 / Ekim 2008: •	 Baro Başkanlığınca 27.03.2007 tarih, 11-
117/5996 sayılı yazı ile Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 
tarafından Ankara Barosu’na e-posta ile iletilen 16 Mart 2007 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan, Ankara Barosu’nca 15 Mayıs 2007’de davası açılan 6831 
Sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (A) Bendine Göre Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik’ten bir hafta sonra 22 Mart 
tarihinde RG’de yayınlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında 
Yönetmelik ile ilgili Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu bünyesindeki Orman 
Çalışma Komisyonuna durum bildirilmiş, konu ile ilgili yapılan toplantılara Baro 
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ve Kurulumuzu temsilen Av. S. Selim AHIRLI’nın katılması uygun görülmüş ve 
gerekli görevlendirme yapılmıştır. 

Zaman zaman ara raporlar ile Baro Başkanlığını bilgilendirdiğimiz, Kurulumuz 
Orman Çalışma Komisyonu adına Av. S. Selim AHIRLI’nın katıldığı toplantılar 
neticesinde Yönetmeliklerin, Anayasa, 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuata 
aykırı belirli hükümlerinin iptali konusunda dava açılmasının gerekliliği rapor edilmiş, 
konu ile ilgili ilke kararı alınmış ve dava açma kararı alınması için Yönetim Kuruluna 
başvurulmuştur. 

Baro Yönetim Kurulu’nun dava açma yönünde aldığı karar uyarınca davaya esas teşkil 
edecek çalışma tamamlanarak Ankara Barosu’na sunulmuş 21.05.2007 tarihinde 
yönetmeliğin iptali için dava açılmıştır.   

22 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 
16, 17, 18 ve 115. nci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının 
uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler 
Hakkında Yönetmeliğin 4/c, 4/d, 4/o, 4/ö, 4/r, 9/1, 12/1, 13/2-a, 17, 68, geçici 2/2, 
geçici 2/6, geçici 2/7,  madde fıkraları ile bentlerindeki kimi ifadelerinin yürütmesinin 
durdurulmasına, söz konusu yönetmelik hükümlerinin Anayasa, Orman Kanunu 
hükümlerine ve takdir yetkisinin idare lehine olağanüstü genişletilmesi sebebiyle 
ormanların korunmasındaki üstün kamu yararı açısından hukuka aykırı olması 
nedeniyle iptaline, iptali talep edilen yönetmelik hükümlerinin dayanağı olan 6831 
sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasındaki ifadelerinin Anayasa’ya 
aykırılığı nedeniyle yürütmesinin durdurularak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi 
istenilmiştir. 

Davanın Danıştay 8. Dairesi’nde görüşülmesine başlanılmış, verilen ara kararlara 
yapılan itirazlar neticesinde İdari Dava Daireleri Kurulu’nca dava konusu yönetmeliğin 
4/c, 4/r, 12/1, geçici 2/2, geçici 2/6, geçici 2/7 maddelerinin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. Anayasa’ya aykırılık iddiamız ciddi bulunmamıştır. 
Dava devam etmektedir. 

Nisan 2007: •	 Ankara Tabip Odası tarafından Baro Başkanlığı’na yapılan 
başvuru ile 21-22 Nisan 2007 tarihlerinde Kent- Çevre ve Sağlık adıyla 
AÜTF İbni-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda bir 
sempozyum düzenleneceği ve Baro adına bir konuşmacı bildirilmesi talep 
edilmiş, Baro Başkanlığınca 08.03.2007 gün ve 11-117/5243 sayılı ATO 
yazısı ile Kurulumuzdan bir konuşmacı talep edilmiş ve Kurulca konuşmacı 
olarak Av. M. Fevzi ÖZLÜER görevlendirilmiştir. 
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21-22 Nisan 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Kent- Çevre ve Sağlık sempozyumuna 
Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu adına katılan Av. M. Fevzi ÖZLÜER tarafından 
21 Nisan tarihinde 13.30-16.00 saatleri arasında “Sağlıklı Kent, Çevre ve Meslek 
Örgütleri” başlığı altında “Sağlıklı Kent Planlamasında Hukuksal Sorunlar ve 
Güvenli Kent Yaklaşımı” adıyla bir sunum yapılmıştır. Sunum ilk önce Ankara 
Barosu web sayfasında, daha sonra ATO tarafından basılan sempozyum kitapçığında 
yayınlanmıştır.

Yayın Ankara Barosu’na iletilmiş, ilgili konuşmanın dökümüne Ankara Barosu web 
sayfasında yer verilmiştir. 

Nisan 2007: •	 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu’nun 
Ziraat Mühendisleri Odası ve Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma 
Girişimi ile ortak olarak 21/22 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği 
Uluslararası Tohum Yaşamdır Forumu ve Çalıştay toplantılarına konu ile ilgili 3 
senedir çalışma yürüten Kurul Başkanı Av. Emre Baturay ALTINOK şahsı adına; 
Kurul kararı ile Ankara Barosu adına gözlemci sıfatı ile katılmıştır. 

Çalıştay toplantılarında Patentler, Fikri Mülkiyet Hakları ve Tohum konusunda 
yapılan çalıştay toplantısına önemli hukuki katkılar yapılmış, toplantı sonuçları Kurul 
ile paylaşılmış ve GDO’lar konusunun Kurulun çalışma programına alınmasına karar 
verilmiştir. 

Mayıs 2007:•	  Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı ile ilgili Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve Baro adına Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Yenileme 
Bölge Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmak için Av. Emre Baturay 
ALTINOK tarafından Baro aracılığı ile yapılan başvurunun kabulü ile Yenileme 
Kurulu toplantıları mümkün olduğunca takip edilerek Kurul bilgilendirilmiştir. 

Mayıs 2007: •	 27 Mayıs 2007 tarihinde Ankara Çamlıdere’deki Fosil 
Orman’a rehberli bir tanıtım gezisi ve doğa yürüyüşü düzenlenmesi için 
Kent ve Çevre Kurulu tarafından karar alınmış, gerekli ön hazırlıklar konu 
ile ilgili görevlendirilen Av. S. Selim AHIRLI tarafından yapılmış, konu 
Ankara Barosu’na bildirilerek başvurular   alınmaya başlanılmıştır. 27 Mayıs 
2007 günü 31 kişinin katılımı ile gezi değerlendirmenin yapılmasına karar 
verilmiştir.  Belirlenen günde yapılan geziye 32 kişi katılım sağlanmıştır. 

Gezi/yürüyüş esnasında Türkiye Ormancılar Derneği’nden rehberleri tarafından 
Ormancılık, Ağaç Türleri ve Türkiye’nin Ormanlar ve Türlerinin korunması ile ilgili 
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taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Mayıs 2007 / Haziran 2008: •	 Ankara’nın yaklaşan beş milyonluk nüfusunun 
nefes alabileceği, doğal hayatı yaşayabileceği Flora ve Fauna açısından oldukça 
zengin çok özel ve güzel bir vadi  olan Güdül’deki KİRMİR VADİSİ’nde 
yaşanan kirlilik ile ilgili Dr. Mühendis Ali ULUBAY tarafından Kurulumuza 
başvuru yapılmış, vadi ile ilgili çalışmaları yapmak, gerekli yerlere başvuru 
yapılarak bilgileri toplayarak Kurula sunması için Kurul üyesi Av. Güven 
ÖZBAYRAK görevlendirilmiştir. 

Av. Güven ÖZBAYRAK tarafından hazırlanacak rapor ve çalışma sonucu ile gerekli 
girişimler için çalışmalara başlanılmıştır. 

Rapor tamamladığında idare ile yazışmalar yapılmış ve kaygılar iletilmiş, konunun 
Ankara Barosu Başkanlığı’nca takip edildiği ifade edilerek bir kısım yeni düzenlemenin 
yapılması için güncel bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Mayıs 2007: •	 Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 
tarafından Ankara’nın geleneksel kültür ve eğitim etkinliklerinden biri haline 
gelen bir etkinlik olan ve her sene 100 civarında katılımcıyla gerçekleşen 
1991’den bu yana düzenlenen “Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman 
Ekolojisi Okulu” için Ankara Barosu’nun ABEM’deki konferans salonu 5 
Mayıs-2 Haziran 2007 tarihleri için talep edilmiş, ilgili derneğe etkinliğin 
ortaklaştırılması halinde salonun ücretsiz verileceğine, aksi takdirde giderlere 
karşılık küçük bir ücret karşılığında salonun kullanılabileceğine ilişkin 
Baro’nun teklif götürülmüş, konunun 2008 senesi için düşünülebileceği 
cevabi yazısı ile 2007 senesi için etkinliğe salon tahsis edilmemiştir. Etkinlik 
Kurul aracılığı ile meslektaşlarımıza afiş ve web sayfası aracılığı ile iletilmiş, 
eğitime meslektaşlarımızca kişisel katılımlar sağlanmıştır. 

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği adı ile özdeşleşen etkinliğin 
özgünlüğü ve derneğin bugüne kadar söz konusu eğitimi yaşatmak için gösterdiği 
olağanüstü özveri ve emeklerin de gözetilerek takip eden dönemlerde Dendroloji 
(Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Okulu’na sürekli destek verilebilmesi için imkanların 
araştırılmasına karar verilmiştir. 

Mayıs 2007: •	 Ankara Barosu bünyesinde çalışma yürüten kurulların eşgüdüm 
adı altında düzenli toplantılar yaparak işbirliği imkânlarının geliştirilmesine 
çalışılması için Baro başkanlığı ile görüşmelere devam edilmesi için çalışmalar 
yapılmaya devam edilmiş ve Eşgüdüm toplantısı yapılabilmesi için Baro 
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Başkanlığı göreve davet edilmiştir. 

Toplantı ABEM’nde yapılmış ve bir araya gelen Baro Kurul ve Merkezleri çalışma 
programları ve hedeflerini sunarak ilerleyen günlerde birlikte çalışma için işbirliği 
olanaklarını tartışmışlardır. 

Mayıs 2007 / Temmuz 2007: •	 Tüketici Hakları Kurulu ile işbirliğinin 
geliştirilmesi, Ankara Barosu, Kent ve Çevre Kurulu, Tüketici Hukuku Kurulu ve 
tüketici dernekleri ile Ankara Kentinde Belediye Hizmetlerinden Faydalanma ve 
Tüketici Hakları/ Tükenen Belediyecilikten Toplumsal Belediyeciliğe başlığıyla 
sempozyum/çalıştay yapılmasını sağlanarak konu ile ilgili tartışmaların 
yayınlanması için çalışmalara başlanılmıştır. 

Haziran ayı başı itibarı ile birlikte çalışmalara başlanılmış ve program yapılarak 
Kurul’a sunulmuştur. Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim 
gündemi ile yaşanan yoğunluk sebebiyle çalışmanın 2009 yerel seçimleri öncesinde 
yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Mayıs 2007: •	 Ankara Barosu ev sahipliğinde Tohumculuk Yasası, Biyoteknoloji 
ve Patent Hukuku bağlamında akademik düzeyde katılımın sağlanacağı bir 
çalıştayın organize edilmesi için oluşturulan çalışma grubunca çalışmalara 
başlanılmış, hazırlıklar yetiştirilemediği için çalışma yeni döneme ertelenmiştir.  

Haziran 2007: •	 Ankara Barosu Yayın Kurulu bünyesinde yürütülen faaliyetlere 
katkı sağlanarak Baro yayınlarında kent ve çevre hukuku konusunda kamuoyunun 
bilgilendirilmesinin sağlanması, Ankara Barosu bünyesinde Kent ve Çevre Hukuku 
adıyla 3 aylık akademik yayın çıkarılması teklifi için çalışmalara başlanılmış, 
Baro’nun ayrı bir dergiden ziyade mevzuat yayınlarına katkı sağlanmasının 
istenilmesi ile Ankara Barosu Dergisi’ne yönelik çalışmalara odaklanmıştır. 
Çalışmalara yeni dönemde de devam edilmesine karar verilmiştir. 

Haziran 2007: •	 22. Dönem Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 3 
Milletvekilinin; Mera Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve 
2 Milletvekilinin; Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi; Bursa Milletvekilleri Mehmet Emin Tutan ve Zafer Hıdıroğlu’nun 
Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 03.06.2007 
tarihli TBMM Genel Kurul’unda görüşülerek yasalaşması üzerine 22 
Temmuz seçimlerine kısa bir süre kala çıkarılan Kanun ile, mera ve 
yaylalarda inşaat yapanlar, bu yapıları rayiç bedelin yarısını ödeyerek tapu 
çıkartabilecek, 2005‘de çıkarılan ilk mera affından yararlanamayanlar düşük 

Kurullar Çalışma Raporu



533

Kurullar Çalışma Raporu

bedel ödeyerek bu aftan yararlanabilecektir. Düzenleme ile kaçak konutlara 
açılan davaların da hepsi düşeceği endişesi ile Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet SEZER’e, ilgili kanun değişikliğini veto etmesi için Kent ve Çevre 
Kurulu adına faks çekilmiş, ne var ki ilgili Kanun Cumhurbaşkanı SEZER 
tarafından onanarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun değişikliğinin 
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için milletvekilleri ile görüşülmüş, ne 
var ki 22 Temmuz seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi krizleri dolayısıyla 
konu ile ilgili somut adımlar atılamamıştır. 

Haziran 2007: •	 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 
Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği’nin panel davetine  icabet edilmiş, 
panele konuşmacı olarak  Kurul üyelerimizden Av. E. Baturay ALTINOK, 
Av. M. Fevzi ÖZLÜER ile Av. Mehmet HORUŞ katılmışlardır. 

Panelde sırasıyla Türkiye’de Çevre Sorunlarına Baroların Yaklaşımı, Çevre Hukuku 
Müktesebatında Uyum Çalışmalarına Etkileri, Ankara’da Kent ve Çevre Sorunları’nın 
Aşılmasında Hukukun Yeterliliği ve Gazetecilerin Sorumluluğu,  Türkiye’deki Önemli 
Çevre Davaları ve Çevre Davalarının Kamuoyuna Yansımasında Basının Rolü ve 
Önemi konusunda konuşma yapmışlardır. 

Panel ile ilgili ulusal basının Ankara eklerinde yer verilmiş, önümüzdeki dönemlerde 
Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği ile çalışmalara devam edilmesine karar 
verilmiştir. 

Haziran 2007 - Eylül 2007: •	 2007 senesinde kasıt ve ihmale dayalı orman 
yangınlarının ciddi bir biçimde artmış olduğunu görerek Ankara Barosu 
(Kent Ve Çevre Kurulu) olarak bu artışa kalıcı bir çözüm getirebilmek, 
tarihsel sorumluluğumuz gereği bu sürecin daha fazla seyircisi olmamak 
adına Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ile birlikte bu 
duruma müdahale edilmesine karar verilmiş, Ankara Barosu ev sahipliğinde, 
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Tarım-Orkam 
Sen, Ekoloji Kolektifi, Çekül Vakfı ve agaclar.net’in ortak çağrısı ile 2007 
senesinde acil ve ciddi tedbirler almaktan uzak bir yaklaşım içerisinde 
adeta yangınların seyircisi olan, yangınları önleme faaliyetlerinin ötesinde 
neredeyse salt söndürme işlemine indirgeyen Çevre ve Orman Bakanlığı 
ve Orman Genel Müdürlüğü’nü uyarmak, sorunun sebeplerine yeteri kadar 
inmeden ormanların korunması ile ilgili toplumsal duyarlılığı adeta üzüntü 
üzerine kuran medyaya sorumluluğunu hatırlatmak, çağırıcı örgütler olarak 
yaşanan trajedinin seyircisi olmakla artık yetinmediğimizi kamuoyuna 
kararlılıkla göstermek adına yaklaşık 45 demokratik kitle örgütü 26 Temmuz 
2007 günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’ne çağrılmıştır. 
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Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesine Yönelik Çalışma Programının 
(ORYEP) Oluşturulması Toplantıları adıyla başlayan ve Av. S. Selim AHIRLI’nın 
temsili ile devam eden toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda çalışma, 
yoğunluğunu Hükümetin Anayasa değişikliği taslağını açıklaması ile Taslaktaki 
Ormanlar ile ilgili bölümlerin değiştirilmesine yönlendirilmiştir. Çalışmalar 
olgunlaştırılmış, konu ülke gündemine açıklamalar ile taşınmış, gazetelere konu 
ile ilgili açıklamalar yapılmış, çalışmanın tamamlanması ile rapor Çevre ve Orman 
Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yanı sıra basın ile paylaşılarak 2008 senesi için 
kalıcı tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunulmuştur. 

Ağustos 2007: •	 Ankara’daki su kesintilerinin Ankaralılara etkileri üzerine 
çalışma yürüten Ankara Tabip Odası 18 Ağustos tarihinde yapacağı 
“Su Kesintileri ve Hastalık Riski Sempozyumu”na Baro’dan konuşmacı 
istenilmiş, Baro tarafından Adli tatil olması sebebiyle durum Av. E. Baturay 
ALTINOK’a iletilmiş, Kurul çalışmalarına ara verildiğinden konu ile ilgili 
görevlendirme yapılmadığından sempozyumda Ankara Barosu adına Av. E. 
Baturay ALTINOK’un sunum yapmasına karar verilmiştir. 

18 Ağustos’ta yapılan sempozyumda Av. E. Baturay ALTINOK tarafından Ankara’da 
Su Yönetimindeki Yetki Tartışması Ve Yönetim Anlayışından Doğan Su Krizi’ne 
Karşı Yürütülebilecek Hukuki Olanaklar başlığı ile bir sunum yapılmıştır. Sunum ilk 
önce Ankara Barosu web sayfasında, daha sonra ATO tarafından basılan sempozyum 
kitapçığında yayınlanmıştır.

Yayın Ankara Barosu’na iletilmiş, ilgili sunumun dökümüne Ankara Barosu web 
sayfasında yer verilmiştir. 

Temmuz 2007 / Eylül 2007: Acil gündemler dışında düzenli toplantı ve •	
çalışmalarına Eylül sonuna kadar ara verilmiştir. 

Ağustos 2007: •	 28.10.2007 tarihinde Yünlü yaylası Günübirlik Trekking 
etkinliği düzenlenmesine karar verilmiş, konu ile ilgili Av. Zeynep TEPEGÖZ 
görevlendirilmiştir. Av. Zeynep TEPEGÖZ refakatinde Ankara Bolu sınırında 
25-30 metrelik Çam-Köknar ağaçlarıyla yemyeşil orman dokusuna sahip. 
Yünlü Yaylasına düzenlenen trekking etkinliğine yaklaşık 60 kişi katılmıştır. 

Ekim 2007:•	  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Mimarlığın 
Sosyal Forumuna Doğru Toplumsal Mimarlık Şenliği kapsamında 20 Ekim 
Cumartesi günü Toplumsal Hareketler Forumu kapsamında Türkiye Çevre 
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hareketleri özelinde yapılan foruma Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu’nun 
da katılımı istenilmiş, 20 Ekim’de yapılan Foruma ve 21 Ekim’de yapılan 
değerlendirme toplantısına Av. Emre Baturay ALTINOK, Av. Mehmet 
HORUŞ ve Av. M. Fevzi ÖZLÜER katılmışlardır. 

Ekim 2007:•	  27-28 Ekim 2007 Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul’da, İTÜ 
Maçka Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda Türkiye Yeşilleri tarafından 
düzenlenen Kuraklık Sempozyumu: İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerine 
Etkileri: Susuzluk, Kuraklık ve Tarımda Yaklaşan Kriz başlıklı sempozyuma 
Av. Emre Baturay ALTINOK’un ismine çağrı yapılmıştır. 

Çağrı kabul edilerek anılan günde yapılan toplantıya Kurul adına katılım sağlanarak 
görüşmeler yapılmış ve fikirler sunulmuştur. 

Toplantı sonucunda Kurul bilgilendirilmiş ve takip eden toplantılara geniş katılımın 
sağlanması için tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Kasım 2007: •	 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Avrupa Topluluğu Bitki 
Çeşitleri Ofisi (CPVO) tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan Çok 
Faydalanıcılı Program (Multi Benefîciary Program) çerçevesinde, 07 
Kasım 2007 tarihinde Ankara’da Hotel İçkale’de “Avrupa Birliğinde Islahçı 
Haklarının, Yasal Temsilcisi ve Hukukçulara Yönelik Usullerin ve Bitki Islahçı 
Hakları Uygulamalarının Tanıtılması” konulu bir seminer düzenleneceği 
Ankara Barosu web sayfasından öğrenilmiş, Kurul adına katılım için Av. 
Emre Baturay ALTINOK Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na başvurmuş ve 
başvurusu kabul edilmiştir. 

07 Kasım 2007 tarihinde yapılan toplantıya Av. Emre Baturay ALTINOK, Ankara 
Barosu Kent ve Çevre Kurulu adına katılmış ve toplantı sonuçları ile ilgili Kurul’u 
bilgilendirmiştir. 

Aralık 2007 / Şubat 2008:•	  Kurul içi eğitsel faaliyetler kapsamında sunumlar 
yapılmasına karar verilmiş, 15’er günlük aralar ile sırasıyla Av. Emre Baturay 
ALTINOK tarafından Çevresel Konularda Bilgi Edinme Hakkı ve Uygula-
ması, Av. S. Selim AHIRLI tarafından Devleti’nden günümüze ormanlarla 
ilgili yapılan Anayasa ve kanun değişikliklerini, 2A ve 2B uygulamalarının 
dayanaklarını anlatan Geçmişten Bugüne Orman Hukuku; Av. Güven ÖZ-
BAYRAK tarafından Kirmir Vadisi Koruma Süreci’nde Hukuk Yolları ile il-
gili sunumlar yapılmış ve uygulama ile ilgili Kurul üyelerinin tartışması sağ-
lanmıştır. 
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Ocak 2008 / Ekim 2008: •	 Ankara Barosu Kurullar Yönergesi’nin değişmesi 
ile hukuk fakültesi öğrencilerinin de Kurullarda çalışabilmesinin önü 
açıldığından, Kurul’un  faaliyet alanı ile ilgili önemli günlerde basın 
açıklamaları yapmak, yapılacak basın açıklamaları ile gerek kamuoyu 
nezdinde açıklama yapılan konu ile ilgili duyarlılıkları arttırmak, gerekse de 
basın açıklamalarının hazırlık sürecinde yaşanacak tartışmaların Kurul içi 
eğitsel faaliyet olarak değerlendirmek üzere çalışmalara başlanılmasına karar 
verilmiştir. İlk etapta 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, 21 Mart Dünya 
Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, 
22 Nisan Dünya Yeryüzü Günü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 17 Haziran 
Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü, 11 Temmuz Dünya Nüfus 
Günü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü, 29 
Aralık Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü çalışma konusu olarak belirlenmiştir.  
Belirlenen günler ile ilgili hazırlanan açıklamalar Baro Başkanlığı aracılığı 
ile basına duyurulmuş, hazırlığı tamamlanamayan konular da Kurul 
toplantılarında düzenli olarak tartışma konusu olarak işlenmiştir. 

Şubat 2008: •	 Göksu Deltasında bulunan Kuş Cennetinde çıkan yangın ile 
ilgili basında çıkan haberler neticesinde Mersin barosu ile irtibat sağlanarak 
Mersin’e inceleme gezisi düzenlenmiştir. Teknik gezi hazırlıkları kapsamında 
basın açıklaması yapılarak konunun kamuoyu gündemine taşınması 
sağlanmış, 24.02.2008 tarihinde Mersin Barosu, Taşucu Belediye Başkanlığı, 
Ekoloji Kolektifi’nden temsilcilerin katılımı ile göldeki hasarın tespiti 
yapılarak rapor düzenlenmiştir. 

Şubat 2008: •	 Anayasa değişiklikleri çalışmalarının kamuoyunda yoğun 
bir biçimde tartışılmaya başlanılması sebebiyle, kurulduğu günden 
bugüne Ankara Barosu’nun da içinde yer aldığı Ormanlara Sahip Çıkalım 
Birliği’nin (OSB) toplantılarına katılan Av. S. Selim AHIRLI, toplantıya ve 
katılıma ilişkin izlenimlerini Kurulla paylaşmış, Ankara Barosunun Anayasa 
Değişiklikleri çalışmaları ve bu taslaktaki Ormanlara ilişkin 131.maddeye 
ilişkin bir görüşlerini aktarmış, OSB’nin de 131. madde ile ilgili çalışmalarına 
katkı sağlamıştır. 

Şubat 2008 - Mart 2008:•	  “Kent ve Çevre Davalarında Kamu Yararı ve 
Uygulanmayan Mahkeme Kararları” başlığı ile Panel düzenlenmesine karar 
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verilmiş, 28 Mart 2008 tarihinde ABEM’de gerçekleştirilen panele konuşmacı 
olarak Danıştay 6. Dairesi Tetkik Hakimi Ahmet BERBEROĞLU; Bursa 
Barosu Eski Başkanı, Çevre Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Ali ARABACI, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İl Han ÖZAY 
katılmışlardır. 

Katılımın ve de tartışmaların yoğun olarak yaşandığı panel gerek akademik 
camiadan gerekse de Baro çevresinden oldukça ilgi görmüş, tüm sunuş ve tartışmalar 
kayda alınmıştır. Kayıtların dökümleri alınmış ve kitap olarak basılması için Baro 
Başkanlığı’na sunulmuştur. 

Mart 2008:•	  Kurulumuzda çalışan tek avukat stajyeri Zeliha ARAS’ın staj 
bitirme tezi/incelemesi ile ilgili yardım talebi doğrultusunda kendisine 
Bursa’da tarım arazileri üzerine kurulan ve hakkında sayısız iptal kararı veri-
len Cargill işletmesi ile ilgili davalar önerilmiş ve gereken iletişim ile desteğin 
Kurul tarafından kendisine sunulmasına karar verilmiş, hazırlık sürecinde 
davalardaki gelişmeler ile ilgili Kurul’u bilgilendirmesi istenilmiş, bu sayede 
davalara Kurul içerisinde tartışma konusu olarak yer verilmiştir. 

Mart 2008:•	  TMMOB tarafından 20-22 Mart 2008 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 2.Su Politikaları Kongresi’nde 21 Mart 2008 günlü Suya 
Erişim Hakkı konulu panele ilişkin Ankara Barosu’ndan katılım talep edilmiş 
panele Baro adına Av. Nilay URHAN’ın suya erişim hakkı ile ilgili sunum 
yapmıştır. Kongre tartışmaları kitaplaştırılmış ve kitap, Baro Başkanlığı’na 
iletilmiştir. 

Mart 2008:•	  İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum salonunda 
22-23 Mart 2008 tarihlerinde “Kapitalizmin Kıskacında SU” başlığı ile 
düzenlenen uluslararası bir su konferansı Kent ve Çevre Kurulu adına Av. 
Emre Baturay ALTINOK,  Stj. Av. Zeliha ARAS katılmışlar ve 2009 İstanbul 
Dünya Su Forumu ile ilgili tartışmaları Kurula taşıyarak önümüzdeki 
dönem Su Politikaları ile ilgili çalışmalarda bulunulması yönünde ilke kararı 
alınmıştır. 

Mart 2008:•	  Kurul üyesi AÜHF öğrencilerinden Dilan KARADEMİR’in 
Hürriyet Gazetesi Ankara eki yazarı Deniz BİLİROĞLU ile 24.03.2008 
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tarihinde “Doğa ve Kent” başlıklı, hayvan haklarını da içerecek bir 
röportaj yapmış ve söz konusu röportaj Hürriyet Gazetesi Ankara Eki’nde 
yayınlanmıştır. 

Nisan 2008:•	  Biyogüvenlik Yasası Taslağı’ndaki GDO’ların denetimli 
serbestliği, özellikle Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü hükümlerinin iç hukuktaki etkisi ve de yorumu ile ilgili çalıştay 
yapılmasına karar verilmiştir. 12.04.2008 ve 19.04.2008 tarihlerinde Ankara 
Barosu’nun ev sahipliğinde Kurullar Merkezi’nde düzenlenen Biyogüvenlik 
ve Gıda Egemenliği Çalıştayının 12.04.2008 tarihli oturumunda Prof. Dr. 
Mustafa AKÇELİK (Ankara Üniversitesi) GDO’lar ve Biyogüvenlik Sistemine 
Duyulan İhtiyaç ve Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi) Tarımsal 
Sistemler Açısından Biyogüvenlik konularında; 19.04.2008 tarihindeki 
oturumda ise Prof. Dr. Nükhet TURGUT (Atılım Üniversitesi) Biyogüvenlik 
Sistemi Ve Mevcut Yasa Taslağının Çevre Hukuku İlkeleri Açısından 
Değerlendirilmesi ve Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL (Ankara Üniversitesi) 
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar ve Biyogüvenlik Yasa Taslağı’ndaki Yeri 
konularında çerçeve sunumlar yaparak katılımcıların tartışmalarına önemli 
açılımlar getirmişlerdir. Katılımcıların Kurul yönetiminde Biyogüvenlik 
Yasası ile ilgili eleştiri ve önerilerinin toplandığı çalıştay kayıt altına alınmış 
ve çözümü yapılmak suretiyle yayınlanması için Baro Başkanlığı’na teslim 
edilmiştir. 

Nisan 2008: •	 13 Nisan 2008 tarihinde Yortanlı Barajı suları altında kalacak 
ve İzmir demokratik kitle ve hak örgütlerince onlarca davaya konu edilen 
Antik Allianoi kentine yapılacak “sadakat” gezisine Ankara Barosu adına Av. 
Gözde TİMUROĞLU, Av. Emre Baturay ALTINOK, Stj. Av. Zeliha ARAS, 
Kurul üyesi Ankara Ünv. Hukuk. Fak. Öğrencileri Dilan KARADEMİR ile 
Serap SAMANCI katılmışlardır. 

Nisan 2008 - Mayıs 2008: •	 Ankara’da ulaşım ücretlerine yapılan zammına 
ilişkin Tüketici Hakları Derneği’nce açılan davanın bir örnek olarak Kurul 
içi eğitim çalışmaları kapsamında değerlendirilmesine karar verilmesi ile 
söz konusu davaya Ankara Barosu’nun müdahale talep etmesine yönelik 
hazırlıklara başlanılmış, Kurul üyesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 
avukatlık stajı ve kente ilişkin davalarda nelere dikkat etmesi gerekliliği ve 
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dava dilekçesi hazırlamanın değerlendirildiği çalışma sonucunda elde edilen 
metin değerlendirilmek üzere görüşe açılmıştır.  

Mayıs 2008:•	  Kurul’ca 11 Mayıs tarihinde Çubuk/Karagöl’e yürüyüş 
düzenlenmiş, yürüyüşe Av. S. Selim AHIRLI ile Av. Onur YAVAŞ rehberlik 
etmişler, katılımcıları Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu etkinlikleri ve 
çalışmaları ile ilgili bilgilendirmişlerdir. 

Mayıs 2008:•	  Biyogüvenlik ve Gıda Egemenliği Çalıştayının ardından 10-
11.05.2008 tarihlerinde “Gıda Egemenliği Ve Biyogüvenlik” başlıklı Ziraat 
Mühendisleri Odası ev sahipliğinde yapılan foruma Kurul adına katılmak 
suretiyle tartışmalara önemli katkılar sağlanmıştır. 

Mayıs 2008:•	  TUBITAK MAM CEVRE GRUBU’NUN yürüttüğü bir proje 
kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma için Atıksu Yönetimi” 
konulu eğitime Kurul adına katılımın sağlanması ve edinimlerin aktarılması 
için Av. Saadet ÖZCAN görevlendirilmiş, eğitimin ardından eğitime ve 
katılıma ilişkin bilgi ve deneyimler kurulla paylaşılmıştır. 

Haziran 2008 itibariyle acil gündemler dışında düzenli toplantı ve •	
çalışmalarına Eylül ayı sonuna kadar ara verilmiştir. 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 16.07.2008 gün ve 11-117/27801 sayılı emirleriniz.

İlgide kayıtlı yazınızla 2006-2008 döneminde Meslek İçi Eğitim Kurulu’nun 
çalışmalarının rapor edilmesi emredilmektedir.

Bu dönemde Sn. Av.Recai Görgülü’nün önderliğinde Sn.Av. Erhan Menekşe’nin 
katılımı ile iş hukuku alanında Kıdem Tazminatı ve Rucu’en alacak konularında bir 
sunum gerçekleştirilmiştir.
Bunun dışında THK salonları kullanılarak tarafımdan “Avukat gözü ile HMUK “ adlı 
seri atölye çalışması gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada tasarı da irdelenmiştir. 
Ancak, Baromuzun salon olanaklarının yeterli olmaması nedeniyle THK salonunda 
gerçekleştirilen bu çalışmalara katılım yeterli düzeyde sağlanamamıştır. Bunun bir 
nedeni seçilen salonun yeri bir başka nedeni ise, meslek içi eğitime yeterli ilginin 
olmamasıdır.
Meslek içi eğitimin gerekliliği kabul edilerek, önce meslek içi eğitimi sağlayacak 
kadronun oluşturulması ve meslek içi eğitimin yasa tarafından zorunlu hale 
getirilmesinden önce barolar tarafından özendirici hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
Örneğin “kalite belgesi” gibi yıllık meslek içi eğitim tamamlama belgesi verilmeli ve 
bunun avukat bürolarında asılması serbest bırakılmalıdır.
Ayrıca, aynı çalışmanın değişik kurul ve komisyonlar tarafından yapılması önlenmeli 
staj eğitimi dahil tüm eğitim tek bir elden yönetilmelidir.
Yapılanları ve görüşlerimi bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla

Meslek İçi Eğitim Kurulu Başkanı
Av.Ender  DEDEAĞAÇ

Kurullar Çalışma Raporu



541

Kurullar Çalışma Raporu

ANKARA BAROSU
SAĞLIK HUKUKU KURULU

2006 – 2007 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Başkan 
AV.BEDİA BORAN

Başkan Yardımcısı 
AV.IŞIL IŞIK

Üyeler 
AV.BERNA ÖZPINAR
AV.NEZAHAT BAYRAM
AV.MUHİTTİN ERTUĞRUL ERTÜRK
AV.FİLİZ BEKİŞ
AV.PINAR ÖZÖNER
AV.PERVİN YILDIZ
AV.MUZAFFER ANIL UÇAR
AV.MUSTAFA KEMAL KÖSELER
AV.NEVİN MERİÇ ÜNLÜ
AV.EBRU ALİUSTA
AV.KIYMET ÖZLEM KARAKAŞ
AV.ALİ KILINÇ
AV.ERİNÇ ÖZLEM KÖKTEN
AV.SEREN YILDIZ ÖZTÜRK
AV.ZEYNEP VAR ALAN
AV.SİNEM TÜRK
AV.BAHAR DİDEM SAĞIN
AV.ÖZDEN DEMİROK
AV.SEMRA AYVACIOĞLU
AV.EDA SERCAN AKDOĞAN
AV.ENGİN KARAMAN
AV.ÖZLEM ÖZTÜRK
AV.ESER TÜRKOĞLU
AV.SEZİN ÜNSAL
AV.EMRE BERTAN ÖZASLAN
AV.DAMLA DEMİREL
AV.ZEYNEP ÖZCAN
AV.ESRA ARSLAN
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AV.VUSLAT DAYI
AV.MEHMET PARLAK
AV.ZENNURE TOKGÖZ
AV.CAHİD DOĞAN

Kurul üyelerinin iletişimini kolaylaştırmak için tüm kurul üyelerini kapsayan •	
mail grubu oluşturulmuştur. (Kasım 2006)

Sağlık hukuku alanındaki tüm eserlerin ve mevzuatın tespiti için kaynak •	
taraması yapılmış ve oluşturulan kaynak listesi tüm kurula mail olarak 
gönderilmiştir. (Aralık 2006)

Kurul yeni oluşturulduğundan üyelerin sağlık hukuku alanındaki bilgilerini •	
arttırmak amacıyla Hasta Hakları, Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, 
Sağlık Hakkı, Genel Sağlık Sigortası ve Avukatların Sağlık Hakkı, konularında 
çalışma grupları oluşturulmuş, çalışma grupları belirtilen konular hakkında 
kurula sunumlar yapmışlardır. (Ocak – Şubat- Mart 2007)

Hasta Hakları Çalışma Grubu:
Av. İdris Kılınçkaya1. 
Av. Işıl Işık2. 
Av. Zeynep Özcan3. 
Av. Mustafa Kemal Köseler4. 
Av. Ebru Aliusta5. 
Av. Eda Sercan6. 

  
Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları;

Av. Bedia Boran1. 
Av. Yasemin Erdoğan2. 
Av. Berna Özpınar3. 
Av. Kübra Kent4. 
Av. Nezahat Onan5. 
Av. Vuslat Dayı6. 

Genel Sağlk Sigortası-Avukatların Sağlık Hakkı:
1. Av. Savaş Ersoy
2. Av. Behçet Tombak
3. Av. Sinem Türk
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Sağlık Hakkı:
1. Av. Serhat Şahin 
2. Av. Tuğba Yavan
3. Av. Yasemin Esen

Sağlık hukuku alanında •	 1-2-3 Kasım 2007 tarihlerinde “Sağlık Hukuku 
Kurultayı” yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ile ortaklaşa Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde geniş 
katılımla gerçekleştirilmiştir. 

Kurultay Programı

1 Kasım 2007 

BİRİNCİ GÜN 

SAĞLIK HAKKI - HASTA HAKLARI

I. OTURUM  (10.30 - 13.00)

Oturum Başkanı:
Konuşmacılar:

İnsan Hakkı  Olarak Sağlık  Hakkı
Prof Dr. Enver Bozkurt (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Hasta Haklarının Korunmasında Ve Gelişiminde Tabip Odalarının Rolü
Dr. Orhan Odabaşı (TTB Merkez Konseyi Üyesi –HÜTF)

AB Adaylığı Sürecinde Türkiye’de Hasta Haklarına İlişkin Uygulamalar
………………. (Sağlık Bakanlığı)

AB Adaylığı Sürecinde Türkiye’de Hasta Haklarına İlişkin Uygulamaların Hasta Ve 
Yakınları Açısından Görünümü
Nuri Özkul (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği - HAYAD)
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Etik ve Hukuk Açısından ve Ulusal/Uluslararası Bildirgelerde Hasta Hakları
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken (H.Ü Tıp Fak. Tıbbi Deontoloji AD) 

SAĞLIK HAKKI - HASTA Meslek Hastalığından Doğan Haklar
Doç. Dr. Levent Akın

2 Kasım 2007

III. OTURUM (10.00 – 13.00)

HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Oturum Başkanı:
Konuşmacılar:

Hekimin Tedavi Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğunun Koşulları
Doç. Dr. Mehmet  DEMİR (A.Ü Hukuk Fakültesi)

Tıbbi Hizmetlerin Yürütülmesinden doğan İdari Sorumluluğu
Danıştay ….  Dairesi Üyesi

Hastane Yönetiminin Sorumluluğu 
Doç. Dr. Hakan Hakeri 

Yargı Kararları Işığında Hekimin Hukuksal Sorumluluğu
Mustafa Kıcalıoğlu Yargıtay 4 Hukuk Dairesi Üyesi 

Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Özel Sorunları
Doç. Dr. Zarife Şenocak

Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası
Yrd. Doç. Kemal Şenocak

IV. OTURUM (14.00 – 16.30)

HEKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Kurullar Çalışma Raporu



545

Kurullar Çalışma Raporu

Oturum Başkanı
Konuşmacılar:

Yeni TCK Ve Hekimin Sorumluluğu-Zorla Tedavi
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Hekimin Tıbbi Malpraktisten Kaynaklanan Sorumluluğu
Prof. İ. Hamit Hancı

Yargı Kararları Işığında Hekimin Cezai Sorumluluğu
Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi

Hekimlerin İlaç Tedavisinden Kaynaklanan Sorumluluğu
Prof. Doğan Soyaslan (Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Başkanı)

3 Kasım 2007

V. OTURUM (10.00 – 12.30)

SAĞLIK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK 

Oturum başkanı: Doç. Levent Akın
Konuşmacılar:

Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımında Bilirkişilik
Yrd.Doç. Nezih Varol  

Tıbbi Malpraktis ve Yüksek Sağlık Şurası
Prof. Dr. A. Nezih KÖK (YSK Onursal Üyesi-Erzincan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı) 

Bağımsız Bilirkişilik - Alternatif Rapor
Dr. Alp Ayan (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

Bilirkişi Kararlarının hekimin tazminat sorumluluğuna/yargılamaya etkisi
Battal Yılmaz (Yargıtay 12. H.D. Tetkik Hâkimi)

Hekimin Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu
Doç. Dr. Zarife Şenocak
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VI. OTURUM (13.30 -16.30)

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
Oturum başkanı:
Konuşmacılar:

Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Yasama Organının İşlevi
Prof. Cevdet Erdöl (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Sağlıkta Dönüşüm Modelinin Sağlık Hakkına Etkileri
Dr. Eriş Bilaloğlu

Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sendikaların İşlevi Ve GSS
Dr. Köksal Aydın (Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası Genel Başkanı)

Genel Sağlık Sigortası
Hüseyin ÇELİK (GSS da bakan ÇSYB danışma)

Avukatların Sağlık Güvencesi ve GSS
Dr. Cengiz Yavuz

Mevcut Sağlık Sigortası
Prof. Dr. Ali Rıza Okur

KAPANIŞ KOKTEYLİ (17.00 – 19.00)

Kurultay sonrası, kurultayda sunulan tebliğlerden oluşan bir kitap basılması •	
için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiş kitap baro tarafından 
yayınlanmıştır

Kurul üyeleri arasındaki iletişimini pekiştirmek için Ankara Barosu Lokali’nde •	
kurul yemeği düzenlenmiştir. (Nisan 2007)

Kurulun tanıtımı için ilgili kurumlara( Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, •	
Kamu, özel ve vakıf hastaneleri, üniversitelere ve derneklere) gönderilmek 
üzere yazı hazırlanmasına karar verilmiştir.
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Sağlık hukuku alanında çalışmak ve bilgisini arttırmak isteyen meslektaşlarımız •	
için kurultayın ardından Kasım 2007 de bir “Sağlık Hukuku Sertifika 
Programı” düzenlenmesine karar verilmiştir.(Mayıs 2007)

Sertifika programı kurul üyelerinden Av. Cahid Doğan’ın desteği ile Ankara •	
Barosu Avukatlık Akademisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Kurulun çalışma usullerinin düzenlenmesi amacıyla “•	 Sağlık Hukuku 
Kurulu Çalışma Yönergesi” oluşturulmasına karar verilmiştir.(Mayıs 2007) 
BU amaçla Baromuz Gölbaşı Tesislerinde bir toplantı yapılarak kurulun 
durumu analiz edilmiş strateji ve taktikler geliştirilmiştir. Toplantı ve atölye 
çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devamına karar verilmiştir. 

Türk Tabipleri Birliğinin “etik” konulu çalışmasına kurul üyelerimiz Av. •	
Zennure Tokgöz ile Av. Serhad Şahin Kurulumuzu temsilen katılmışlardır.

Kurul toplantı çalışma yöntemini gözden geçirerek 15 günde bir yapılan •	
toplantıların bir saatlik bölümünü,  kurul faaliyetlerini ilgilendiren teorik 
eğitimler üzerine tartışmalara ayırmıştır.

Kurulumuz tarafından bilimsel makalelerin yer alacağı, yılda bir Sağlık •	
Hukuku Digestası çıkartılmasına karar verilmiş, Baro Yönetim Kurulu 
tarafından da Digesta’nın çıkartılması karar altına alınmıştır. Çalışmalar 
Sorumlu Müdür Av. Cahid Doğan Tarafından yürütülmektedir. 

ANKARA BAROSU AVUKATLIK AKADEMİSİ SAĞLIK HUKUKU 
SERTİFİKA PROGRAMI

   Ankara Barosu Avukatlık Akademisi’nce Sağlık Hukuku Sertifika Programı, 
24/02/2008 tarihinde başlamış 12/06/2008 tarihinde sona ermiştir.
   Sağlık Hukuku Sertifika Programında Öğretim Elemanı olarak; Öğretim üyeleri 
(8 Adet), Avukatlar(2 Adet), Cumhuriyet Savcısı, Hâkim ve Hukuk Müşavirleri(2 
Adet) olmak üzere 14 adettir. Toplam 40 saat ders, 10 değişik konu başlığında 
okutulmuştur.
    Sertifika programına; Avukatlar, Stajyer Avukatlar ve hekimler öğrenci olmuştur.  
Sırf Ankara Barosuna kayıtlı Avukatlar değil, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukatlarda 
öğrenci olarak katılmıştır. 
     İlk defa Ankara Baromuz tarafından gerçekleştirilen Sağlık Hukuku Sertifika 
Programı teorik ve pratik sağlık hukuku çalışmaları için akademik öncülük 
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yapmıştır.
     Sertifika programında; öğretim elemanlarınca okutulan 7 dersin notları hazırlanarak 
baromuzca çoğaltılmış, öğrencilere derste dağıtılmıştır. Diğer derslerin öğretim 
elemanları da powerpoint sunum yapmışlar, Baro’muzca sunumlarının CD’ye 
kayıtları yapılarak sertifika diploma töreninde öğrencilere takdim edilmiştir.
       

ANKARA BAROSU Sağlık Hukuku Digestası

      Sağlık Hukuku Digestasının çıkarılması için kurul başkanlığımızca 31/03/2008 
tarihinde Baro’ya müracaat edilmiş, Ankara Barosu Yönetim Kurulu 02/04/2008 
günlü toplantısında yayınlanmasına karar vermiştir.
      Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri ile 
ilgili çalışmalar, yargı kararları tahlilleri, mevzuat incelemelerini yayınlayan dergidir. 

                                                                                                  Cahid DOĞAN
                                                                                                  Sorumlu Müdür
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EKİM 2006-TEMMUZ 2008 SANAT KULÜBÜ FAALİYET RAPORU:

BAŞKAN:
 AV.LALE TABEL

ÜYELER:
AV.NEVİN ESMERSOY,
AV.MELİHA SARIGÜL,
AV.ERCÜMENT YÜCEL,
AV.MİNE SENDAN,
AV.NURAY ÖZGÜNEY
AV.ONUR YAVAŞ
AV.BÜLENT VARLI
AV.ZENNURE TOKGÖZ,
AV.İLKNUR SEZGİN TEMEL.

I-EDEBİYAT ALANI:
1)11 Mayıs 2007 tarihinde, Ankara Barosu kültür merkezinde, Dil derneği ve Ankara 
Barosunun ortak etkinliği olarak, Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın yönetiminde, Sevgi 
Özel, Jülide Gülizar ve Murat Atak’ın katılımlarıyla,”Türkçemize ne oluyor’ adlı 
panel gerçekleştirilmiştir.
2)Ankara Barosu Sanat Kulübü bünyesinde edebiyat topluluğu kurulmuştur.
3)9 Nisan 2008 tarihinde, Ankara Barosu Kültür Merkezinde, Şair Avukat Mehmet 
Akif Kurtuluş, Hakim Yazar Eray Karınca, Hakim yazar Mehmet Akif Tutumlu’nun 
katılımlarıyla, edebiyat akşamlarının ilki gerçekleştirilmiştir.
4)9 Mayıs 2008 tarihinde Ankara barosu kültür merkezinde, Şair Abdülkadir Budak ve 
şair Emel Güz’ün katılımcı, şair avukat Nuray Özgüney moderatörlüğünde, edebiyat 
akşamlarının ikincisi gerçekleştirilmiştir.
5)17 Haziran 2008 tarihinde Ankara Barosu kültür merkezinde, Şair filozof Hilmi 
Yavuz’un katılımcı, Avukat M.E. Seçkin Arıkan’ın moderatörlüğünde, edebiyat 
akşamlarının üçüncüsü düzenlenmiştir.
6)Ankara Barosu bünyesinde, hukukçu şair ve yazarları kapsayan yazın ödülü 
yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sonuçları Ekim 2008 tarihinde açıklanacaktır.
7)Yeni dönemde de edebiyat akşamlarına devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 
hukukçulara yönelik yaratıcı yazarlık kursları planlanmaktadır.

II-TİYATRO ALANI:
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1)6 Aralık 2006 tarihinde, Ferhan Şensoy’un” Ferhangi Şeyler “adlı oyunu 
sahnelenmiştir.
2)16 Şubat 2007 tarihinde, Sanatolia Sahnesinde sergilenen Metin Üstürdağ’ın 
yazdığı “Çıkışyokland Cumhuriyeti” adlı oyun için bilet temin edilmiştir.
3)14 Mayıs 2007 tarihinde, Ankara barosu Eğitim merkezinde, Ferhan 
Şensoy,”Fername” adlı oyunu sergilemiştir.
4)21 Kasım 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi,Gazi eğitim Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Sanat Eğitimi ve Şiddet” konulu sempozyuma, Av.Hasan Ürel konuşmacı 
olarak katılmıştır.
5)28 Şubat 2008 tarihinde Ankara devlet Tiyatrolarının sergilediği “Şahane Düğün 
“,12.Nisan 2008 tarihinde,” Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” adlı tiyatro oyunlarına 
bilet alınıp, meslektaşlarımızın oyuna iştiraki sağlanmıştır.
6)4 Mart 2008 tarihinde tiyatro topluluğunun yaratıcı drama ve oyunculuk eğitimi 
çalışmalarına yönetmen oyuncu Canan Kesebir ile başlatılmıştır.
7)Ankara Barosunun 84.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında,16 Temmuz 
2008 tarihinde, Truva tiyatro topluluğu tarafından “Jeanne Darc’ın Öteki Ölümü 
‘adlı tiyatro oyunu sahnelenmiştir.

III-MÜZİK ALANI:
1)22 Ocak 2007 tarihinde, Ankara Barosu Kültür Merkezinde, Ankara Barosu Sanat 
Müziği
Korosu bir konser gerçekleştirmiştir.
2)13 Temmuz 2007 tarihinde Ankara  Barosu’nun   83.Kuruluş   Yıldönümü   Etkinlikleri 
çerçevesinde, Ankara Barosu Sanat Müziği Korosu bir konser gerçekleştirmiştir.
1)7 Mart 2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasındaki konseri için 
bilet temin edilip meslektaşlarımızın konsere katılımı sağlanmıştır.
2)Ankara Barosunun 84.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz 
2008 tarihinde 
3)Ankara Barosu Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri gerçekleştirilmiştir.
4)Yine,16 Temmuz 2008 tarihinde, Ankara Barosu Türk Halk Müziği Korosu’nun 
konseri gerçekleştirilmiştir.
5)Yeni dönemde, Sanat Kulübü bünyesinde bir de çok sesli koro kurulma hazırlıkları 
başlatılmıştır.

IV-RESİM ALANI:
l)Ankara Barosu Sanat Kulübü bünyesinde resim topluluğu kurulmuştur.
2)Hukukçulara yönelik resim kursları Eylül 2008 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
3)”Savunma hakkı ve adalet Uğraşısı İçinde Avukat’ konulu resim heykel ve özgün 
baskı yarışması düzenlenmiştir.
4)Ankara Barosu eğitim merkezinde,08.07.2008-15.07.2008 tarihleri arasında, 
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Av.Ömer Öneren ile, ressam Müzehher Aloğlu’nun ortak çalışması olan,”Resim ile 
şiirin buluştuğu yer’ konulu sergi gerçekleştirilmiştir.
5) Ankara Barosunun 84.Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 
- 22 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara adliyesi konferans salonu girişinde 
avukatlar karma resim sergisi açılmıştır.

V-FOTOĞRAF ALANI:
l)Ankara Barosu Sanat Kulübü bünyesinde fotoğraf topluluğu kurulmuştur.
2) AFSAD ile anlaşma yapılarak fotoğraf kursları başlatılmıştır.
3) Ankara Barosunun 84.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 15-22 Temmuz 
2008 tarihleri arasında Ankara Adliyesi Konferans Salonunda avukatlar ve profesyonel 
AFSAD fotoğrafçılarının katılımıyla ‘Adliye Fotoğrafları’ sergisi açılmıştır. Bu sergide 
sergilenen fotoğraflardan oluşan slayt hazırlanmış ve Ankara Barosuna teslim edilmiştir.

VI-DANS ALANI:
1) 4 Mart 2008 tarihinde, Av. M.Zeki Köse yönetiminde Dans kursları başlatılmıştır.
2)Önümüzdeki dönem Ankara Barosu Halk Dansları Topluluğu kurulması 
planlanmaktadır.

VII-HEYKEL - SERAMİK ALANI:
1) “Adalet Uğraşısı İçinde Avukat ve Avukatlık Mesleği’ konulu resim heykel ve özgün 
baskı yarışması düzenlenmiştir.
2) Kulübümüz tarafından, Ankara Barosu bünyesinde heykel ve seramik topluluğu 
kurulmasına karar verilmiş olup, duyurular yayımlandıktan sonra, hukukçulara yönelik 
heykel ve seramik çalışmaları başlatılacaktır.

VIII-KARİKATÜR ALANI:
Yine Ankara Barosu Sanat Kulübü bünyesinde karikatür topluluğu kurulmasına karar 
verilmiştir. Duyurular yayımlandıktan sonra hukukçulara yönelik karikatür kurslarına 
başlanılacaktır.

VIII-MODA-TASARIM ALANI:
l)Ankara Barosu’nun 84.Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 17 Temmuz 2008 
günü, Ankara Barosu Eğitim Merkezinde, Av.Nevin Esmersoy ve Bahar Esmersoy’un 
tasarladığı “Osmanlı’dan Günümüze’ adlı defile gerçekleştirilmiştir.
2) Önümüzdeki dönem, Türkiye Barolar Birliği tarafından avukat cübbelerinde yapılması 
planlanan değişikliklerle ilgili olarak tasarım yarışması düşünülmektedir.06.08.2008

Ankara Barosu Sanat Kulübü Başkanı 
Av.Lale Tabel
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ANKARA BAROSU SİNEMA KULÜBÜ

28.04.2008
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 16.07.2008 tarih ve 11-117/27801 Sayılı Yazınız
KONU: Faaliyet Raporu

İlgi’de belirtili yazınız ile Ekim 2006- Temmuz 2008 tarihleri arasında Kulüp 
Faaliyetlerini gösteren Rapor istenmiş olmakla, önceki tarihlerde verilen ve 6 
aylık dönemleri içeren Raporların birleştirilmiş bir Özeti Rapor Ek’te bilgilerinize 
sunulmaktadır.
Saygı ile,

Av. Ayşegül Şenarslan

Ayşegül Şenarslan – Başkan
Meriç Gençay – Başkan Yardımcısı
Muzaffer Karahan
Senem Başbay – Yazman
Seda Kulak – Yazman
Barış Elçi
Alpay Türker (Stj Av.)
Umut Şeker
Ertan Sütcü
Kenan Arslan

ANKARA BAROSU SİNEMA KULÜBÜ
FAALİYET RAPORU
2006 EYLÜL-2008 TEMMUZ

Kulübümüz, Eylül 2006 tarihinin Adli Yıl açılış etkinliği olması gözetilerek, 1. 
“PARDON” isimli filmin gösterimini gerçekleştirmiştir. Oyuncu “Ferhan Şensoy” 
da bu film gösterimine konuk olarak katılmış, kendisiyle söyleşi yapılmıştır.

Ekim 2006 etkinliği olarak Emir Kusturica’nın “Çingeneler Zamanı” isimli 2. 
filminin gösterimi yapılmıştır. Filmle ve yönetmenle ilgili bir bilgi notu hazırlanmış, 
bu gösterimin ardından da, “Türkiye’de Çingene Olmak” kitabının yazarı Mustafa 
Aksu tarafından yapılan bir panel gerçekleştirilmiştir.
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Kasım 2006 tarihinde Türk Sinemasının Eleştirmenlerinden “Atilla Dorsay” 3. 
Baromuz mensuplarıyla bir söyleşi gerçekleştirmiş, Kriyzstof Kieslowski’nin “ 
Öldürme Üzerine Kısa bir Filım”i gösterilmiştir.

Ocak 2007 etkinliği olarak “9” isimli film gösterimi yapılmış, oyuncu “Fikret 4. 
Kuşkan” ve Yapımcı “Haluk Bener” ile film hakkında bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Ankara Barosu Avukatlarına yönelik, ücretsiz olarak, Doç. Dr. Mutlu Binark 5. 
tarafından “Senaryo Yazım” dersleri düzenlenmiştir. Ocak ayının 2. haftasında 
başlayan derslere yoğun ilgi gösterilmiş olup, dersler 2 ay sürmüştür.

Şubat 2007 etkinliğimizde Prof. Dr. Seçil Büker, “Hiroşima Sevgilim” isimli film 6. 
üzerinden “Bir Film Nasıl Okunur” isimli bir seminer vermiştir.

Mart ayı içerisinde, Costa Gavras’a ait “Z” (Ölümsüz) isimli filmin gösterimi yapılmış, 7. 
bu filmden sonra, Prof. Dr. Mithat Sancar ile bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

2006 yılı Türk filmleri arasından topluluğumuzca belirlenen 15 film arasından 8. 
seçilmek üzere, meslektaşlarımız arasında 2006 yılının en beğenilen Türk filmi 
anketi düzenlenmiştir. Anket sonucunda, “Beynelmilel” isimli filmin seçilmesi 
üzerine filmin yönetmenlerinden “Sırrı Süreyya Önder” ve gazeteci-yazar Ece 
Temelkuran Nisan 2006 tarihinde davet edilmiş, film gösteriminin ardından bir 
söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Ankara Barosunun bir kısa film yarışması gerçekleştirmesi için kurulumuzca bir 9. 
şartname hazırlanmış, sinema sanatına emek veren akademisyen ve yönetmenlerden 
oluşan bir jüri oluşturulmuştur. Gelenekselleşmesi hedeflenen bu yarışmanın 2006 
teması “Adalet” olarak belirlenmiştir.
10. Mayıs 2007 etkinliği olarak, oyuncu “Erkan Can” ve senarist-yapımcı “Önder 
Çakar”  baromuza davet edilmiş, TAKVA isimli filmin gösterimi ile kendileriyle bir 
söyleşi düzenlenmiş, ancak Oyuncu Erkan Can çekimleri nedeniyle söyleşiye iştirak 
edememiştir.

Haziran 11. ayı etkinlikleri olarak, Ankara Barosu ve Ankara Mimarlar Odası işbirliği 
ile Ulucanlar Cezaevinde yapılan etkinliklere Sinema Kulübümüz film gösterimi 
yapmak suretiyle destek olmuştur. “Uçurtmayı Vurmasınlar” ve “Beynelmilel” 
filmlerinin gösterimlerine, bir dönem Ulucanlar cezaevinde yatan yönetmen Sırrı 
Süreyya Önder ve yazar-senarist Feride Çiçekoğlu konuk olarak katılmış ve kendileriyle 
Ulucanlar Cezaevi avlusunda söyleşiler gerçekleştirilmiştir.

2007 Ekim ayı etkinliği olarak, 1. Kısa film yarışmasına ait ödül töreni 31.10.2007 12. 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

14.12.2007 tarihinde 13. “BARDA” isimli film gösterilerek, yapımcı ve yönetmen 
Serdar Akar ile baromuz üyeleri arasında söyleşi düzenlenmiştir.

25.12.2007 tarihinde, 14. “Good Night Good Luck - İyi Geceler İyi Şanslar” 
isimli film gösterilmiş, Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Gülseren Adaklı tarafında “Basın-Medya” konulu bir konuşma yapılmıştır.
15. 13.02.2008 tarihinde günü “TRAMVAY” isimli film gösterilmiş ve Başkent 

Kurullar Çalışma Raporu



554

Kurullar Çalışma Raporu

Üniversitesi RTS Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Binark tarafından başlığı 
“Aklımız ve Ruhumuz Tutsak Olduğunda Neler Oluyor_ Tramvay Nerelerden 
Geçiyor” başlıklı bir sunum yapılmıştır.

Sağlık Hukuku Kurulu ile birlikte, Ankara Barosu Eğitim Merkezinde “SICKO 16. 
- Hasta” isimli Michael Moore imzalı sağlık sistemi konusunda yapılan bir belgesel 
gösterimi yapılmıştır.

Hukuk Kurultayında, “Adaletin Işığında Sinema” konulu çalıştayda Kulübümüzce 17. 
hazırlanan bir kolaj çalışması yapılmış ve çalıştay, akademisyen ve sinemacıların da 
katılımıyla kulübümüz moderatörlüğünde şekillendirilmiştir.

07.03.2008 tarihinde Baromuz Kadın Çalışmaları Kurulu etkinlikleri çerçevesinde 18. 
yapılan işbirliği ile “Persepolis” isimli filmin gösterimi gerçekleştirilmiştir. Bu 
gösterimde herhangi bir eğitim faaliyeti yapılmadığı için gösterim için gereken izinler 
daha önce Kulübümüz tarafından alınmıştır.

Ankara Barosu Sinema Kulübü ve Başkent Üniversitesi RTS Bölümünün iş 19. 
birliğiyle film gösterimleri yapılarak, öğrencilerin dersleri kapsamında gösterilen 
filmlerin baromuza ait mekanda gösterilmesi suretiyle meslektaşlarımızın katılımı 
sağlanmıştır.
•	 18.03.2008	Tayfun	Pirselimoğlu/Hiçbir	Yerde - Ankara Film Festivali kapsamında 
yarışmacı olarak Ankara’da bulunması nedeniyle, Tayfun Pirselimoğlu’nun katılımı 
sağlanarak bir söyleşi düzenlenmiştir.
•	 01.04.2008	Deney/Das Experiment

15.04.2008 Henry Abu Assad / •	 Canlı Bomba
29.04.2008 •	 RIZA (Ankara Film Festivali En iyi film Ödülü)
13.05.2008 Detlev Buck / •	 Acımasız

Ankara Barosu 2. Kısa Film Yarışması için hazırlıklar yapılarak, şartname ve 20. 
jüri oluşturulmuştur. Yarışmanın bu yıl ki konusu “VİCDAN” olarak belirlenmiş, 
yarışma afişleri Türkiye’deki bazı barolara ve İletişim Fakültelerine gönderilmiştir.

“Avukatlar En Sevdiği Filmi Seçiyor” başlıklı anket bu yıl internet üzerinden 21. 
yapılmış, bu ankette “Mutluluk” isimli film birinci seçilmiştir. Ancak Yönetmen 
Abdullah Oğuz’un yoğun programı nedeniyle katılamaması sonucunda plaket töreni 
yapılmamıştır.

23 Nisan 2008 etkinlikleri çerçevesinde, Kulübümüzce, Çocuk Islahevinde 22. 
“Billy Elliot” isimli filmin çocuklara gösterilmesi sağlanmıştır.

Haziran ayında “Fidel’in Yüzünden” ve “Pan’ın Labirenti” isimli filmler 23. 
gösterilmiş olup, filmin dağıtım ve gösterim hakkı sahipleri ile yazışmalar yapılarak 
“Fidel’in Yüzünden” isimli filme ödenmesi gereken miktar Baromuza bildirilmiş, 
“Pan’ın Labirenti” isimli film için herhangi bir ücret ödenmemiştir.

Temmuz ayında, yine Baromuz kuruluş etkinlikleri çerçevesinde, senaryosunu 24. 
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mahkumların yazıp bazı oyuncuların mahkumlardan oluştuğu “Bayrampaşa Ben 
Fazla Kalmayacağım” isimli yapım gösterilmiş olup, bu gösterim için de gereken 
izinler alınmıştır. (Bu filmin gösteriminden bir gün sonra Bayrampaşa Cezaevi 
kapanmıştır.)
25. Ağustos ayı, 2.si düzenlenen kısa film yarışmasına yoğun ilgi nedeniyle 
filmlerin izlenip şartname denetiminin gerçekleşmesi ile geçmiş olup adli tatil 
nedeniyle hiçbir gösterim yapılmamıştır.

Saygı ile arz olunur.

Ankara Barosu Sinema Kulübü adına
Av. Ayşegül Şenarslan
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SORUŞTURMA DOSYALARI DURUM RAPORU

25.09.2008

ÖNCEKİ DÖNEMDEN
DEVAM EDEN (KARAR VERİLMEYEN) 929 ADET DOSYA DEVREDİLDİ.

19.10.2006 TARİHİNDEN SONRA 1361 ADET DOSYA AÇILDI.
Açılan dosyaların yıllara göre dağılımı:
2006 yılında  185 Adet
2007  yılında   644  Adet
2008  yılında  532 Adet

Önceki dönemden devredilen ve yeni açılan  
TOPLAM 2290 ADET DOSYA İNCELEMEYE ALINDI.

1480 ADET DOSYA’YA KARAR VERİLDİ.
Verilen kararların türlerine göre dağılımı: 
Disiplin Kovuşturması açılmasına yer olmadığına 857 Adet
Disiplin kovuşturması açılmasına   585  Adet
İşlemden kaldırılmasına    22 Adet
Yeniden karar verilmesine yer olmadığına  5 Adet
Birleştirme      11 Adet

Geriye kalan 
810 ADET DOSYA DEVAM ETMEKTEDİR. 
Durumlarına göre dağılımı: 
Ceza Davası veya savcılık sonucu bekleyen  431 Adet
Soruşturmacı Yönetim Kurulu üyesinde olan  41 Adet
Yazışma aşamasında olan    276 Adet 
Yazışması tamamlanan ve karar aşamasına gelen 62 Adet

Ayrıca, yasal şartları oluşmayan 122 adet şikayet başvurusu için soruşturma 
açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Bilgilerinize saygı ile arz olunur.
Av.Vedat 

AhsenCOŞAR
ANKARA BAROSU BAŞKANI
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIGI’NA

İLGİ: Ankara Barosu Başkanlığı’nın 16.07.2008 tarih ve 11–117/27801 sayılı yazısı

Başkan 
AV.ÖZGÜR SAĞLAM

Başkan Yardımcısı 
AV.TUNCAY SEVEN

Üyeler 
AV.MEHMET METİN BAŞBAY
AV.ERTAN SÜTCÜ
AV.MEHMET KAAN KOÇALİ
AV.TANER ÜNLÜ
AV.HAKAN ERDEM
AV.ÖMER ÇIRPAN
AV.RESUL MARAŞLIOĞLU
AV.ÜNAL ÜLGER
AV.FATİH ŞAHİN
AV.YASİN SAYIN
AV.MURAT POLAT
AV.ÇAĞATAY ULAŞ PEKER
AV.HÜSEYİN TÜRKOĞLU
AV.TUNCAY SEVEN
AV.ABDULLAH ÖZDEMİR
AV.AYDIN TURNA
AV.EŞREF POLAT
AV.İBRAHİM LÖKLÜOĞLU
AV.MİTHAT MERCAN
AV.HALİL İLKER ÇELİK
AV.EMRE KILIÇARSLAN
AV.KEREM ŞİMŞEK
AV.SAFİYE GÖZDE KOÇKAYA
AV.İLHAN AŞKAN
AV.GÜLŞAH DENİZ

Sosyal İlişkiler ve Spor Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir 
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program çerçevesinde çalışmalara başlanmış ve sıkı ve kontrollü bir disiplin ile 
yürütülen çalışmalarla gerek baromuz içerisinde, gerek diğer barolar nezdinde ve 
gerekse yurtdışından ses getiren organizasyonlar için kollar sıvanmıştır. Bu süreç 
içerisinde bir kısım çalışma başarıyla yerine getirilmiş, bir kısım çalışmalarda halen 
devam etmektedir. Kurulumuz geçen Ekim 2006- Ağustos 2008 arasında geçen süreç 
içerisinde şu faaliyetlerde bulunmuştur.

06.07.08 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul Barosu tarafından Organize edilen 1. 
l.Spor Oyunlarına katılmıştır. Katılımı iki takım halinde futbol branşına ve tek takım 
olarak basketbol branşında göstermiştir. Söz konusu oyunlarda baromuz en iyi şekilde 
temsil edilerek dereceler elde edilmiştir.

Kurulumuz, 2006 Kasım ayından çalışmalarını başlattığı Euro Lawyers 2007 2. 
Avrupa Avukatlar Futbol Şampiyonasına 15-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında katılmış 
ve hem ülkemizi hem de Baromuzu temsil etmiştir.

24 Ağustos–1 Eylül 2007 arasında İzmir Barosu tarafından Kuşadası’nda 3. 
organize edilen Türkiye Avukatlar Futbol Şampiyonası (Cup-Av 2007) katılım 
sağlanmıştır. Söz konusu şampiyonada baromuz en iyi şekilde temsil edilerek derece 
elde edilmiştir.

Kasım 2007 de Antalya Barosu’nun Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde 4. 
düzenlenen turnuvaya Baro Futbol takımımız tek takım halinde katılarak hem barolar 
arası ilişkilere olumlu yönde katkıda bulunmuş, hem de tek takım halinde ilk defa bir 
organizasyona katılmıştır.

18.19.20 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul Barosu tarafından Organize edilen 5. 
2.Spor Oyunlarına katılım sağlanmıştır. Katılımı tek takım halinde futbol branşında 
ve basketbol branşında yapılmıştır. Söz konusu oyunlarda baromuz en iyi şekilde 
temsil edilerek dereceler elde edilmiştir.

Son olarak Ankara Barosu Futbol Takımı olarak, 30 Mayıs-8 Haziran 2008 6. 
tarihleri arasında İspanya- Alicante’de yapılacak 14. Dünya Avukatlar Futbol 
Şampiyonasına katılmış ve hem ülkemizi hem de Baromuzu temsil etmiştir. Bu 
şampiyonada Baromuz 6 Maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle, 11 gol atıp, 2 gol yerken, 
Dünya 13. sü olmuştur.03.09.2008

Sosyal İlişkiler ve Spor Kurulu Adına
Başkan  Başkan Yrd. 
Av. Özgür SAĞLAM Av.Tuncay SEVEN
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’ NA
İlgi : 15. 09. 2008 gün ve 11-117/30089 sayılı yazınız.

BAŞKAN
SİTARE SAĞSEN

ÜYELER
AHMET TAN
AYŞE GUNDEMİR
ENDER GİRAY
ERDOĞAN KILIÇ
ERKAN TAN
FADİME UÇAR
HASAN KANATLI
HÜLYA SARSICIOĞLU
İDRİS KILINÇKAYA
KAMİL ÖZGÜN
KÜRŞAD PEKGÜÇLÜ
MELİK YİĞİT
NEDİM ERKUŞ
SALİHA SAVAŞKAN
SERDAR ÖZTÜRKLER
SİTARE SAĞSEN
TEVFİK GÖKSEYİTOĞLU
TÜMER ZEYTİN
YUSUF YAKUP GÖKÇEN
FATMA ÇOLAK
HAMDİ CAN ÜNSAL

İlgi yazınızda; genel kurul öncesi hazırlanacak faaliyet raporunda kullanılmak üzere 
Staj Eğitim Merkezi ve staj kurulu tarafından yapılan çalışma raporunun hazırlanması 
istenmiştir.
Bu doğrultuda faaliyet dönemi içinde;
1-ABEM ‘de yürütülen stajyer avukat eğitim ve seminer çalışmaları daha önceden 
hazırlanan yıllık programlar toplam 22 guruptan oluşan staj eğitim guruplarımızda 
uygulanmaktadır. Stajı sona eren stajyer avukatların mülakat ve staj bitim işlemleri 
baro başkanlığı ile eşgüdümlü olarak devam ettirilmektedir.

Staj Kurulunu oluşturan Danışman meslektaşlarımız ile birlikte Çağdaş yaratıcı 2- 
Drama Derneğinin de katkılarıyla, yaratıcı drama eğitimi yapılmıştır.
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Staj Eğitim Merkezimizde danışman ve eğitimci olarak görev alan yaklaşık 50- 3- 
60 meslektaşımız ile Dil- Tarih Coğrafya Fakültesinin değerli öğretim üyelerinden 
yararlanarak 24/ 25. 11. 2008 tarihlerinde Gölbaşı tesislerinde Eğitimcinin Eğitimi 
Programı gerçekleştirilmiştir.

Çankaya ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Kulüplerinden gelen 4- 
talep neticesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine avukatlığın anlatılması, tanıtılması 
hususunda sertifika programlan hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Programa dahil olmayan, stajyerleri bilgilendirmek amacıyla değişik 5- 
konularda aylık konferans günleri belirlenmiş olup, her ay bir konu, konuya hakim 
meslektaşlarımızın katkılarıyla stajyer avukatlara sunulmuştur. Bu konferanslar;

22. 02. 2008 tarihinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler başlığı ile Av. - 
Bedrettin Canbolat tarafından,

21. 03. 2008 tarihinde Hukukta Yaratıcı Drama Eğitimi başlığı ile Av. - 
Fahrettin Kayhan ve arkadaşları tarafından,

17. 04. 2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurum Yasa değişiklikleri başlığı - 
ite Av. Mehtap Biçer tarafından,

23. 05. 2008 tarihinde Kriminalistik başlığı ile Av. Seyfettin Arıkan - 
tarafından,

20. 06. 2008 tarihinde Muvazaa Davaları başlığı ile Av. Bedrettin Canbolat - 
tarafından,

04. 07. 2008 tarihinde özürlü Hakları başlığı ile Av. Olgun Yılmaz tarafından, - 
sunulmak üzere planlanmış ve uygulanmıştır.

Staj gruplarında istekli stajyer arkadaşlar, 05. 02. 2008, 18. 02. 2008, 26. 02. 2008, 6- 
03. 03. 2008 tarihlerinde Sayın Av. Salih Akgül ve danışman meslektaşlarımızın 
denetim ve gözetiminde cezaevine götürülmüş, yerinde tanıtım ve bilgilendirme 
yapılmıştır.

Staj Kurulu alt kurulları oluşturularak, stajyerlerin sosyal etkinliklerinin 7- 
arttırılması çalışmaları programlanmıştır.
Bu bağlamda;

Kültür Sanat alt Kurulu; 04. 11. 2008 tarihinde Polatlı/ Gordion gezisi planlamış ve - 
gezi yapılmıştır. 25. 12. 2007 tarihinde yeni yılı kutlama kaynaşma ve genç avukatlarla 
tanışma gecesi düzenlenmiştir. 20. 04. 2008 tarihinde Ayaş/Cangıtlı beldesine piknik 
düzenlenmiştir. Haziran ilk haftasında şiir dinletisi, Temmuz ayında yaza merhaba 
gecesi, Ankara Barosu Gölbaşı Tesislerinde yapılmıştır.

Sportif Alt Kurulu; her grupta oluşturulan futbol takımları ile geleneksel futbol - 
karşılaşmaları hafta sonlan düzenlenen program doğrultusunda yapılmış ve törenleri 
gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alt Kurulunda çalışmak isteyen stajyer arkadaşlar Baro yayın kuruluna - 
tanıtılmış ve Stajyerlerin çıkardığı Hukuk Gündemi Dergisinde faaliyetleri devam 
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etmektedir.
- Kurgusal Duruşma Alt Kurulu; her gruptan oluşturulan yarışmacı stajyer 
arkadaşlarla, tespit edilen tarihlerde yapılmış ve 1. ve 2. gelen grup temsilcileri 
ödüllendirilmiştir.
- Grup Sözcüleri Alt Kurulu; 15.03. 2008 tarihinde 60 stajyer avukat ile birlikte “ 
Sosyal ve Ekonomik Haklar”, “ Eğitim Sorunları”, “ Staj Sonrası Sorunlar- Kariyer” 
başlıklı 3 ayrı konuda çalıştay programı yapmış ve çıkan sonuçlar hep birlikte 
değerlendirilerek rapor haline getirilmiştir. Hazırlanan Rapor Ankara Barosu 
Başkalığına sunulmuştur.
16-18 Mayıs 2008 tarihleri arasında Türkiye Baroları arasında Stajyer Avukat 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform yaratılması amacı 
ile konferans düzenlenmiş, konuyla ilgili barolarla yazışmalar, otel ulaşım v. b. 
organizasyonlar tamamlanmış 3 günlük program içeriği hazırlanmıştır. Yaklaşık 30 
Baronun temsilci stajyer avukatlar ile katıldığı bu program başarılı olmuş ve hedeflenen 
dostluk temellerinin atılmasında çok faydalı olmuştur. Ayrıca, bu program içeriğinde 
olan 17. 05. 2008 günlü serbest kürsü platformunda, Ankara Barosu stajyerleri 
tarafından 15. 03. 2008 çalıştay sonuçlarının sunulmuş ve diğer baro temsilcileri 
stajyer avukatlar da bu sorunlar üzerinde görüş ve fikirlerini sunmuşlardır. Aynı 
toplantı neticesinde tüm stajyerlerle sonuç bildirgesi hazırlanmış ve bu bildirge tüm 
Türkiye’ de bulunan stajyer avukatlara baroları aracılığıyla imzaya açılmıştır. Ayrıca 
bu kurultayın filmi, basım işleri de sürmektedir.
Ankara Barosunda Staj Eğitimi Konulu bir kısa film yapılmıştır.
Ayrıca Genç Avukatlar Kurulu ile iletişim kurularak, stajyerlerin avukatlığa geçişteki 
sorunlar hakkında bilgilendirilmeleri için kariyer programı hazırlanmaktadır.
8-Stajyer avukatlara yönelik olarak düzenlenen “yaratıcı drama faaliyetleri “ belirli 
zaman aralıkları ile gerçekleştirilmekte ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konulu 
çalışmalar istekli stajyer avukatların faydalanması için programlar yapılmaktadır.
9- Avukatlık Hukuku konusunda Soru Bankası çalışmaları ile Staj rehberinin 
güncellenmesi çalışmaları Staj Kurulu Danışman Üyeleri tarafından devam 
etmektedir.
10- Staj eğitiminin daha çok uygulamaya yönelik olmasını teminen, senet- çek gibi 
kambiyo senetleri ile icra takibinde kullanılan matbu evraklar büyütülmüş ve eğitim 
sırasında bu tablolarda, belgelerin nasıl doldurulduğu anlatılmaktadır.
Meslek kuralları ABEM girişine asılmış, stajyer arkadaşların bilgisine ve ilgisine 
sunulmuştur.
Her stajyer avukatın hazırlayacağı Bireysel çalışmanın konusu, münderecattan geçmiş 
bir dava dosyası ile sınırlandırılmıştır.
Diğer Eğitim konularında, somut bir dava konusu üzerinden eğitim yapılarak, gerekli 
görüldüğünde dava dilekçesi, cevap dilekçesi, başvuru dilekçesi gibi dilekçe örnekleri 
stajyer arkadaşlara hazırlatılmakta ve denetlenmektedir. Her eğitim zümresinin 
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denetiminde hazırlanacak olan bu tip dilekçelerin 1 yıllık staj süresince, stajyere ait 
bir dosyada stajyer tarafından toplanması, tamamlanması zorunlu hale getirilmesi, 
mülakat sırasında bu dosyanın da tetkiki hususu 2008- 2009 yılı stajyerlerinde ilk 
defa uygulamaya geçilmiştir.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla. 15. 09. 2008

Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı
Av. SİTARE SAĞSEN
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ANKARA BAROSU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Tüketici Hakları Kurulu’nun faaliyet raporunun sunulmasıdır.

Simay TEZCAN (BAŞKAN)
Eda SERCAN AKDOĞAN (BAŞKAN YARDIMCISI)
Haydar Özgür YILMAZ (YAZMAN)
Mustafa Kemal KÖSELER
Yusuf GÖZEL
Handan SEYMEN
Nuray OVACIK
Burçin Tarkan SÖZER
Beyhan SABAN
Eyyüp YILDIRIM
Seda YILMAZ ATAMAN
Bahar ÖZYEŞİL
Gülser ERKOÇ
Oğuzhan BUHUR
Necla KUBİLAY
Neşe ÖKTEM
Ömer ŞİRİN

1-Kurulumuz daha önceki dönemlerde de yayınlandığı Tüketici Bültenin “Mortgage-
Konut Finansmanı” konulu 4.sayısını yayınlanmıştır.

2-01.06.2007 tarihinde “Mortgage - Konut Finansmanı” ile ilgili bir panel 
düzenlenmiştir.
Bu panele konuşmacı olarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Sanayi Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdür Yardımcısı Ozan GÜLER ve Tüketici Dernekleri 
Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali ÇETİN katılmıştır.

3-Ankara Barosu stajyerlerine, Tüketici Hukuku ile ilgili ders verilmiştir.

4-Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde baro temsilcisi olarak görev alacak 
meslektaşlarımız kurulumuzdan seçilmiş, meslektaşlarımızdan hakem heyetlerinin 
çalışması hakkında bilgi alınmıştır.
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5-Tüketici Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler kurulumuz tarafından takip 
edilmiştir.

6-Daha önceki dönemde olduğu gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Tüketici Mahkemeleri Hakimleri ve Tüketici 
Mahkemelerinde bilirkişilik yapan meslektaşlarımızla ile fikir alışverişlerine devam 
edilmiştir.

7- “Banka Kredi Kartları” konulu ö.Tüketici Bülteninin yayına hazır hale getirilmiş olup 
yeni adli yılda yayınlanacaktır.

8-Kurulumuz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasada yapılması 
düşünülen değişlikler ve Hakem Heyetleri konulu bir panel düzenlemeyi 
planlamaktadır.

Bu panele Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İle ortaklaşa düzenlenecektir. Bu konu 
ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

Av.Simay Tezcan
Tüketici Hakları Kurulu Başkanı
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ANKARA BAROSU SAYIN BAŞKANLIGI’NA
ANKARA

2008 Yılı Vergi- idare Hukuku Kurulu Çalışma Raporu

BAŞKAN
Av.Ömer GÖREN

ÜYELER
Av. Dr. Zuhal BEREKET BAŞ
Av. Mustafa GÜRSOY
Av. Muradiye TAHMAZ YAMAN
Av. Hüseyin MEHAN
Av. Serdar AKBULUT
Av. Ömer ÖZDEMİR
Av. Özge EVCİ

08.11.2007 tarihli toplantıda da açıkça belirtildiği gibi, Sayın 1) 
meslektaşlarımızın özellikle vergi hukukuna ilgileri çok düşük düzeydedir. Gerek kurul 
üyelerimiz gerekse genelde üyemiz Sayın meslektaşlarımız, hem vergi konusundaki 
(iş) potansiyeli ve bunun değerlendirilmesi bakımından ve hem de kendi mesleki 
vergi sorunları bakımından birçok yakınmaları olmasına karşın, bu konuda gerek 
eğitim gerekse düşünsel faaliyetlere katılmamaktadırlar. Bu çelişki kurulumuzun en 
büyük sorunudur ve bu sorunla yaşamaya da alışmış bulunmaktayız.

Bu anlayış içinde öncelikle meslektaşlarımızın Baro Başkanlığımıza 2) 
ilettikleri kişisel soru ve sorunların çözümüne yardımcı olunmuştur.
2.1) Vergi Usul Kanununa ilişkin uygulamalar çerçevesinde ( e-beyanname) 
konusunda gelen soru ve talepler karşısında, bu konuda meslektaşlarımıza bilgi 
aktarmak amacıyla 12.11.2007 tarihinde bir konferans düzenlenmiş ve sitemizi 
(225) Sayın meslektaşımız ziyaret etmiş olmasına karşın, maalesef (25) kişilik bir 
katılım olmuştur.

Vergi alacaklarının uzlaşma yoluyla tahsiline ilişkin 5736 Sayılı 2.2) 
Kanun ve temel Ceza Kanunlarına uyum açısından vergi suç ve cezaları konusunda 
04.03.2008 tarihinde bir konferans düzenlenmiş ancak yine konu (25) Sayın 
Meslektaşımızın ilgisini çekmiştir.

Adana Barosunca gündeme getirilen ( Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 2.3) 
uyarınca Mahkemelerce belirlenen vekalet ücretlerinin KDV karşısındaki durumu) 
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konusunda Sayın Başkanlıklarına yazılı ve sözlü görüşlerimiz arz edilmiştir.
Sayın Meslektaşımız Av. Meliha SELVİ’nin Sayın Başkanlıklarına 2.4) 

verdiği 10.03.2008 tarihli vergi sorusuna ilişkin konu hakkında hem Sayın 
meslektaşımızca ve hem de Sayın Başkanlıklarına görüş bildirilmiştir.

Sayın Meslektaşımız Av. Yaşar YÜCEL’in 06.05.2008 tarihli 2.5) 
dilekçesindeki vergisel sorun, kendisiyle yapılan sözlü görüşme ile çözülmüştür.
3)      Ülkemizin en önemli vergisel sorunu olan   ( Mükellef Hakları) konusunda 
Ekim ayı içinde bir konferans düzenlenecektir. Saygıyla bilgilerinize arz olunur.  
16.09.2008

Av Ömer GÖREN
Vergi Ve İdare Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu : Ekim 2006- Temmuz 2008 Faaliyet Raporu
İlgi : 16.07.2008 tarih ve 11-117/ 27801 sayılı yazınız.
İlgi yazınız gereği Topluluğumuzun faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 26.07.2006 tarihli toplantında kurulması 
kararlaştırılan Ankara Barosu Yaratıcı Drama Topluluğu çalışmalarına başlamıştır.
29.09.2006 tarihinde ABEM’de “Yaratıcı Drama ve Avukatlık Sanatı” konulu toplantı, 
Sayın şahsınızın açılış konuşması ile başlamış ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi öğretim görevlisi Sayın Yrd.Doç.Dr.H.ömer Adıgüzel, Baromuz üyelerinden 
Av.Fahrettin Kayhan ve İstanbul Barosu üyelerinden Av.Kamil Kirman’m katkı verici 
konuşmaları ile tamamlanmıştır.
Baromuz ve Çağdaş Drama Derneği’nin işbirliği ile “’Hukukçular İçin Yaratıcı Drama 
Liderlik Programı” çalışmaları, toplam 21 avukat ve stajyer avukat arkadaşımızla 
başlatılmıştır. Eğitime katılan 16 avukat ve 1 stajyer avukat, eğitimin 48 saatlik 
1.aşamasını başarı ile tamamlamıştır. Katılımcılar, 7 Şubat 2007 tarihinde, Baro 
Başkanımız Vedat Ahsen Coşar, Baro Yönetim Kurulu üyelerimiz Hava Orhon, Serhad 
Zenginpedük, Hüseyin Çolak, Çağdaş Drama Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr.H.Ömer Adıgüzel, Çağdaş 
Drama Demeği yaratıcı drama liderlerinden Nalan Olgun ve raportör Murat 
Moroğlu’nun da katılımı ile Baromuz Necatibey Lokali’nde düzenlenen bir yemek ve 
sertifika töreninde sertifikalarını almışlardır.
06 Ekim 2007 tarihinde Çağdaş Drama derneği GOP binasında Av.Fahrettin 
Kayhan ve Av. Ayşen Merih Acar tararından Baromuz Staj Merkezi’nde eğitmen 
olarak göreve yapan avukat arkadaşlarımızla “Hukuk Eğitiminde Yaratıcı Drama’nın 
Uygulanabilirliği” başlıklı 6 saattik bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
Baromuz Staj eğitiminde Av.Fahrettin Kayhan tarafından “Avukatlık Hukuku’’’ 
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seminerlerinde yaratıcı drama yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca yine 
Av.Fahrettin Kayhan tarafından 96 saatlik “Avukatlık Sanatı Yaratıcı Drama Atölyesi” 
çalışmalarına 3 Kasım 2007 tarihinde başlanmıştır.
8-11 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen Baromuz 2008 Hukuk Kurultayı’nda “Hukukta 
Yaratıcı Drama Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü ‘nün Yaratıcı Drama 
Yöntemiyle incelenmesi” konulu bir atölye çalışması 14 avukat ve 6 stajyer avukatın 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 11.01.2008 tarihinde, Adalet Bakanlığı 
Müs.Yrd.Hk.Sadi Güven; Adalet Akademisi Bşk. Yrd. Hayrettin Türe, Ank.Emekli 
Başsavcısı Nazmi Şarvan, Danıştay Emekli Başkanı Nuri Alan, Prof. Dr. İnci San, 
Yrd. Doç. Dr. H.Ömer Adıgüzel, Prod. Dr. Ali Mehmet Kocaoğlu’nun da aralarında 
bulunduğu bir grup izleyici önünde atölye çalışmalarını paylaşmıştır. Düzenlenen 
törenle katılımcılara plaketleri verilmiştir.
Topluluk üyesi Av. Ayşen Merih Acar, “Yaratıcı Drama Yöntemiyle Avukatların 
Duruşmalarda İletişim Becerileri” ve “İletişim Engelleri Konusundaki Farkındalıklarının 
Geliştirilmesi” başlıklı Çağdaş Ehrama Derneği Yaratıcı Drama Liderliği Programı 
Bitirme Projesinin 12 saatlik eğitim uygulamasını toplam 23 avukat ve stajyerin 
katılımıyla 31 Ocak 2007, 15 Şubat 2007, 21 Şubat 2007 ve 28 Şubat 2007’de 
tarihlerinde Çağdaş Drama Derneği’nin Uğur Mumcu Caddesi’ndeki atölyesinde 
gerçekleştirmiştir.
21 Mart 2008 tarihinde Prof.Dr. İnci San ve Çağdaş Drama Demeği Yön.Kurulu Üyesi 
Ö.Özlem Gökbulut’un konuşmacı olarak katıldığı ve topluluk Üyesi Av. Lale Tabel’in 
yönettiği “Hukukta Yaratıcı Drama Panel V” düzenlenmiş ve aynı gün Av. Fahrettin 
Kayhan tarafından yürütülen 96 saatlik “Avukatlık Sanatı Atölyesi’ni tamamlayan 
Stajyer Avukatlara sertifikaları verilmiştir.
Av. Ayşen Merih Acar ve Av.Fahrettin Kayhan beş aşamalı “Hukukçular için Yaratıcı 
Drama Liderlik Programı” nın beş aşamasını; Av. Makbule özer Arpag, Av. Erol 
Ergin; Av.Eyyüp Yıldırım, Av. Lale Tabel; Av. Tuba Kayalı, Av. özden Eren Başkavak; 
Av. Zarife Karabulut; ilk dört aşaması tamamlamıştır. Dördüncü aşamayı Haziran 
2008 döneminde bitiren meslektaşlarımız, Ekim 2008’de beşinci aşama eğitimine 
başlayacaktır.

Saygılarımla,

Av.Ayşen Merih Acar
Yaratıcı Drama Topluluğu Başkanı
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ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIGI’NA

İLGİ : 15.09.2008 gün ve 11-117/30088 sayılı yazınız.

İlgide belirtilen yazınızı kurul olarak almış bulunmaktayız. 2007-2008 yıllarına 
ilişkin faaliyet raporumuz ektedir, bilgilerinize saygılarımızla sunar ve dileriz. 
17.09.2008

Av. Orhan Akatay
Yasa İzleme Kurulu Başkanı

KURUL BAŞKANI
ORHAN AKATAY

ÜYELER
BANU KOÇAK
ÖZLEM ÖZKAYA
SADIK KARACAN
HİKMET TEPE
YUSUF TEKİN
HÜLYA ERYILMAZ ÖZDUMAN
ATİLLA KARADUMAN
TUNCAY A.ARAT
EMRAH GÜNER
KEMAL DORUK TEKİN
ELİF DEMİRÖZ
M.RASİM KUSEYRİ
AYŞE BIÇAK
ELİF KARADAYITATAR
FAHRİ ERTEM
TUNCER ÖZTÜRK
ONUR CAN ÖZÇELİK
OSMAN HANAĞASI
ÖZGE ÇETİNKAYA
İBRAHİM ÖZMEN
KADER KARAKURT
MUHAMMET HARDALACI
GÖKNUR KAYAŞ
BORA ZOR        
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RAMAZAN DAĞLI
ŞADİYE GÜRSU
S.ÖZKAN ZAMAN
MİTHAT MERCAN
MURAT POLAT
ŞERAFETTİN KARABELA  
HAYRİYE ERTEKİN
ALİ KURT
AYŞE ASLI TEKİN
FAZIL GÜRLER
ENGİN DÜZGÜN
İMDAT BALKOCA
SAMİM ÇİFTÇİ
M.SAİD PAMUKÇU
SEMA TOMRUK
TÜLAY ÇELİKYÜREK
CAN ERÖKSÜZ
Ş.TUBA ULUKUŞ
IŞIL SIRAKAYA
ESRA ONURLUER
İBRAHİM LÖKLÜOĞLU
SITKI CÖRTOĞLU
SEZERCAN BEKTAŞ
NURİ POYRAZ 
VEYSEL KARS
LÜTFİYE AKGÜL
ARDA NERSE
LEVENT YÜKSEL ORHAN
UĞUR KIZILCA
MUSTAFA PAK
HÜSEYİN USTA
SEREN YILDIZ ÖZTÜRK
YASA İZLEME KURULU 2007-2008 FAALİYET RAPORU
Kurulumuz 2007 adli yıl döneminde Yasa İzleme Kurulu olarak faaliyet göstermiştir.
Bu dönemde, özellikle Noterlik Yasası ile ilgili değişiklikler ve Arabuluculuk Yasa 
Tasarısı üzerinde çalışılmıştır. Noterlik Yasa tasarısı ile ilgili görüşlerin oluşturulmasına 
katkıda bulunulmuş olup. Arabuluculuk Yasa tasarısı ile ilgili olarak tam bir alternatif 
yasa tasarısı hazırlanarak, baro yönetimine sunulmuştur.
2007-2008 döneminde kurulumuz Baro Yönetim Kurulu’nca Parlamento Kurulu ile 
birleştirilmiş olup, Parlamento ile İlişkiler ve Yasa İzleme Kurulu adını almıştır.
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Kurulumuzun halen 57 üyesi bulunmaktadır. Her hafta Cuma günleri 17.00 de 
Abem’de hemen hemen aksamaksızın düzenli toplantılarımız yapılmıştır.
Kurulumuzca Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 231. maddesinde düzenlenen kurumun 
önemi üzerinde durularak, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu 
Sempozyum düzenlenmiş olup, Prof. Metin Feyzioğlu AÜ Huk. Fak. Dekanı), 
Fahrettin Demirağ (Ask Y. Hak.), Özcan Güven (Yar. C. Gen. Kur. Tet. Hak) nın 
konuşmacı olarak katılmaları sağlanmış ve izleyici olarak da geniş bir katılım 
sağlanmıştır.
Halen, Borçlar Yasası, Ticaret Yasası, İcra İflas Yasası tasarıları üzerindeki çalışmalar 
sürdürülmekte olup guruplar oluşturulmuş ve bireysel görevlendirmeler yapılmıştır.
Ayrıca, özel gurup oluşturulmuş ve Avukatlık Yasası ile ilgili değişiklik önerilerini 
bir araya getirmek ve alternatif Avukatlık Yasası önerisi hazırlamak üzere çalışmalara 
başlanmıştır.
Parlamento da birçok milletvekili ile temasa geçilmiş olup, burada da Avukat 
milletvekillerinden oluşan bir Lobi kurulması amacı ile girişimlerde bulunulmaktadır. 
Sayısı bizden çok daha az olan Noter ve mali müşavirlerin lobilerinin son derece etkili 
sonuçlar almaları karşısında, en kısa zamanda meclis içerisinde, Avukatlara yönelik 
bir lobi oluşturulması konusuna birçok milletvekili de olumlu bakmaktadır.
Halen, kurulumuz çalışmalarının ve arşivlerinin yayınlanacağı, tüm Avukatların ulaşıp 
yasa izleme, tasarı ve öneri avlama konusunda birlikte görüşlerini oluşturabilecekleri 
bir web sitesi hazırlanmaktadır.
Önümüzdeki dönemlerde bu kurulun baromuzun en önemli ve işlevsel kurullarından 
biri olacağına inancımız tamdır. Bu doğrultuda faaliyetlerimiz sürecektir.

Av. Orhan Akatay
Yasa İzleme Kurulu Başkanı
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ANKARA BAROSU
BİLGİ VE BELGE MERKEZİ ÇALIŞMA RAPORU

Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi’nde Ekim 2006 – Ekim 2008 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen etkinlikler ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.

Demirbaş

Bilgi Belge Merkezindeki kitaplar Exel programında sınıflama ve kataloglamasının 
yapılması ve konularına göre sınıflandırılması yapılmıştır. Kitap Dergi süreli yayın 
abonelikleri düzenli olarak takip edilerek güncellenmiştir.

Kütüphane dermesinde fazla olan yayınlar öncelikli k Üniversite kütüphanelerine 
Barolara gönderilmiştir.

2007 Yılı içerisinde kütüphane bilgi sistemi alınmasına karar verilmiş olup E-Baro 
Sistemi içerisinde kütüphane otomasyon sistemine geçilmiştir.

Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi dermesinde bulunan 5027 adet kitap dergi 
süreli yayınların demirbaş kaydı ve sınıflaması konularına göre raflara yerleştirilmesi 
yapılmış Ankara Barosu Web sayfası bölümünde bulunan Kütüphane linkine kaydı 
yapılmış ve 5027 adet kitap kapakları taranmıştır. Kullanıcılar yazar veya kitap 
isminden arama yaparak kitap ulaşabilmektedirler. Kitabın künyesi ve kapak resmi 
gelmektedir.

2008 Yıl içerisinde Resmi Kurum, Araştırma Merkezlerinden, Dernek ,Meslek 
Odaları,Üniversitelerden Gelen bağışların kayıt işlemleri ve kapak resim tarama işlemleri 
devam etmektedir.  

    

Sağlama Satın Alma 

Dermenin güncellenmesi (Ekim 2006 –  Ekim 2008) tarihleri arası satın alınan 512   
adet yayın bibliyografik kimlikleri kayıt altına alınarak, kullanıcı erişimine açık olarak 
rafa çıkarılmıştır.

Bilgi Belge Merkezimizin güncelleştirilmesi için yeni yayınlar alınması için listeler 
oluşturulmuş, fakat bağış istenen yerlerden gelen kitaplarla mükerrer olur düşüncesiyle 
daha sonraya bırakılmıştır. 
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Giden Bağış

Ekim 2006 -  Ekim 2008 tarihleri arasında yeni kurulmakta olan Mersin Barosu 
Başkanlığı Bilgi ve Belge Merkezine fazla olan yayınlardan 50 adet bağış 
gönderilmiştir. 

Gelen Bağış

Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi’ne Ekim 2006- Ekim  2008 tarihleri arasında 
Bilgi ve Belge Merkezi dermesini geliştirmek amacıyla  Üniversiteler, Dernekler, 
Vakıflar, Meslek Odaları ve resmi Kurumlar ile yazışmalar yapılmış olup  gelen bağış 
kitapların dergiler devam etmekte olup kayıt altına alınmaktadır. Elimizde mevcut 
olanların kaydı yapılmamaktadır. Bağış kitap dergi bülten gelen kurum dernek 
kuruluşlara teşekkür yazıları yazılmış ve gönderilmiştir.
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ANKARA BAROSU BİLGİ BELGE MERKEZİ 
BAĞIŞ İSTENEN RESMİ KURUM DERNEK VAKIF ÜNİVERSİTELER

Kurum Dernek Kuruluş İsimleri
1 Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
2 Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
3 Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü
4 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
5 Akademik Araştırma Derneği
6 Anadolu Üniversitesi
7 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
8 Ankara Sanayi Odası
9 Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
10 Ankara Ticaret Odası
11 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
13 Araştırma ve Etüdler Merkezi
14 Atılım Üniversitesi
15 Av. Talih Uyar
16 Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
17 Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
18 Bahçeşehir Üniversitesi
19 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
20 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 
21 Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu
22 Bankalar Birliği  
23 Basın Yayın Enformasyon
24 Başalan Patent Bürosu
25 Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü
26 Başbakanlık Yüksek Denetleme
27 Başkent Üniversitesi
28 Beta Yayınevi
29 Birleşik Metal İş Sendikası
30 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
31 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
32 Birleşmiş Milletler Türk Derneği
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33 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
34 Çağa Hukuk Bürosu
35 Çağdaş Gazeteciler Derneği
36 Çağdaş Hukukçular Derneği
37 Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
38 Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
39 Çevre Mühendisleri Odası
40 Danıştay Başkanlığı
41 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
42 Devlet Bütçe Uzmanları Derneği
43 Devlet Personel Başkanlığı
44 Devlet Planlama Teşkilatı
45 Devrimci İşçi Sendikaları
46 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
47 Eğitimciler Birliği Sendikası
48 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
49 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
50 Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
51 Fikri ve Sınai Haklar Araştırma Uygulama Merkezi
52 Galatasaray    Üniversitesi Hukuk Fakültesi
53 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
54 Gelirler Kontrolörleri Derneği
55 Genel İş Sendikası
56 Gümrük Müfettişleri Derneği
57 Gümrük Müsteşarlığı
58 Hak İş Sendikası
59 Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası
60 Helsinki Yurttaşlar Derneği
61 Hizmet İş Sendikası
62 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
63 İktisadi Kalkınma Vakfı
64 İnsan Hakları Derneği
65 İnsan Hakları Gündemi Derneği
66 İstanbul Barosu
67 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Kurullar Çalışma Raporu



575

Kurullar Çalışma Raporu

68 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
69 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
70 İstanbul Sanayi Odası
71 İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası
72 İstanbul Ticaret Odası
73 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
74 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
75 Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi
76 Kadının İnsan Hakları Derneği
77 Kadir Has  Üniversitesi 
78 Kamu Araştırmaları Vakfı
79 Kamu İhale Kurumu İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
80 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
81 Karahan Yayınevi
82 Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
83 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
84 Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilciliği

85 Lastik İş Sendikası
86 Maden İş Sendikası
87 Mahalli İdareler Derneği
88 Mali Suçlar Araştırma Kurumu
89 Maliye Hesap Uzmanları Derneği
90 Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
91 Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Enstitüsü 
92 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
93 Memur Sendikaları
94 Mimarlar Odası
95 Mimoza Yayınları
96 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
97 Muhasebat Kontrolerleri Derneği
98 Mülkiyeliler Birliği Vakfı
99 Oleyis Sendikası
100 On iki Levha Yayınları
101 Özürlüler İdaresi Başkanlığı
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102 Polis Akademisi Başakanlığı
103 Rekabet Kurumu
104 Rekabet Kurumu Başkanlığı
105 Sağlık İşçileri Sendikası
106 Sağlık Sendikası
107 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
108 Savunma Sanayi Müsteşarlığı
109 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
110 Sermaye Piyasası Kurulu
111 Sosyal Demokrasi Vakfı
112 Sosyal İş Sendikası
113 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
114 T.C.Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup 

Başkanlığı 
115 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
116 Tarım İş Sendikası
117 Tek-Gıda İş Sendikası
118 Teksif Sendikası
119 Telekomünikasyon Kurumu
120 TMOBB Mimarlar Odası Genel Merkezi
121 Toplum Ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
122 Tüketiciler Derneği 
123 Türk Demokrasi Vakfı Genel Merkezi
124 Türk Eğitim Sendikası
125 Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği
126 Türk Müşavir Mühendisler Mimarlar Birliği Başkanlığı
127 Türk Parlamenterler Birliği
128 Türk Patent Enstitüsü
129 Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
130 Türkiye Avrupa Vakfı
131 Türkiye Bilimler Akademisi
132 Türkiye Bilişim Derneği
133 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
134 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
135 Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı
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136 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
137 Türkiye Genel Hizmetler İşçileri (Genel-İş Sendikası)
138 Türkiye İnsan Hakları Vakfı
139 Türkiye İstatistik Kurumu
140 Türkiye İş Birliği ve Kalkınma İdaresi
141 Türkiye İşçi Sendikaları
142 Türkiye İşveren Sendikaları
143 Türkiye Kamu Sendikaları
144 Türkiye Maden İşçileri Sendikası
145 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
146 Türkiye Odalar Borsalar Birliği
147 Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi
148 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
149 Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği
150 Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
151 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
152 Uluslararası Çalışma Örgütü
153 Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
154 Vakıflar Genel Müdürlüğü
155 Yaklaşım Yayıncılık
156 Yasama Derneği
157 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
158 Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
159 Yol İş Sendikası

Kurullar Çalışma Raporu
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ANKARA BAROSU
DİL EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMA RAPORU

Ekim 2006 tarihinden bu tarafa faaliyet gösteren Anakara Barosu Yabancı Dil Eğitim 
Merkezi,
 
Ekim 2006 – Ekim 2008 tarihleri arasında Toplam 421 öğrenciye yabancı dil eğitimi 
ve İngilizce Mesleki Eğitim vermiştir.
 
Dil Merkezi Ekim 2008 tarihinde Ankara Barosu Avukatlık Akademisine 
dönüştürülmüş ve Ekim 2008 – Temmuz 2008 tarihleri arasında toplam 137 
öğrenciye yabancı dil eğitimi ve İngilizce Mesleki eğitim verilmiştir.
 
Faaliyete geçtiği Ekim 2006 tarihinden bu tarafa toplam 558 üyemiz, stajyer avukat 
ve avukat yakınına eğitim verilmiştir.
 
Eğitim verilen başlıca Konular:
 
-          Tüm Seviyelerde Genel  İNGİLİZCE,      
-          Tüm Seviyelerde Genel  FRANSIZCA, 
-          Tüm Seviyelerde Genel  ALMANCA,    
-          KPDS ve ÜDS  hazırlık,
-          Bire – Bir (ÖZEL) Yabancı Dil Eğitimi,
-          HUKUK Mesleki İngilizce Eğitimi,
-          Yabancı Dil HUKUK Metinleri Çeviri Kursları,
-          Genel Yabancı Dil Çeviri Kursları,
-          İngilizce Pratik ve İleri Düzey Konuşma Kursları,

Kurullar Çalışma Raporu
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Ankara Barosu Başkanlığı 
01.09.2006 - 31.08.2007  DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

DÖNEN VARLIKLAR   1.213.875,72     1.538.918,92   

10     HAZIR DEĞERLER  625.351,26     986.827,40    

100    Kasa 15.057,12     7.979,12     

102     Bankalar 474.610,53     656.199,69     

108     Diğ. Hazır Değ. 135.683,61     322.648,59     

11     MENKUL       

KIYMETLER  215.050,13     88.410,07    

1 18     Diğer Menkul 
Kıymetler 215.050,13     88.410,07     

13     DİĞER ALACAKLAR  310.474,33     402.581,45    

133     Bağlı Ört. Alacaklar 226.944,49     28.228,65     

136     Diğer Çeşitli Alacaklar 83.529,84     374.352,80     

15     STOKLAR  63.000,00     61.100,00    

157    Diğer Stoklar 63.000,00     56.100,00     

159   Verilen Sipariş 
Avansları    5.000,00     

DURAN VARLIKLAR   2.017.614,96     2.528.435,00   

24     MALİ DURAN       

VARLIKLAR     250.000,00    

245   Bağlı Ortaklıklar    250.000,00     

25     MADDİ DURAN  2.017.614,96     2.278.435,00    

VARLIKLAR       

252     Binalar 872.376,96     952.553,83     

254    Taşıtlar 90.908,39     90.908,39     

255     Demirbaşlar 1.351.010,97     1.726.190,51     

257     Birik. Amort. (-) -296.681,36     -491.217,73     

AKTİF (VARLIKLAR) 
TOPLAMI       

GENEL TOPLAM 3.231.490,68    4.067.353,92   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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Ankara Barosu Başkanlığı 
01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU

PASİF ( KAYNAKLAR )

                   AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

KISA VADELİ YABANCI KAY-
NAKLAR   298.592,78     444.949,90   

       

32     TİCARİ BORÇLAR     10.167,38    

320   Satıcılara  Borçlar    10.167,38     

       

33     DİĞER BORÇLAR  288.076,16     406.869,00    

334     TBB’ye Borçlar 264.060,20     377.482,80     

336     Diğ. Çeş. Borç. 24.015,96     29.386,20     

       

36     ÖD. VER. VE YÜK.  10.516,62     19.739,96    

360     Öd. Vergi ve Fon 4.432,63     7.345,95     

361     Öd. Sos. Güv. Kes. 6.083,99     12.394,01     

       

39     DİĞER  KISA VAD, YAB. 
KAYNAKLAR  0,00     8.173,56    

390     Emanet Paralar    8.173,56     

       

UZUN VADELİ YABANCI       

KAYNAKLAR       

       

ÖZKAYNAKLAR   2.836.520,94     3.622.404,02   

       

52 SERMAYE YEDEKLERİ  96.376,96     176.553,83    

       

   522 YENİDEN DEĞERLEME 
ARTIŞLARI 96.376,96     176.553,83     

       

57 GEÇ.YILLAR GEL.- GİD.
FARKI  2.173.310,30     2.947.465,94    

570     Geç. Yıllar Gelir/gider Farkı 2.173.310,30     2.947.465,94     

       

59     DÖNEM GEL.-GİD. FARKI  663.210,64     498.384,25    

590     Gelir -Gider farkı 663.210,64     498.384,25     

       

PASİF (KAYNAKLAR) TO-
PLAMI       

GENEL TOPLAM 3.135.113,72    4.067.353,92   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ANKARA BAROSU 01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF

I - DÖNEN VARLIKLAR

A- HAZIR DEĞERLER

1- KASA 7.979,12

3- BANKALAR 656.199,69

a) Vakıfbank Adliye Sarayı Şubesi 9,58

b) Ziraat Bankası Adliye Sarayı Şubesi 2.107,79

c) İş Bankası Yenişehir Şubesi 4.144,50

d) Şekerbank A. Ayrancı Şubesi 1.180,29

e) Finansbank Necatibey Şubesi 75.637,30

f) Vakıfbank Uzlaşma Hesabı 333,74

g) Şekerbank A. Ayrancı Şubesi 2.431,17

h) Halkbankası Yenişehir Şubesi 648,55

i) Garanti Necatibey Şubesi 20.484,47

j) Akbank K. Esat Şubesi 3.224,98

k) Yapı Kredi Bankası Kızılay Şubesi 7.672,84

l)
Vakıfbank Düzenli Fatura Ödeme 
Hesabı 2.605,95

m) Ziraat Bankası Necatibey Şubesi 0,37

DÖVİZ BANKA HESAPLARI

a) Finansbank Dolar Hesabı 389.506,65

VADELİ  BANKA HESAPLARI

a) Vakıfbank Vadeli Hesabı 146.211,51

5- DİĞER HAZIR DEĞERLER 322.648,59

POSTA ÇEKLERİ HESABI

a) Ankara Posta Çekleri Merkezi 2,89

b) Visa Kart Talimatları 22.589,91

( Visa Kartlarından Taksitle Alınan 
Aidatlar)

c) Pos Hesapları 300.055,79

B- MENKUL KIYMETLER

1- YATIRIM HESAPLARI 88.410,07

a) Finansbank Yatırım Hesabı 84.242,48

b) Vakıfbank Yatırım Hesabı 4.167,59

D- DİĞER ALACAKLAR

3- BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 28.228,65

a)
Ankara Barosu İktisadi İşletmesinden 
Alacaklar 28.228,65

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 374.352,80

a)
Üyelerden Tah.Edilecek TBB Kesenek 
Alacakları 249.475,20

b)
Üyelerden Tah.Edilecek TBB Ölüm 
Fonu Alacak. 124.737,60

c) Av. Melik BAYAT ( Aidat Alacağı) 140

E- STOKLAR

5- DİĞER STOKLAR 56.100,00

a) Vekalet Pulları 56.100,00

7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 5.000,00

a) Şerif AKŞİT 5.000,00

DURAN VARLIKLAR

3- MALİ DURAN VARLIKLAR 250.000,00

a) İktisadi İşletme Sermayesi 250.000,00

5- MADDİ DURAN VARLIKLAR 2.278.435,00

a) Binalar 952.553,83

b) Taşıtlar 90.908,39

c) Demirbaşlar 1.726.190,51

d) Birikmiş Amortismanlar ( - ) -491.217,73

AKTİF TOPLAMI 4.067.353,92

ANKARA BAROSU 01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU

PASİF

KISA VADELİ KAYNAKLAR

C- DİĞER BORÇLAR

4- TİCARİ BORÇLAR 10.167,38

a) Satıcılara Borçlar 10.167,38

4- TBB’ YE BORÇLAR 377.482,80

a) TBB Kesenek Borçları 249.475,20

b) TBB Ölüm Fonu Borçları 124.737,60

c) TBB Avukat Kimliği 3.270,00

6- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 29.386,20

a) Sendika Aidatları 2.615,45

b)
TBB nce yapılan Ölüm Yardımı 
Alacaklıları 18.560,00

c)
TBB’ nce yapılan Defin Yardımı 
Alacaklıları 8.210,75

F-
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 19.739,96

a) Ödenecek Vergiler 7.345,95

b) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 12.394,01

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 8.173,56

a) Emanet Paraları 8.173,56

II-

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

III

ÖZKAYNAKLAR

B- SERMAYE YEDEKLERİ 176.553,83

3- Yeniden Değerleme Artışları 176.553,83

D- GEÇMİŞ YILLAR GELİR- GİDER FARKLARI 2.947.465,94

1-
2003,2004,2005 ve 2006 Yılları Gelir Gider 
Farkları 2.947.465,94

F- DÖNEM GELİR - GİDER FARKI 498.384,25

1- 2007 Yılı Gelir - Gider Farkı 498.384,25

PASİF TOPLAMI 4.067.353,92

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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Ankara Barosu Başkanlığı
01.09.2006 - 31.08.2007   GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

BARO FAALiYET GELİRLERİ  4.040.842,20     4.285.136,35    

605    Baro Gelirleri 3.382.371,88     2.369.110,33     

606    Yayın Gelirleri 1.350,00        

607     Diğer Gelirler 657.120,32     1.916.026,02     

SATIŞ İADELERİ (-)  47.472,64     29.411,13    

610    İadeler (-) 47.472,64     29.411,13     

NET SATIŞLAR  3.993.369,56     4.255.725,22    

BRÜT SATIŞ KARI       

VEYA ZARARI   3.993.369,56     4.255.725,22   

FAALİYET GİDERLERİ (-)  3.350.979,62     3.800.518,80    

631     Paz. Satış ve Dağ. Gid. 80.248,12        

632    Genel Yönetim Gid. 3.270.731,50     3.800.518,80     

       

FAALİYET KARI VEYA   642.389,94     455.206,42   

ZARARI       

       

DİĞ. FAAL, OLAĞAN  20.831,97     48.501,18    

GELİR VE KARLARI       

642     Faiz gelirleri 20.801,64     48.484,07     

646    Kambiyo Karları 30,33     17,11     

DİĞ. FAAL, OLAĞAN GİDER       

VE ZARARLARI (-)  11,27     5.323,35    

656     Kambiyo Zararları 11,27     5.323,35     

     

OLAĞAN KAR VE ZARARI  663.210,64    498.384,25   

     

OLAĞANDIŞI GELİR VE       

KARLAR       

679   Diğ.Olağandışı Gelirler       

       

OLAĞANDIŞI GİDER VE       

ZARARLAR  ( - )       

689   Diğ.Olağandışı Gider ve Zar.       

       

DÖNEM GELİR GİDER FARKI  663.210,64    498.384,25   

     

DÖNEM NET GELİR GİDER  663.210,64    498.384,25   

FARKI       

     

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI         

01.09.2006 - 31.08.2007 DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMASI      
   
         
BARO GELİRLERİ      YTL  YTL
 1- BARO GELİRLERİ       2.369.110,33   
  a)Giriş Aidatı    357.936,00    
  b)Yıllık Aidatlar    1.310.357,32    
  c)Avukat Kimliği Gelirleri   13.280,00    
  d)Stajyer Avukat Kaydiyesi   364.650,00   
  e)Aidat Gecikme Cezaları   312.747,01   
  f)Katiplik Kimlik Gelirleri   10.140,00    
         
 2-DİĞER GELİRLER       1.916.026,02   
  a)Bağış ve Yardımlar    93.476,46    
  b)Rozet Gelirleri    560,00    
  c)Genel Kurula Katılmama Cezaları   49.254,40    
  d)Şikayet Avansları    27.344,00    
  e)TBB Vekalet Pulu Gelirleri   706.822,60    
  f)Dolap Gelirleri    2.641,50    
  g)Eğitim Gelirleri    112.465,00    
  ğ)Baro Kart Gelirleri    5.890,00    
  h)Konferans  Salonu Kira Gelirleri   16.530,00    
  ı)Kredi Kartı Komisyon Gelirleri   152,99    
  j)Tahsil Edilen TBB Kesenek ve Ölüm fonları  868.699,07    
  k)Uyap Av.Portalı Gelirleri   32.190,00    
         
SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )         
 1- İADELER ( - )      -29.411,13   
  a)Yeni Kayıt Aidat İadesi   920,00    
  b)Yıllık Aidat İdaleri    3.041,16    
  c)Avukatlık Kimlik İadesi    220,00    
  ç)Bağış İadeleri    2.401,46    
  d)Stajyer Kaydiyesi İadesi     3.300,00    

  e)Meslek İçi Eğitim Katılım Ücreti İadesi  2.450,00    
  f)Nakil Gelen Giriş Keseneği İadesi   5.675,00    
  g)Yeni Kayıt Giriş Keseneği İadesi   3.680,00    
  ğ)Şikayet Avansı İadeleri   319,00    
  h)Burs Hesabına İadeler   882,71    
  ı)Uzlaşma Ücreti İadeleri   616,80    
  j)Barokart Vekalet Pulu İadeleri   5.890,00    
  k)Barokart Kart Ücreti İadeleri   15,00    
         
FAALİYET GİDERLERİ         

 1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ     -3.800.518,80   
 
  YÖNETİM GİDERLERİ     176.263,25   
  a)Genel Kurul Giderleri   77.764,04    
  a)Temsil Giderleri    26.918,70    
  b)Tören ve Ağırlama Giderleri   33.240,54    
  c) TBB Delegasyonu İçin Yapılan Harcamalar  7.782,96    
  d)Yurtiçi Toplantı Giderleri   10.218,14    
  e)Yurtdışı Toplantı Giderleri   20.338,87    
         
  PERSONEL GİDERLERİ     689.272,66   
  a)Personel Ücretleri    325.141,32    
  b)Tazminatlar    13.979,03    
  c)Yemek Ücretleri    40.374,60    

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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  d)Yakacak Ücretleri    44.888,11    
  e)Çocuk Paraları    2.075,00    
  f)Fazla Mesai Ücretleri    23.711,29    
  g)Yol Ücretleri    26.991,10    
  ğ)İkramiyeler    73.454,32    
  h)İşveren Payı    80.582,86    
  ı)İşsizlik İşveren Payı    7.367,74    
  i)Yıllık İzin Paraları    8.150,79    
  j)Kıdem, İhbar Tazminatları   35.432,18    
  k)Öğrenim Yardımları    3.330,00    
  l)Bayram Harçlıkları    3.794,32    
         
  BÜRO GİDERLERİ      610.910,96   
  a)Kırtasiye Giderleri    144.917,68    
  b)Bilgisayar Giderleri    218.640,64    
  c)Fotokopi Giderleri    8.685,43    
  d)Temizlik Giderleri    2.118,80    
  e)Çayocağı Giderleri    38.550,86    
  g)Gazete Giderleri    5.586,63    
  ğ)Bakım Onarım Giderleri   106.756,41   
  h)Birimlere İçme Suları Alımları   11.445,78    
  ı)Teknik Destek Ücretleri   41.482,97    
  i)Vestiyerler ile Stajyerlere Cübbe Alımları  30.318,56    
  j)Katiplik Kimlik Belgesi Basım Ücretleri  2.407,20    
         
  DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER   409.248,91   
  a)Telefon Giderleri    62.183,35    
  b)Posta Giderleri    37.004,75    
  c)İnternet ve Web Sayfası Giderleri   31.580,04    
  d)Fotoğraf,Kaset, Cd, Video Kaset Alımları  3.092,44    
  e)Ödenen Hammaliye ve Taşıma Giderleri  180,00    
  f)İlçe Avukat Odalarının Bakım ve Temizlik Ücretleri 7.120,05    
  g)Bölge İdare Mahkemesi Fotokopi Odası Gid.  2.892,61    
  ğ)Ulaşım Giderleri    25.678,15    
  h)Nakliye ve Kargo Giderleri   82.393,61    
  ı)Gölbaşı Fotokopi Odası Giderleri   2.392,45    
  i)Fikri Sınai Haklar Mahk. Fotokopi Odası Giderleri 3.722,36    
  j)Kızılcahamam Av. Odası Giderleri   1.836,91    
  k)Afiş,Levha,Pano, Plaket vs. Reklam Giderleri  44.047,99    
  l)Deşifre Ücretleri    13.388,65    
  m)Beypazarı Avukatlar Odası Giderleri  9.139,18    
  n)Elmadağ Av.Odası Giderleri   2.629,28    
  o)Sincan Av. Odası Giderleri   1.723,50    
  ö)Polatlı Av. Odası Giderleri   1.613,68    
  p)Çubuk Av. Odası Giderleri   476,21    
  r)Şereflikoçhisar Av. Odası Giderleri  33.806,08    
  s)Bala Av. Odası Giderleri   6.412,63    
  ş)SMS Gönderim Ücretleri   16.059,73    
  t)Kazan Av. Odası Giderleri   2.181,82    
  u)Nallıhan Av. Odası Giderleri   2.548,80    
  ü)Ayaş Av. Odası Giderleri   600,00    
  v)Haymana Av.Odası Giderleri   13.034,64    
  y)Marka Tescili İçin Yapılan Giderler  1.510,00      
         
  ÇEŞİTLİ GİDERLER      181.777,48   
  a)5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri  4.025,00    
  b)14 Temmuz Kuruluş Yıldönümü Giderleri  60.359,20    
  c)Açılan Dava Giderleri    7.392,85    
  d)Noter Masrafları    686,51    
  e)Gazete Ölüm İlanları Giderleri   23.447,19    
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  f)Araçların Benzin Giderleri   12.264,25    
  g)Araçların Bakım Onarım Giderleri  7.865,29    
  ğ)Araçların Kasko ve Sigorta Giderleri  2.052,91    
  h)Ödenen Trafik Cezaları   218,00    
  ı)İlaç ve Tedavi Giderleri   200,98    
  i)Adli Yıl Açılış Giderleri   29.820,33    
  j)Araçların Temizlik Ücretleri   325,95    
  k)Avukatlık Ücrteki Danışmanlık ,Müşavirlik Ücretleri 25.100,63    
  l)Uluslar arası Meslek Kuruluşlarına Ödenen Aidatlar 8.018,39    
         
  YAYIN GİDERLERİ      465.437,16   

  a)Dergi Giderleri    121.902,26    
  b)Kitap Giderleri    340.034,90    
  c)Telif Ücretleri    3.500,00    
         
  SOSYAL YARDIMLAR     64.541,49   
  a)Avukatlara Yapılan Yardımlar   6.230,95    
  b)Personele Yapılan Yardımlar   6.140,25    
  c)Ankara Hukuk Fakültesi Kütüphanesi ve Konferans 32.000,00           
     Salonu için Yapılan Katkı      
  d)Ağrı Barosu’na yapılan Kiosk ve Plazma Giderleri 11.914,00    
  e)Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Yapılan Etkinliklere  8.256,29        
         Yapılan Yardımlar
         
  VERGİ, RESİM VE HARÇLAR     1.718,09   
  a)Damga Vergisi    550,99    
  b)Araçların Ödenen Motorlu T. Vergileri  1.167,10    
         
  AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI    194.536,37   
  a)Demirbaş Amortismanları   7.684,11    
  b)Taşıtların Amortismanları   11.406,61    
  c)Yazı ve Hesap Mak. Amortismanları  130.831,75    
  d)Mobilya ve Mefruşat Amortismanları  44.613,90    
  BANKA KOMİSYON GİDERLERİ    8.467,05   
  a)Bankaca kesilen komisyonlar   4.174,97    
  b)Bankaca Kesilen Stopajlar   4.292,08    
         
  KONFERANS - SEMİNER  GİDERLERİ    84.130,41   
  a)Zonguldak Barosu İle Ortaklaşa Yap. Etkinlik  19.532,00    
  b)Arap Ülkeleri ile İlgili Sempozyum  37.202,82    
  c)Ulucanlar Cezaevi Proje Etkinlikleri  22.492,54    
  d) Diğer Yapılan Konferans ve Seminer Giderleri 4.903,05    
         
  KOMİSYONLARIN GİDERLERİ     291.261,50   
  a)Kadın Hakları Komisyonu ( Kadın Danışma )  28.026,57    
  b)İnsan Hakları Komisyonu Giderleri  2.562,02    
  c)Staj Kurulu Giderleri    11.797,84    
  d)Çocuk Hakları Komisyonu Giderleri  13.252,90    
  e)Çevre Komisyonu Giderleri   771,48    
  f)Kamu Kesimi Avukatları Kom. Gid.  12.000,00    

  g)Meslek İçi Eği. Kurlu Gid.   51.628,75    
  ğ)Adli Yardım Kurulu    432,85    
  h)Avrupa Birliği Kurulu    115,00    
  ı)FMR Kurulu    6.486,75    
  i)Bilişim Kurulu    10.087,81    
  j)Rekabet Kurulu    2.930,00    
  k)Felsefe Kurulu    6.315,02    
  l)Spor Komisyonu Giderleri   71.535,37    
  m)Alternatif Uyuşmazlık Komisyonu  36.751,37    
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  n)Genç Avukatlar Kurulu   29.018,40    
  o)Sinema Topluluğu    5.259,20    
  ö)Staj Yayın Alt Kurulu Gid.   1.173,17    
  p)Drama Topluluğu    1.117,00    

  EĞİTİM MERKEZİ GİDERLERİ     126.378,37   
  a)Kira Giderleri ( Abaysa Ödenen )   55.000,00    
  b)Elektrik Giderleri    21.872,94    
  c)Su Giderleri    10.792,22    
  d)Temizlik Giderleri    592,14    
  e)Büro Giderleri    20.643,42    
  f)Telefon Giderleri    5.030,50    
  g)Bakım Onarım Giderleri   8.641,38    
  ğ)İnternet Giderleri    1.587,04    
  h)Doğalgaz Giderleri    450,00    
  i)Kırtasiye Giderleri    472,00    
  k)Sigorta Giderleri    1.296,73    
         
  KURULLAR ÇALIŞMA MERKEZİ GİDERLERİ   66.453,56   

  a)Bakım  Onarım Giderleri   513,98    

  b)Büro Giderleri    6.797,71    

  c)Temizlik Giderleri    1.186,58    
  d)Elektrik Giderleri    6.371,03    
  e)Su Giderleri    2.483,36    
  f)Telefon Giderleri    9.024,44    
  g)Apartman Giderleri    34.656,00    
  ğ)İnternet Giderleri    2.654,75    
  h)Sigorta Giderleri    2.765,71    
         
  KONFERANS SALONU GİDERLERİ    29.310,48   
  a)Konferans Salonu Giderleri   15.010,48    
  b)Konferans Salonu Kira Gid. (Abaysa Ödenen)  14.300,00    
         
  AVUKAT HAKLARI  MERKEZİ GİDERLERİ    8.023,16   
  a)Görevli Avukatlara Ödenenler   7.255,00    
  b)Masraf Ödemesi    768,16    
         
  BİLGİ BELGE MERKEZİ (KÜTÜPHANE) GİDERLERİ   10.559,75   
  UZLAŞTIRMACI AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER  3.533,58   
  HUKUK MÜZESİ YAPIM GİDERLERİ    12.777,39   
  BARO KART BASIM GİDERLERİ     20.948,44   
  TANITIM FİLMİ GİDERLERİ     4.006,10   
  GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ BAKIM ONARIM GİD.   26.402,31   
  UYAP AV. PORTALI SERTİFİKA GİDERLERİ    30.229,24   
         
  TBB’ YE ÖDENEN KESENEK VE ÖLÜM FONLARI   260.593,20   
  a)Ödenen Birlik Kesenekleri   173.728,80    
  b)Ödenen Ölüm Fonları   86.864,40    
         
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR    48.501,18   
 3-FAİZ GELİRLERİ     48.484,07    
 7- KAMBİYO KARLARI    17,11    
         
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)    -5.323,35   
 4- KAMBİYO ZARARLARI    5.323,35    
         
DÖNEM  NET GELİR - GİDER FARKI      498.384,25   
  a)2007 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı  498.384,25    
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C   M    K
01.09.2006 - 31.08.2007  DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

DÖNEN VARLIKLAR   1.749.399,76     85.428,41   

10     HAZIR DEĞERLER  4.988,45     6.584,68    

102     Bankalar 4.988,45     6.584,68     

11     MENKUL       

KIYMETLER  1.744.411,31     78.843,73    

1 18     Diğer Menkul Kıy. 1.744.411,31     78.843,73     

DURAN VARLIKLAR   80.410,53     88.041,40   

25     MADDİ DURAN  80.410,53     88.041,40    

VARLIKLAR       

255     Demirbaşlar 108.652,19     126.988,59     

257     Birik. Amort. (-) -28.241,66     38.947,19     

       

AKTİF (VARLIKLAR) 
TOPLAMI

  1.829.810,29     173.469,81   

 
C    M    K

01.09.2006 - 31.05.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU

 PASİF ( KAYNAKLAR )

                   AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

KISA VADELİ YABANCI KAY-
NAKLAR

  334.268,03     10.787,07   

32     TİCARİ  BORÇLAR     137,28    

320  Satıcılar    137,28     

33     DİĞER BORÇLAR  2.681,81     2.589,06    

336  Sendika Aidatları 2.681,81     2.589,06     

36     ÖD. VER. VE YÜKÜM-
LÜLÜK

 331.586,22     8.060,73    

360     Öd. Vergi ve Fon 324.945,49     2.947,00     

361     Öd. Sos. Güv. Kes. 6.640,73     5.113,73     

UZUN VADELİ YABANCI       

KAYNAKLAR       

ÖZKAYNAKLAR       

57 GEÇ.YILLAR GELİR GİDER 
FARKI

 377.869,79    1.495.542,26   

570     Geç. Yıllar Gelir/gider Farkı 377.869,79     1.495.542,26     

59     DÖNEM GELİR -GİDER 
FARKI

 1.117.672,47    -1.332.859,52   

590     2006 Yılı gelir -Gider farkı 1.117.672,47     -1.332.859,52     

PASİF (KAYNAKLAR) TO-
PLAMI

  1.829.810,29     173.469,81   
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C     M      K
01.09.2006 - 31.08.2007   GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

BARO FAALiYET 
GELİRLERİ

 8.925.440,00     399.104,30    

605    CMK Gelirleri 8.925.440,00     399.104,30     

SATIŞ İADELERİ (-)  0,00     0,00    

NET SATIŞLAR 8.925.440,00    399.104,30    

BRÜT SATIŞ KARI       

VEYA ZARARI   8.925.440,00     399.104,30   

FAALİYET GİDERLERİ 
(-)

 -7.902.156,10     -1.761.895,49    

632    Genel Yönetim Gid. 7.902.156,10     -1.761.895,49     

FAALİYET KARI VEYA   1.023.283,90     -1.362.791,19   

ZARARI       

DİĞ. FAAL, OLAĞAN  94.388,57     29.931,67    

GELİR VE KARLARI       

642     Faiz gelirleri 94.388,57     29.931,67     

OLAĞAN KAR VE 
ZARARI

 1.117.672,47    -1.332.859,52   

DÖNEM GELİR GİDER 
FARKI

 1.117.672,47    -1.332.859,52   

DÖNEM NET GELİR 
GİDER FARKI

 1.117.672,47    -1.332.859,52   

ADLİ YARDIM
01.09.2006 - 31.08.2007  DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

DÖNEN VARLIKLAR   1.257.171,56     1.754.081,75   

10     HAZIR DEĞERLER  630.963,83     1.401.975,10    

102     Bankalar 630.963,83     1.401.975,10     

11     MENKUL       

KIYMETLER  626.207,73     352.106,65    

1 18     Diğer Menkul Kıy. 626.207,73     352.106,65     

DURAN VARLIKLAR   59.960,39     81.592,57   

25     MADDİ DURAN  59.960,39     81.592,57    

VARLIKLAR       

255     Demirbaşlar 82.990,16     113.616,42     

257     Birik. Amort. (-) -23.029,77     32.023,85     

AKTİF (VARLIKLAR) TO-
PLAMI

  1.317.131,95     1.835.674,32   

.

.
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ADLİ YARDIM 
01.09.2006 - 31.05.2007 DÖNEMİ BİLANÇOSU

 PASİF ( KAYNAKLAR )

                   AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   13.990,38     18.655,02   

32     TİCARİ  BORÇLAR     2.138,76    

320  Satıcılar    2.138,76     

33     DİĞER BORÇLAR  1.220,06     1.199,35    

336  Sendika Aidatları 1.220,06     1.199,35     

36     ÖD. VER. VE YÜKÜMLÜLÜK  12.770,32     15.316,91    

360     Öd. Vergi ve Fon 9.263,91     12.202,48     

361     Öd. Sos. Güv. Kes. 3.506,41     3.114,43     

UZUN VADELİ YABANCI       

KAYNAKLAR       

ÖZKAYNAKLAR       

57 GEÇ.YILLAR GELİR GİDER FARKI  954.431,13    1.303.141,57   

570     Geç. Yıllar Gelir/gider Farkı 954.431,13     1.303.141,57     

59     DÖNEM GELİR -GİDER FARKI  348.710,44    513.877,73   

590     2006 Yılı gelir -Gider farkı 348.710,44     513.877,73     

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI   1.317.131,95     1.835.674,32   

ADLİ YARDIM
01.09.2006 - 31.08.2007   GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

BARO FAALiYET GEL.  1.111.755,06     1.464.634,23    

605    ADLİ YRD. Gelirleri 1.111.755,06     1.464.634,23     

SATIŞ İADELERİ (-)  0,00     -166.420,95    

610 İADELER    -166.420,95     

NET SATIŞLAR  1.111.755,06    1.298.213,28    

BRÜT SATIŞ KARI       

VEYA ZARARI   1.111.755,06     1.298.213,28   

FAALİYET GİDERLERİ (-)  -844.071,43     -1.004.562,40    

632    Genel Yönetim Gid. 844.071,43     -1.004.562,40     

FAALİYET KARI VEYA   267.683,63     293.650,88   

ZARARI       

DİĞ. FAAL, OLAĞAN  81.026,81     220.226,85    

GELİR VE KARLARI       

642     Faiz gelirleri 81.026,81     220.226,85     

OLAĞAN KAR VE ZARARI  348.710,44    513.877,73   

DÖNEM GELİR GİDER FAR.  348.710,44    513.877,73   

DÖNEM NET GELİR GİDER  348.710,44    513.877,73   

FARKI       
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
01.09.2007 - 31.08.2008  DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

DÖNEN VARLIKLAR   1.568.030,77     1.021.329,06   

10     HAZIR DEĞERLER  986.827,40     424.537,69    

100    Kasa 7.979,12     318,81     

102     Bankalar 656.199,69     178.749,64     

108     Diğ. Hazır Değ. 322.648,59     245.469,24     

11     MENKUL       

KIYMETLER  117.521,92     83.993,59    

1 18     Diğer Menkul 
Kıymetler

117.521,92     83.993,59     

13     DİĞER ALACAKLAR  402.581,45     365.934,49    

133     Bağlı Ört. Alacaklar 28.228,65        

136     Diğer Çeşitli Alacaklar 374.352,80     365.934,49     

15     STOKLAR  61.100,00     139.949,69    

157    Diğer Stoklar 56.100,00     134.949,69     

159   Verilen Sipariş Avansları 5.000,00     5.000,00     

19   DİĞER DÖNEN VARLK.     6.913,60    

195 İŞ AVANSLARI    6.913,60     

       

DURAN VARLIKLAR   2.528.435,00     3.126.935,89   

24     MALİ DURAN       

VARLIKLAR  250.000,00     250.000,00    

245   Bağlı Ortaklıklar 250.000,00     250.000,00     

25     MADDİ DURAN  2.278.435,00     2.796.824,19    

VARLIKLAR       

252     Binalar 952.553,83     1.064.941,81     

254    Taşıtlar 90.908,39     102.843,52     

255     Demirbaşlar 1.726.190,51     2.159.629,30     

257     Birik. Amort. (-) -491.217,73     -697.198,70     

258    Yapılmakta Olan Yat.    112.698,26     

259    Verilen Avanslar    53.910,00     

26     MADDİ OLMAYAN     80.111,70    

         DURAN VARLIKLAR       

264   Özel Maliyetler    73.097,41     

267   Dğ.M.Olmay.Duran Vrl.    21.484,97     

268  Birikmiş Amort. (-)    -14.470,68     

AKTİF (VARLIKLAR) 
TOPLAMI

  4.096.465,77     4.148.264,95   

GENEL TOPLAM 4.096.466,77    4.148.264,95   
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU

 PASİF ( KAYNAKLAR )

                   AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR

  444.949,90     290.668,29   

       

32     TİCARİ BORÇLAR  10.167,38     39.280,13    

320   Satıcılara  Borçlar 10.167,38     39.280,13     

       

33     DİĞER BORÇLAR  406.869,00     146.654,26    

334     TBB’ye Borçlar 377.482,80     102.743,50     

336     Diğ. Çeş. Borç. 29.386,20     43.910,76     

       

36     ÖD. VER. VE YÜK.  19.739,96     31.612,93    

360     Öd. Vergi ve Fon 7.345,95     11.008,85     

361     Öd. Sos. Güv. Kes. 12.394,01     20.604,08     

       

39     DİĞER  KISA VAD, 
YAB. KAYNAKLAR

 8.173,56     73.120,97    

390     Emanet Paralar 8.173,56     73.120,97     

       

UZUN VADELİ YABANCI       

KAYNAKLAR       

       

ÖZKAYNAKLAR   3.651.515,87     3.857.596,66   

52 SERMAYE YEDEKLERİ  176.553,83     288.941,81    

       

   522 YENİDEN 
DEĞERLEME ARTIŞLARI

176.553,83     288.941,81     

       

57 GEÇ.YILLAR GEL.- 
GİD.FARKI

 2.947.465,94     3.445.850,19    

570     Geç. Yıllar Gelir/gider 
Farkı

2.947.465,94     3.445.850,19     

       

59     DÖNEM GEL.-GİD. 
FARKI

 527.496,10     122.804,66    

590    Gelir -Gider farkı 527.496,10     122.804,66     

       

PASİF (KAYNAKLAR) 
TOPLAMI

      

GENEL TOPLAM 4.096.465,77    4.148.264,95   
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ANKARA BAROSU 01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU      
    
          
AKTİF           
 I - DÖNEN VARLIKLAR        
  A- HAZIR DEĞERLER       
   1-KASA      318,81   
   3-BANKALAR     178.749,64   
    a)Vakıfbank Adliye Sarayı Şubesi  25.960,88    
    b)Ziraat Bankası Adliye Sarayı Şubesi 757,29    
    c)İş Bankası Yenişehir Şubesi  1.414,76    
    d)Şekerbank A. Ayrancı Şubesi  1.244,69    
    e)Finansbank Necatibey Şubesi  28.162,22    
    f)Vakıfbank Uzlaşma Hesabı  38,05    
    g)Şekerbank A. Ayrancı Şubesi  2.289,77    
    h)Halkbankası Yenişehir Şubesi  1.221,15    
    i)Garanti Necatibey Şubesi  3.754,55    
    j)Akbank Adliye Sarayı  Şubesi  1.295,01    
    k)Yapı Kredi Bankası Kızılay Şubesi  1.639,02    
    l)Vakıfbank Düzenli Fatura Ödeme Hesabı 3.271,36    
    m)Ziraat Bankası Necatibey Şubesi  0,37    
    n)Oyakbank İvedik Organize Sanayi Şub. 1.363,00    
          
    DÖVİZ BANKA HESAPLARI     
    a)Finansbank Sterlin Hesabı  180,94    
          
    VADELİ  BANKA HESAPLARI    
    a)TEB Meşrutiyet Şubesi   106.156,58    
          
   5-DİĞER HAZIR DEĞERLER    245.469,24   
          
    POSTA ÇEKLERİ HESABI     
 
    a)Ankara Posta Çekleri Merkezi  22,89    
    b)Visa Kart Talimatları    12.968,35    
    ( Visa Kartlarından Taksitle Alınan Aidatlar)    
 
    c) Pos Hesapları   232.478,00    
          
  B-MENKUL KIYMETLER       

   1-YATIRIM HESAPLARI    83.993,59   
    a)Finansbank Yatırım Hesabı  83.993,59    
          
          
  D-DİĞER ALACAKLAR       
   6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR    365.934,49   
    a)Üyelerden Tah.Edil. TBB Kesenek Alacakları 244.145,33    
    b)Üyelerden Tah.Edil. TBB Ölüm Fonu Alacak. 121.789,16    
          
  E-STOKLAR       
   5-DİĞER STOKLAR     134.949,69   
    a)Vekalet Pulları   74.071,50    
    b)Kırtasiye ve Bilgisayar Malzemeleri 9.464,76    
    c)Temizlik ve İhtiyaç Malzemeleri Stokları 6.618,43    
    d)Cübbe Stokları   2.020,00    
    e)Kitap- Dergi Stokları   42.775,00    
          
   7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI    5.000,00   
    a)Şerif AKŞİT   5.000,00    
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  H-DİGER DÖNEN VARLIKLAR       

   6-İŞ AVANSLARI     6.913,60   
    a)Av.Ceyhun AYVAZOĞLU  1.349,30    
    b)Av. Selim AHIRLI    300,00    
    c)Av.Canan BENLİ   1.264,30    
    d)Betül KOÇ   4.000,00    
          
 II-DURAN VARLIKLAR        
        
  C-MALİ DURAN VARLIKLAR     250.000,00   
   a)İktisadi İşletme Sermayesi   250.000,00    
          
  D-MADDİ DURAN VARLIKLAR     2.796.824,19   
   a)Binalar     1.064.941,81    
   b)Taşıtlar     102.843,52    
   c)Demirbaşlar    2.159.629,30    
   d)Birikmiş Amortismanlar ( - )   697.198,70    
   e)Yapılmakta Olan Yatırımlar   112.698,26    
   f)Verilen Avanslar    53.910,00    
    -Necatibey 82 Num. Yöneticiliği  3.910,00     
    -Kabukçuoğlu İnşaat. Ltd.Şti.  50.000,00     
    ( Adliye Orta Bahçe Yapımı İçin)     

       
  E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR      
 
          
   5-ÖZEL MALİYETLER    73.097,41   
   a) Hukuk Müzesi Ek Yapım İşi   51.700,00    
   b)Abem Teras Yapımı    18.447,41    
   c)Abem Derslik Yapımı    2.950,00    
          
   6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  21.484,97   
   a)Bilgisayar ve Otomasyon Programları ve Yazılımları 21.484,97    
          
   7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)   -14.470,68   
   a)Özel Maliyet Amortismanları    7.309,74    
   b)Diğer Maddi Olmayan Duran Var.Amortismanları  7.160,94    
          
          
AKTİF TOPLAMI        4.148.264,95   
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ANKARA BAROSU 01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU      
    
          
PASİF          
 I-KISA VADELİ KAYNAKLAR        
        
  C-DİĞER BORÇLAR       
          
   4-TİCARİ BORÇLAR     39.280,13   
    a)Satıcılara Borçlar   39.280,13    
          
   4-TBB’ YE BORÇLAR     102.743,50   
    a)TBB Kesenek Borçları   66.456,00    
    b)TBB Ölüm Fonu Borçları  33.228,00    
    c)TBB Avukat Kimliği    3.059,50    
          
   6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR    43.910,76   
    a)Sendika Aidatları   416,01    
    b)TBB nce yapılan Ölüm Yardımı Alacaklıları 26.384,75    
    c)TBB’ nce yapılan Defin Yardımı Alacaklıları 17.110,00    
          
  F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER   31.612,93   
    a)Ödenecek Vergiler   11.008,85    
    b)Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 20.604,08    
          
  I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   73.120,97   
    a)Emanet Paraları   73.120,97    
    (Barokartlara yatırılan ücretler ile, uzlaştırma ücretleri,   
       Yargılama Sonucunu Bekleyen Av. Ücretleri)    
  
 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR       
 
 III-ÖZKAYNAKLAR        
          
  B-SERMAYE YEDEKLERİ     288.941,81   
   3-Yeniden Değerleme Artışları   288.941,81    
          
  D-GEÇMİŞ YILLAR GELİR- GİDER FARKLARI   3.445.850,19   
   1-2003,2004,2005,2006 ve 2007 Yılları Gelir Gider Fark. 3.445.850,19    
          
  F-DÖNEM GELİR - GİDER FARKI    122.804,66   
   1- 2008 Yılı Gelir - Gider Farkı   122.804,66    
          
PASİF TOPLAMI        4.148.264,95   
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

01.09.2007 - 31.08.2008   GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

BARO FAALiYET 
GELİRLERİ

 4.285.136,35     4.602.718,93    

605    Baro Gelirleri 2.369.110,33     2.640.626,21     

606    Yayın Gelirleri       

607     Diğer Gelirler 1.916.026,02     1.962.092,72     

SATIŞ İADELERİ (-)  29.411,13     65.941,58    

610    İadeler (-) 29.411,13     65.941,58     

NET SATIŞLAR  4.255.725,22     4.536.777,35    

BRÜT SATIŞ KARI VEYA 
ZARARI

  4.255.725,22     4.536.777,35   

FAALİYET GİDERLERİ 
(-)

 3.800.518,80     4.437.806,48    

632    Genel Yönetim Gid. 3.800.518,80     4.437.806,48     

FAALİYET KARI VEYA   455.206,42     98.970,87   

ZARARI       

DİĞ. FAAL, OLAĞAN  48.501,18     44.550,58    

GELİR VE KARLARI       

642     Faiz gelirleri 48.484,07     44.550,58     

646    Kambiyo Karları 17,11     0,00     

DİĞ. FAAL, OLAĞAN 
GİDER

      

VE ZARARLARI (-)  5.323,35     32.017,46    

656     Kambiyo Zararları 5.323,35     32.017,46     

OLAĞAN KAR VE 
ZARARI

 498.384,25    365.265,02   

OLAĞANDIŞI GELİR VE     11.300,67    

KARLAR       

679   Diğ.Olağandışı 
Gelirler

   11.300,67     

       

OLAĞANDIŞI GİDER 
VE 

      

ZARARLAR  ( - )       

689   Diğ.Olağandışı Gider 
ve Zar.

      

       

DÖNEM GELİR GİDER 
FARKI

 498.384,25    122.804,66   

DÖNEM NET GELİR 
GİDER FARKI

 498.384,25    122.804,66   
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
01.09.2007 - 31.08.2008 DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMASI

         
BARO GELİRLERİ     YTL  YTL
 1- BARO GELİRLERİ      2.640.626,21   
  a)Giriş Aidatı   292.040,00    
  b)Yıllık Aidatlar   1.540.872,84    
  c)Avukat Kimliği Gelirleri  17.325,00    
  d)Stajyer Avukat Kaydiyesi  480.900,00    
  e)Aidat Gecikme Cezaları  300.483,37    
  f)Katiplik Kimlik Gelirleri  8.955,00    
  g)Av.Ortaklığı Defter Tastik Ücreti  50,00    
 2-DİĞER GELİRLER      1.962.092,72   
  a)Bağış ve Yardımlar   20.990,42    
  b)Rozet Gelirleri   600,00    
  c)Genel Kurula Katılmama Cezaları  5.218,80    
  d)Şikayet Avansları   29.661,94    
  e)TBB Vekalet Pulu Gelirleri  1.020.651,32    
  f)Dolap Gelirleri   10.104,00    
  g)Eğitim Gelirleri   71.465,00    
  ğ)Baro Kart Gelirleri   15,00    
  h)Konferans  Salonu Kira Gelirleri  6.218,00    
  ı)Kredi Kartı Komisyon Gelirleri  86,90    
  j)Tahsil Edilen TBB Kesenek ve Ölüm fonları 661.846,84    
  k)Uyap Av.Portalı Gelirleri  62.300,00    
  l)Kira Gelirleri   2.080,00    
  m)2008 Hukuk Kurultayı Sponsorluk Gelirleri 70.854,50    
         
SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )         
 1-İADELER ( - )      -65.941,58   
  a)Yeni Kayıt Aidat İadesi  1.203,00    
  b)Yıllık Aidat İdaleri   2.100,66    
  c)Avukatlık Kimlik İadesi  280,00    
  ç)Bağış İadeleri   740,00    
  d)Stajyer Kaydiyesi İadesi  4.620,00    
  e)Meslek İçi Eğitim Katılım Ücreti İadesi 2.325,00    
  f)Nakil Gelen Ücret İadesi  1.740,12    
  g)Yeni Kayıt Giriş Keseneği İadesi  1.870,00    
  ğ)Şikayet Avansı İadeleri  65,00    
  h)Burs Hesabına İadeler  261,65    
  ı)Uzlaşma Ücreti İadeleri  552,85    
  j)Dolap Bedeli İadesi   30,00    
  k)Barokart Kart Ücreti İadeleri  1.120,00    
  l)Seçim Cezası İadesi   73,30    
  m)Uyap E- İmza Ücreti İadeleri  48.960,00    
         
FAALİYET GİDERLERİ      -4.437.806,48   
 1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ       
  YÖNETİM GİDERLERİ    109.793,20   
  a)Temsil Giderleri   44.124,44    
  b)Tören ve Ağırlama Giderleri  49.699,95    
  c) Yurtiçi Toplantı Giderleri  3.140,50    
  d)Yurtdışı Toplantı Giderleri  12.828,31    
  PERSONEL GİDERLERİ    790.684,71   
  a)Personel Ücretleri   325.681,81    
  b)Tazminatlar   15.997,35    
  c)Yemek Ücretleri   56.880,01    
  d)Yakacak Ücretleri   55.181,92    
  e)Çocuk Paraları   2.241,27    
  f)Fazla Mesai Ücretleri   32.634,19    
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  g)Yol Ücretleri   47.357,49    
  ğ)İkramiyeler   82.292,89    
  h)İşveren Payı   116.814,01    
  ı)İşsizlik İşveren Payı   11.285,78    
  i)Yıllık İzin Paraları   28.478,48    
  j)Yıllık Giyim Ücretleri   5.233,74    
  k)Öğrenim Yardımları   3.072,58    
  l)Bayram Harçlıkları   7.533,19    
        
  BÜRO GİDERLERİ     509.041,23   
  a)Kırtasiye Giderleri   85.001,65    
  b)Bilgisayar Giderleri   56.970,01    
  c)Fotokopi Giderleri   17.829,65    
  d)Temizlik Giderleri   24.229,10    
  e)Çayocağı Giderleri    51.492,86    
  g)Gazete Giderleri   5.641,45    
  ğ)Bakım Onarım Giderleri  23.198,41    
  h)Birimlere İçme Suları Alımları  26.532,79    
  ı)Teknik Destek Ücretleri  100.344,06    
  i)Vestiyerler ile Stajyerlere Cübbe Alımları 16.977,33    
  j)Katiplik Kimlik Belgesi Basım Ücretleri 4.063,92    
  k)Hizmet Alımı-Fotokopi Odaları  96.760,00    
         
  DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER  505.949,00   
  a)Telefon Giderleri   59.873,61    
  b)Posta Giderleri   46.094,28    
  c)İnternet ve Web Sayfası Giderleri  84.771,88    
  d)Fotoğraf,Kaset, Cd, Video Kaset Alımları 9.659,11    
  e)Ödenen Hammaliye ve Taşıma Giderleri 520,00    
  f)Bölge İdare Mahkemesi Fotokopi Odası Gid. 1.256,95    
  g)Ulaşım Giderleri   18.493,98    
  ğ)Nakliye ve Kargo Giderleri  118.274,10    
  h)Gölbaşı Fotokopi Odası Giderleri  3.267,53    
  ı)Fikri Sınai Haklar Mahk. Fot.Odası Giderleri 891,31    
  i)Kızılcahamam Av. Odası Giderleri  2.517,46    
  j)Afiş,Levha,Pano, Plaket vs. Reklam Giderleri 51.439,41    
  k)Deşifre Ücretleri   19.258,69    
  l)Beypazarı Avukatlar Odası Giderleri 1.833,23    
  m)Elmadağ Av.Odası Giderleri  2.644,14    
  n)Sincan Av. Odası Giderleri  5.764,80    
  o)Polatlı Av. Odası Giderleri  1.782,85    
  ö)Çubuk Av. Odası Giderleri  1.192,95    
  p)Şereflikoçhisar Av. Odası Giderleri 4.227,32    
  r)Bala Av. Odası Giderleri  1.734,64    
  s)SMS Gönderim Ücretleri  57.413,09    
  ş)Kazan Av. Odası Giderleri  3.017,84    
  t)Nallıhan Av. Odası Giderleri  921,58    
  u)Ayaş Av. Odası Giderleri  1.650,00    
  ü)Haymana Av.Odası Giderleri  3.390,68    
  v)Kalecik Av. Odası Giderleri  139,00    
  y)Akyurt Av. Odası Giderleri  1.400,45    
  z)Fatih Av. Odası Giderleri  1.784,16    
  a1)Çamlıdere Av. Odası Giderleri  733,96    
         
  ÇEŞİTLİ GİDERLER     246.438,65   
  a)5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri 11.690,40    
  b)14 Temmuz Kuruluş Yıldönümü Giderleri 101.139,10    
  c)Açılan Dava Giderleri   11.677,37    
  d)Noter Masrafları   825,78    
  e)Gazete Ölüm İlanları Giderleri  16.311,00    
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  f)Araçların Benzin Giderleri  14.531,12    
  g)Araçların Bakım Onarım Giderleri 4.473,28    
  ğ)Araçların Kasko ve Sigorta Giderleri 1.816,65    
  h)Ödenen Trafik Cezaları  366,35    
  ı)İlaç ve Tedavi Giderleri  985,83    
  i)Adli Yıl Açılış Giderleri  55.690,00    
  j)Araçların Temizlik Ücretleri  350,00    
  k)Avukatlık, Danış.  ve Müşavirlik Ücretleri 18.408,00    
  l)Ulus.arası Meslek Kur. Ödenen Aidatlar 4.220,77    
  m)Eser Yarışması Giderleri  2.953,00    
  n)Baroda Çalışan Avukatların Aidat Giderleri 1.000,00    
          
  YAYIN GİDERLER     366.870,86   
  a)Dergi Giderleri   125.747,95    
  b)Kitap Giderleri   178.372,75    
  c)Telif Ücretleri   5.270,00    
  d)Diğer Yayın Giderleri   38.718,16    
  e)Baro Levhası Giderleri  18.762,00        
  SOSYAL YARDIMLAR    50.886,72   
  a)Avukatlara Yapılan Yardımlar  5.020,00    
  b)Personele Yapılan Yardımlar  2.700,69    
  c)Kıbrıs Baro. Yaptırılan Kiosk ve Plazma Gid. 12.909,20    
  d)Malatya Barosuna Yaptırılan Monitör Gid. 1.444,32    
  e)Diyarbakır Bar. Yaptırılan Kiosk ve Plaz. Gid. 12.201,20    
  f)Düzce Bar. Yaptırılan Monitör Sistemi Gid. 3.298,38    
  g)Sivil Toplum Kur. Birlikte Yapılan Etk. 13.312,93    
      Yapılan Yardımlar      
         
  VERGİ, RESİM VE HARÇLAR    2.436,97   
  a)Damga Vergisi   652,13    
  b)Araçların Ödenen Motorlu T. Vergileri 1.017,00    
  c)Emlak Vergisi   767,84    
         
  AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI   251.002,32   
  a)Demirbaş Amortismanları  215.962,93    
  b)Taşıtların Amortismanları  20.568,71    
  c)Özel Maliyet Amortismanları  7.309,74    
  d)Diğer Maddi Olmayan Duran Var. Amort. 7.160,94    
         
  BANKA KOMİSYON GİDERLERİ   11.354,77   
  a)Bankaca kesilen komisyonlar  11.354,77    
  KONFERANS - SEMİNER  GİDERLERİ   466.384,30   
  a)Kurultay Harcamaları     385.826,74    
  b)Yaratıcı Drama ve Av. Mesleği  2.100,00    
  c)Paris Barosu İle Ortak Yapılan Konferans 1.517,48    
  d) Sağlık Kurultayı   11.312,75    
  e)Eğitim ve Müze Semineri  12.565,40    
  f)Ustalara Saygı Etkinlikleri  30.110,96    
  g)FİSAUM Etkinlikleri   7.788,25    
  h)5 Şubat Amerikan Baroları İle İşbirliği Sem. 3.780,82    
  ı)Stajyer Avukatlar Kurultayı  11.381,90    
  KOMİSYONLARIN GİDERLERİ    268.613,12   
  a)Kadın Hakları Komisyonu ( Kadın Danışma ) 47.425,63    
  b)İnsan Hakları Komisyonu Giderleri 18.909,78    
  c)Staj Kurulu Giderleri   32.462,01    
  d)Çocuk Hakları Komisyonu Giderleri 16.235,23    
  e)Çevre Komisyonu Giderleri  5.478,64    
  f)Sanat Kulübü   24.691,60    
  g)FMR Kurulu   411,84    
  ğ)Bilişim Kurulu   10.688,78    
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  h)Rekabet Kurulu   540,00    
  ı)Felsefe Kurulu   800,00    
  i)Spor Komisyonu Giderleri  63.545,32    
  k)Alternatif Uyuşmazlık Komisyonu 278,26    
  l)Genç Avukatlar Kurulu  43.016,84    
  m)Sinema Topluluğu   3.229,19    
  n)Drama Topluluğu   900,00    
         
  EĞİTİM MERKEZİ GİDERLERİ    281.071,57   
  a)Kira Giderleri ( Abaysa Ödenen )  191.058,85    
  b)Elektrik Giderleri   29.895,91    
  c)Su Giderleri   9.495,96    
  d)Temizlik Giderleri   614,29    
  e)Büro Giderleri   17.881,80    
  f)Telefon Giderleri   6.232,50    
  g)Bakım Onarım Giderleri  11.144,20    
  ğ)İnternet Giderleri   1.935,61    
  h)Doğalgaz Giderleri   4.010,00    
  j)Kırtasiye Giderleri   8.387,45    
  k)Sigorta Giderleri   415,00    
         
  KURULLAR ÇALIŞMA MERKEZİ GİDERLERİ  73.525,92   
  a)Bakım  Onarım Giderleri  1.780,59    
  b)Büro Giderleri   671,10    
  c)Kırtasiye Giderleri   3.664,17    
  d)Elektrik Giderleri   13.708,12    
  e)Su Giderleri   1.770,17    
  f)Telefon Giderleri   12.942,86    
  g)Apartman Giderleri   34.495,00    
  ğ)İnternet Giderleri   2.138,36    
  h)Sigorta Giderleri   2.355,55    
         
  KONFERANS SALONU GİDERLERİ   26.096,98   
  a)Konferans Salonu Giderleri  5.296,98    
  b)Konf. Salonu Kira Gid. (Abaysa Ödenen) 20.800,00    
         
  AVUKAT HAKLARI  MERKEZİ GİDERLERİ   4.322,50   
  a)Görevli Avukatlara Ödenenler  4.264,00    
  b)Masraf Ödemesi   58,50    
       
  DİL EĞİTİM MERKEZİ GİDERLERİ   1.158,83   
  BİLGİ BELGE MERKEZİ (KÜTÜPHANE) GİDERLERİ  17.330,55   
  HUKUK MÜZESİ YAPIM GİDERLERİ   52.235,04   
  BARO KART BASIM GİDERLERİ    28.396,44   
         
  TBB’ YE ÖDENEN KESENEK VE ÖLÜM FONLARI  374.212,80   
  a)Ödenen Birlik Kesenekleri  249.475,20    
  b)Ödenen Ölüm Fonları  124.737,60    
         
         
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR      
 3-FAİZ GELİRLERİ      44.550,58   
         
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)   -32.017,46   
 4- KAMBİYO ZARARLARI       
         
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR   11.300,67   
 TAŞIT SATIŞI NEDENİYLE     
DÖNEM  NET GELİR - GİDER FARKI     122.804,66   
  a)2008 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı      
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C   M    K
01.09.2007 - 31.08.2008  DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

DÖNEN VARLIKLAR   85.428,41     441.254,35   

10     HAZIR DEĞERLER  6.584,68     5.022,92    

102     Bankalar 6.584,68     5.022,92     

 11     MENKUL  KIYMETLER  78.843,73     434.150,77    

1 18     Diğer Menkul Kıy. 78.843,73     434.150,77     

19    DİĞER DÖNEN    VARLIKLAR     2.080,66    

195  İŞ AVANSLARI    2.080,66     

DURAN VARLIKLAR   88.041,40     62.292,83   

25     MADDİ DURAN VARLIKLAR  88.041,40     62.292,83    

255     Demirbaşlar 126.988,59     129.478,39     

257     Birik. Amort. (-) 38.947,19     67.185,56     

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI   173.469,81     503.547,18   

 

C    M    K
01.09.2007 - 31.05.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU

 PASİF ( KAYNAKLAR )

                   AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK-
LAR   10.787,07     16.059,28   

32     TİCARİ  BORÇLAR  137,28     489,70    

320  Satıcılar 137,28     489,70     

33     DİĞER BORÇLAR  2.589,06     241,60    

336  Sendika Aidatları 2.589,06     241,60     

36     ÖD. VER. VE YÜKÜMLÜLÜK  8.060,73     15.327,98    

360     Öd. Vergi ve Fon 2.947,00     5.548,69     

361     Öd. Sos. Güv. Kes. 5.113,73     9.779,29     

UZUN VADELİ YABANCI       

KAYNAKLAR       

ÖZKAYNAKLAR       

57 GEÇ.YILLAR GELİR GİDER 
FARKI  1.495.542,26     1.495.542,26   

570     Geç. Yıllar Gelir/gider Farkı 1.495.542,26     1.495.542,26     

58 GEÇ.YILLAR ZARARLARI      -1.332.859,52   

580 GEÇ.YILLAR ZARAR.    -1.332.859,52     

59     DÖNEM GELİR -GİDER FARKI  -1.332.859,52    324.805,16   

590     2006 Yılı gelir -Gider farkı -1.332.859,52     324.805,16     

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI   173.469,81     503.547,18   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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C     M      K
01.09.2007 - 31.08.2008   GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

BARO FAALiYET 
GELİRLERİ

 399.104,30     792.487,73    

605    CMK Gelirleri 399.104,30     792.487,73     

SATIŞ İADELERİ (-)  0,00     0,00    

NET SATIŞLAR  399.104,30    792.487,73    

BRÜT SATIŞ KARI VEYA 
ZARARI

  399.104,30     792.487,73   

FAALİYET GİDERLERİ (-)  -1.761.895,49     -485.227,91    

632    Genel Yönetim Gid. -1.761.895,49     -485.227,91     

FAALİYET KARI VEYA 
ZARARI

  -1.362.791,19     307.259,82   

DİĞ. FAAL, OLAĞAN  29.931,67     17.545,34    

GELİR VE KARLARI       

642     Faiz gelirleri 29.931,67     17.545,34     

OLAĞAN KAR VE ZARARI  -1.332.859,52    324.805,16   

DÖNEM GELİR GİDER 
FARKI

 -1.332.859,52    324.805,16   

DÖNEM NET GELİR GİDER 
FARKI

 -1.332.859,52    324.805,16   

ADLİ YARDIM
01.09.2007 - 31.08.2008  DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

DÖNEN VARLIKLAR   1.754.081,75     2.247.240,69   

10     HAZIR 
DEĞERLER

 1.401.975,10     2.135.091,38    

102     Bankalar 1.401.975,10     2135,091,38   

11     MENKUL KI-
YMETLER

 352.106,65     110.849,31    

1 18     Diğer Menkul 
Kıy.

352.106,65     110.849,31     

19 DİĞER DÖNEN     1.300,00    

    VARLIKLAR       

195 İŞ AVANSLARI    1.300,00     

DURAN VARLIKLAR   81.592,57     76.758,61   

25     MADDİ DURAN 
VARLIKLAR

 81.592,57     76.758,61    

255     Demirbaşlar 113.616,42     139.612,29     

257     Birik. Amort. (-) 32.023,85     62.853,68     

AKTİF (VARLIKLAR) 
TOPLAMI

  1.835.674,32     2.323.999,30   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ADLİ YARDIM
01.09.2007 - 31.05.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU

 PASİF ( KAYNAKLAR )

                   AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

KISA VADELİ YA-
BANCI KAYNAKLAR

  18.655,02     40.343,94   

       

32     TİCARİ  BOR-
ÇLAR

 2.138,76     0,00    

320  Satıcılar 2.138,76     0,00     

       

33     DİĞER BOR-
ÇLAR

 1.199,35     13.844,88    

336 01  Sendika 
Aidatları

1.199,35     253,74     

336 04 
Görevlendirilmiş

   13.591,14     

  Avukatlara Yap.Ödem.       

36     ÖD. VER. VE 
YÜKÜMLÜLÜK

 15.316,91     26.499,06    

360     Öd. Vergi ve Fon 12.202,48     18.667,32     

361     Öd. Sos. Güv. 
Kes.

3.114,43     7.831,74     

       

UZUN VADELİ 
YABANCI 

      

KAYNAKLAR       

       

ÖZKAYNAKLAR       

       

57 GEÇ.YILLAR 
GELİR GİDER FARKI

 1.303.141,57    1.817.019,30   

570     Geç. Yıllar Gelir/
gider Farkı

1.303.141,57     1.817.019,30     

       

59     DÖNEM GELİR 
-GİDER FARKI

 513.877,73    466.636,06   

590     Dönem  Gelir 
-Gider farkı

513.877,73     466.636,06     

       

PASİF (KAYNAK-
LAR) TOPLAMI

  1.835.674,32     2.323.999,30   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ADLİ YARDIM

01.09.2007 - 31.08.2008   GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

BARO FAALiYET 
GEL.

 1.464.634,23     1.593.481,42    

605    ADLİ YRD. 
Gelirleri

1.464.634,23     1.593.481,42     

       

SATIŞ İADELERİ 
(-)

 -166.420,95     0,00    

610 İADELER -166.420,95     0,00     

NET SATIŞLAR 1.298.213,28    1.593.481,42    

BRÜT SATIŞ 
KARI

      

VEYA ZARARI   1.298.213,28     1.593.481,42   

FAALİYET 
GİDERLERİ (-)

 -1.004.562,40     -1.443.507,86    

632    Genel 
Yönetim Gid.

-1.004.562,40     -1.443.507,86     

       

FAALİYET KARI 
VEYA

  293.650,88     149.973,56   

ZARARI       

       

DİĞ. FAAL, 
OLAĞAN

 220.226,85     316.662,50    

GELİR VE KAR-
LARI

      

642     Faiz gelirleri 220.226,85     316.662,50     

OLAĞAN KAR 
VE ZARARI

 513.877,73    466.636,06   

     

       

DÖNEM GELİR 
GİDER FAR.

 513.877,73    466.636,06   

     

DÖNEM NET 
GELİR GİDER

 513.877,73    466.636,06   

FARKI       

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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BÜTÇE UYGULAMA İLKELERİ

BÜTÇENİN HEDEFLERİ
2008-2009 bütçesi geçmiş dönem bütçelerinin gerçekleşme durumundan hareketle önümüzde-
ki dönem hedefleri dikkate alınarak gerçekçi bir bakışla hazırlanmıştır.
BÜTÇE DÖNEMİ
Ankara Barosu bütçe dönemi 01 Eylül’ de başlar, gelecek yılın 31 Ağustos tarihinde sona erer.
UYGULAMA
Baro Yönetim Kurulu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bütçe kalemleri ihdas etmeye, bütçe 
kalemleri arasında aktarma yapmaya ve yeni düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
YILLIK KESENEKLER
Avukatlık Yasasının 81/2. maddesi gereği;
-2008 yılı baro yıllık keseneğinin belirlenmesinde gösterge 4.000 olarak kabul edilmiş olup, 2009 
yılında yıllık kesenek göstergesi 4.000 olarak belirlenmiştir. Bu göstergenin miktarını azaltmaya 
Yönetim Kurulu yetkilidir.
-2 Ortaklı Avukatlık Ortaklığı yıllık keseneğinin belirlenmesinde 2008 yılı için gösterge 20.000 
olarak belirlenmiş olup, 2009 yılı içinde bu gösterge uygulanacaktır. Avukatlık ortaklığını 
oluşturan avukat sayısının ikiden fazla olması halinde, ikiden fazla her avukat için baro yıllık 
keseneği kadar ilave yapılır.
GİRİŞ KESENEKLERİ:
Avukatlık Yasasının 81/2 maddesi gereği;
-Avukat Giriş Keseneği için 2008 yılında gösterge 8.000 olarak uygulanmış olup, 2009 yılı içinde 
bu gösterge uygulanacaktır. Bu gösterge miktarını azaltmaya Yönetim Kurulu Yetkilidir.
-Avukatlık Ortaklığı mevcut giriş keseneklerinde 2008 yılı için gösterge 40.000 olarak uygulanmış 
olup, 2009 yılı içinde yine aynı gösterge uygulanacaktır. Gösterge rakamını azaltmaya Yönetim 
Kurulu yetkilidir.
-Nakil gelme işlemlerinde, giriş keseneği ve yıllık kesenek nakil gelen avukat tarafından ödenir.
STAJ BAŞVURU KAYDİYESİ
Staj başvuru kaydiyesi 500,00.- YTL olup, artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
PARA CEZALARI
Avukatlık Yasası 64’ e göre 60.00.- YTL olup, artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 
ŞİKAYET AVANSLARI
Yakınmacıdan alınan şikayet avansı kişi başına yurtiçinde 75,00.- YTL olup, yakınılan avukat 
sayısı birden fazla olduğunda her yakınılan avukat için ayrıca 31,00.- YTL yakınıcı tarafından 
ödenecek olup, bu miktarı arttırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
GECİKME CEZALARI
Her türlü borca uygulanacak gecikme cezası aylık  % 5 olup, bunun uygulama ve tahsil şeklini 
belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
TEMSİLLER
TBB Delegasyonlarının TBB’ nin düzenlediği Ankara dışındaki toplantılara katıldıklarında; 
delegelere yol ve konaklama giderleri Baro tarafından ödenir.
Baro ile ilgili toplantılara gönderilen Baro Kurul ve Komisyon Üyelerinin yol ve konaklama 
giderleri Baro tarafından ödenir. 
Bütçe gelir gider kalemleri ekte sunulmuştur. 

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
(01.09.2008 - 31.08.2009) - (01.09.2009- 31.08.2010 ) YILLARI

TAHMİNİ BÜTÇELERİ

01.09.2008 - 31.08.2009 DÖNEMİ TAHMİNİ  BÜTÇESİ
Baromuzun 2008-2009 yılı tahmini gelir ve giderleri aşağıdaki gibi düşünülmüş 

olup, bütçenin uygulanmasında ve fasıllar arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu
yetkilidir. 

GELİRLER

1 Devreden  Değerler EK:1 874.465,77   

2 Giriş Aidatı EK:2 337.500,00   

3 Yıllık Aidat EK:3 2.475.000,00   

4 Avukat Kimliği Gelirleri EK:4 18.000,00   

5 Aidat Gecikme Zamları EK:5 330.000,00   

6 Stajyer Avukat Kaydı EK:6 500.000,00   

7 Bağış ve Yardımlar EK:7 18.000,00   

8 Şikayet Avansı EK:8 32.500,00   

9 TBB Vekalet Pulu Gelirleri EK:9 1.120.000,00   

10 Eğitim Gelirleri EK:10 75.000,00   

11 Kira Gelirleri EK:11 120.000,00   

12 Katiplik Kimlik Gelirleri EK:12 11.250,00   

TOPLAM 5.911.715,77   

GİDERLER

1 Yönetim Giderleri  130.000,00   

2 Personel Giderleri  910.000,00   

3 Yayın Giderleri  450.000,00   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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4 Büro Giderleri  600.000,00   

5 Dışardan Sağ.Fayda ve Hizmetler  600.000,00   

6 Çeşitli Giderler  350.000,00   

7 Sosyal Yardımlar  100.000,00   

8 Vergi Resim ve Harçlar  3.000,00   

9 Komisyon,Kurullar ve Merkezlerin Gid.  350.000,00   

10 Amortismanlar  500.000,00   

11 Devreden Borçlar EK:13 290.668,29   

12 Eğitim Merkezi Giderleri  350.000,00   

13 Kurullar Çalışma Merkezi Giderleri  150.000,00   

14 TBB’ ye Ödenen Birlik ve Ölüm Fonları  600.000,00   

15 Banka ve Komisyon Giderleri  50.000,00   

16 Avukat Hakları Merkezi Gid.  10.000,00   

17 Konferans Salonu Giderleri  10.000,00   

18 Kira Giderleri  540.000,00   

19 Konferans,Seminer ve Panel Giderleri  150.000,00   

20 Hukuk Müzesi Giderleri  60.000,00   

20 Gelir - Gider Farkı  1.198.047,48   

TOPLAM 5.911.715,77   

                              DEVREDEN DEĞERLER                                       EK:1

 TOPLAM PARAYA DÖNÜŞECEK VARLIKLAR 874.465,77   

1- HAZIR DEĞERLER 424.537,69    

a) Kasa                                                 318,81.                              

b) Bankalar                                    178.749,64.-  

c) Diğer Hazır Değerler                245.469,24.-  

2- MENKUL KIYMETLER 83.993,59    

a) Yatırım Fonları                             83.993,59  

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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3- DİĞER ALACAKLAR 365.934,49    

    

 GİRİŞ AİDATLARI                                                                                EK:2

GİRİŞ AİDATLARI  337.500,00   

01.09.2008 - 31.08.2009  

* Yeni Kayıt ve Nakil Gelenlerden Alınacak ücretlerden  

 (750 X 450,00)   

* Belirlenen rakam memur katsayısı ve Av.Kanunu 81/2. maddesinde belirtilen giriş

kesenekleri ile ilgili gösterge rakamının çarpımı sonucu çıkan rakamın tahmini baroya

kaydı yapılacak üye sayısının çarpımıdır. 

 YILLIK AİDATLARI                                                                              EK:3

YILLIK AİDATLAR  2.475.000,00   

01.09.2008 - 31.08.2009  

* Baroya Kayıtlı Üyelerimizden Alınacak Aidatlar  

 (9.000 X 275,00)   

* Belirlenen rakam memur katsayısı ve Av.Kanunu 81/2. maddesinde belirtilen yıllık

kesenekleri ile ilgili gösterge rakamının çarpımı sonucu çıkan rakama, TBB’ ye öde-

nen Ölüm fonu ve kesenek payları eklenerek bulunmuştur. 

 AVUKAT KİMLİĞİ GELİRLERİ                                                           EK:4

KİMLİK GELİRLERİ  18.000,00   

 1.200 X (30,00X%50) 15,00.-   

AİDAT GECİKME CEZALARI                                                              EK:5

GECİKME CEZALARI  330.000,00   

    

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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 STAJYER AVUKAT KAYDİYESİ                                                       EK:6

STJ.AV.KAYDİYELERİ  500.000,00   

 1.000 X 500   

 BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                                                     EK:7

BAĞIŞLAR  18.000,00   

 (Sponsorluk, bağış vs. )   

 ŞİKAYET AVANSLARI GELİRLERİ                                                  EK:8

ŞİKAYET AVANSLARI  32.500,00   

 500 x 65,00.-   

 TBB VEKALET PULU GELİRLERİ                                                   EK:9

VEKALET PULU GELİRLERİ  1.120.000,00   

 TBB Staj Kredi Yönetmeliği gereğince,barolara üye sayıları  

 dikkate alınarak yapılan dağıtım miktarı.  

EĞİTİM GELİRLERİ                                                                           EK:10

EĞİTİM GELİRİ  75.000,00   

 (Seminer eğitim programı vs. katılım ücretleri)  

KİRA GELİRLERİ                                                                               EK:11

KİRA GELİRLERİ  120.000,00   

 (Necatibey Cad. 82 Numara iki daire ve 51 Numarada bulu-
nan 3 katın

 

  kira gelirleri ile konferans salonunun kiraya verilmesinden 
dolayı )

 

 KATİPLİK KİMLİK KARTLARI                                                        EK:12

KATİPLİK KİMLİKLERİ  11.250,00   

 250 x 45,00.-   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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DEVREDEN BORÇLAR                                                                      EK:13

DEVREDEN BORÇLAR                                                                      
EK:13

290.668,29   

 1- Satıcılar                                       :    39.280,13.-  

 2- TBB’ ye Borçlar                          : 102.743,50.-  

 3- Öd. Vergi ve SSK Primleri       :    31.612,93.-  

 4- Emanet Paralar                         :    73.120,97.-  

 5- Sendika Aidatları                      :          416,01.-  

 6-TBB Ölüm ve Defin Yardımları  :    43.494,75.-  

01.09.2009 - 31.08.2010 DÖNEMİ TAHMİNİ  BÜTÇESİ

GELİRLER

1 Devreden  Değerler  918.189,05   

2 Giriş Aidatı  371.250,00   

3 Yıllık Aidat  2.722.500,00   

4 Avukat Kimliği Gelirleri  19.800,00   

5 Aidat Gecikme Zamları  363.000,00   

6 Stajyer Avukat Kaydı  550.000,00   

7 Bağış ve Yardımlar  19.800,00   

8 Şikayet Avansı  35.750,00   

9 TBB Vekalet Pulu Gelirleri  1.232.000,00   

10 Eğitim Gelirleri  82.500,00   

11 Kira Gelirleri  132.000,00   

12 Katiplik Kimlik Gelirleri  12.375,00   

TOPLAM 6.459.164,05   

GİDERLER

1 Yönetim Giderleri  143.000,00   

2 Personel Giderleri  1.001.000,00   

3 Yayın Giderleri  495.000,00   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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4 Büro Giderleri  660.000,00   

5 Dışardan Sağ.Fayda ve Hizmetler  660.000,00   

6 Çeşitli Giderler  385.000,00   

7 Sosyal Yardımlar  110.000,00   

8 Vergi Resim ve Harçlar  3.300,00   

9 Komisyon,Kurullar ve Merkezlerin Gid.  385.000,00   

10 Amortismanlar  550.000,00   

11 Devreden Borçlar EK:13 305.201,70   

12 Eğitim Merkezi Giderleri  385.000,00   

13 Kurullar Çalışma Merkezi Giderleri  165.000,00   

14 TBB’ ye Ödenen Birlik ve Ölüm Fonları  660.000,00   

15 Banka ve Komisyon Giderleri  55.000,00   

16 Avukat Hakları Merkezi Gid.  11.000,00   

17 Konferans Salonu Giderleri  11.000,00   

18 Kira Giderleri  594.000,00   

19 Konferans,Seminer ve Panel Giderleri  165.000,00   

20 Hukuk Müzesi Giderleri  66.000,00   

20 Gelir - Gider Farkı  1.288.662,35   

TOPLAM 6.459.164,05   

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ANKARA BAROSU İKTİSADİ İŞLETMESİ  - BİLANÇO DETAYI      
        
AKTİF     2007  31-08-2008 İTİBARİYLE  
I - DÖNEN VARLIKLAR         
A- HAZIR DEĞERLER          
1-KASA    5.586,20  1.134,32
 a)Otopark Kasası    763,68  358,49 
 b)Abem Kasası    2.526,22  382,52 
 c)Lokal Kasası    2.296,30  393,31   
2-ALINAN ÇEKLER         
3-BANKALAR    9.660,48  6.679,30
 a)Vakıfbank Adliye Sarayı Şubesi  7.268,09  884,25 
 b)Ziraat Bankası Adliye Sarayı Şb.  0,00   
 c)Vakıfbank Pos Hesabı   673,74   
 d)İş Bankası Necatibey Şb.  944,21  803,89 
 e)Oyakbank İvedik Şb    620,00  810,00 
 f)YKB Samanpazarı Şb   154,44   
 g)YKB Anafartalar Şb.     916,05 
 h)Akbank Adliye sarayı şb     32,20 
 ı)Vakıfbank Euro Hs.      3.232,91 
POS HESAPLARI    12.742,50  15.046,47
 a)Vakıfbank Pos Hesabı   12.742,50  15.046,47 
C-TİCARİ ALACAKLAR         
 1-ALICILAR    16.179,79  3.205,79
 a)Avrupa Konseyi    12.770,15  318,70 
 b)Adalet Basım Yay.Dağ. Ltd Şti.  35,26   
 c)Türkiye Barolar Birliği  422,57   
 d)Kubilay Turan    25,88   
 e)Selma Alaca       
 f)Kartal Yayınevi   90,00  90,00 
 g)Seçkin Yayıncılık    3,14   
 h)Finansbank    2.360,00  2.360,00 
 ı)Yetkin Basım Yayım Dağıtım AŞ     
 i)İmge Kitapevi   35,70   
 j)Turhan Kitapevi   337,50  337,50 
 k)Adil Kitapevi   56,25  56,25 
 l)Yavuz Kitapevi   30,30  30,30 
 m)Doğan Dağıtım AŞ   13,04  13,04 
D-DİĞER ALACAKLAR         
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR     54.376,34
 a)Baro Kart Alacakları     54.376,34 
F-STOKLAR         
 1-STOKLAR    52.952,63  51.516,53
 a)Abem Stoklar    4.573,11  3.496,32 
 b)Lokal Stoklar    19.912,05  21.517,08 
 c)Yayınlar Stok   17.622,77  24.268,33 
 d)Fotokopi Kağıtları    10.844,70  2.234,80 
 e)Cübbe      
 f)Verilen Sipariş Avansaları       
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR    150,00  
 1-İŞ AVANSLARI      150,00   
 II-DURAN VARLIKLAR       
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR   93.334,77  97.176,21
 b)Taşıtlar    45.923,47  45.923,47 
 c)Demirbaşlar   112.166,42  116.007,86 
 d)Birikmiş Amortismanlar ( - )  -64.755,12  -64.755,12 
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR   70.549,73  70.549,73
 a)Özel Maliyetler    110.282,87  110.282,87 
 b)Birikmiş Amortismanlar ( - )  -39.733,14  -39.733,14 
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR 5.385,43  448,03
 a-Gelecek Yıllara ait Giderler  ve Gelirler 5.385,43  448,03 
AKTİF TOPLAMI    266.541,53  300.132,72
GENEL TOPLAM     266.541,53  300.132,72
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Kurullar Çalışma Raporu

ANKARA BAROSU İKTİSADİ İŞLETMESİ - BİLANÇO DETAYI      
      

PASİF      2007  31-08-2008 İTİBARİYLE  

 
I-KISA VADELİ KAYNAKLAR         

 B-TİCARİ BORÇLAR      
  1-SATICILARA BORÇLAR   25.933,43  22.777,50
  a)Yayınlar Satıcıları    12.403,96  6.470,67 
  b)Abem Satıcıları    5.331,20  2.999,62 
  c)Lokal Satıcıları    8.198,27  13.307,21 
 C-DİĞER BORÇLAR    51.675,32  11.597,11
  a)Personele Borçlar    23.784,45  10.380,84 
  b)Diğer Çeşitli Borçlar   27.890,87  1.216,27 
 D-ALINAN AVANSLAR    47,62  13,68 
 F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK 32.268,98  20.966,56
  a)Ödenecek Vergiler   16.700,29  11.258,41 
  b)Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 15.568,69  14.210,00 
  c)Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yüküml.   -4.501,85 
 
III - ÖZKAYNAKLAR          

 A-ÖDENMİŞ SERMAYE   250.000,00  250.000,00
  a)Sermaye    250.000,00  250.000,00 
  a)Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar       
  
  B-SERMAYE YEDEKLERİ  4.859,94  4.859,94
  3-Yeniden Değerleme Artışları  4.859,94  4.859,94 
 D-GEÇMİŞ YILLAR GELİR- GİDER FARKLARI 11.706,06  11.706,06
  1-1999 Yılı Karı   1.822,56  1.822,56 
  2-2001 Yılı Karı    1.775,44  1.775,44 
  3-2002 Yılı Karı   621,45  621,45   
4-2003 Yılı Karı      7.486,61  7.486,61 
 E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI  -152.524,05 -109.949,82
 F-DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI  42.574,23  88.161,69
  1- Dönem Zararı         

  2-Dönem Karı    42.574,23  88.161,69 
PASİF TOPLAMI     266.541,53  300.132,72
GENEL TOPLAM      266.541,53  300.132,72
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ANKARA BAROSU İKTİSADİ İŞLETMESİ        
   
GELİR TABLOSU DETAYI        
GELİR TABLOSU HESAPLARI     2007  31-08-2008 İTİBARIYLE 
BRÜT SATIŞLAR           
  
 1- YURTİÇİ SATIŞLAR    1.418.530,77 1.035.771,46   
  a)Otopark Satışları    67.018,85    45.330,61       
b)Dergi Satışları    21.416,80    10.755,26    
  c)Kitap Satışları   13.084,27    10.163,88    
  d)Reklam Gelirleri    13.308,06        
 e)Fax Gelirleri    8.554,02         
 g)Cübbe    15.953,99    10.953,90    
  h)Fotokopi Ücretleri    268.031,45    289.073,46    
  ı)Dosya-İcra Takip Kartı Tebligat Zarfı   38.096,10    
  i)Abem Satışları    192.103,05    153.901,77    
  j)Lokal Satışları   559.173,01    348.722,02    
  k)Bilişim Satışlar      64.958,51    
  l)Dil Eğitim Merkezi Kurs Gelirleri    110.989,77    
  m)Dil Eğitim Merkezi Tercüme Gelirleri  21.585,22    13.360,22    
  n) Diger Satışlar    127.312,28    50.455,73    
 3-DİĞER GELİRLER    3.889,83     153,12   
  a)Hizmet Gelirleri    3.889,83     153,12    
SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )    -178,80     -44,55   
 1-SATIŞTAN İADELER        
  a)Satış İadeleri    -178,80     -44,55    
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)    -1.373.499,17    #DEĞER!
 1-SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ (-)  -34.143,65    -87.020,10    
  a)Satılan Ticari Mallar Maliyeti  34.143,65    -87.020,10    
 2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)    -1.339.355,52     
  a)Otopark Hizmet Üretim Maliyeti -20.045,13    -14.283,29      
 b)Abem Hizmet Üretim Maliyeti   -219.402,40    -165.030,57      
 c)Lokal Hizmet Üretim Maliyet   -602.197,14    -381.271,66      
 d)Yayınlar Hizmet Üretim Maliyeti -105.265,71    -17.930,30       
e)Dil Eğitim Merkezi Hizmet Ür Mal. -99.724,00    -23.618,85       
f)Fotokopi Hizmet Üretim Maliyeti -202.454,26    -164.505,98       g)
Bilişim Giderleri      -61.297,26       
h)Diğer Satışlar Hizmet Üretim Maliyeti  -90.266,88    -23.429,60    
FAALİYET GİDERLERİ    -9.450,43     -4.035,80   
 1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD       
  a)Nakliye ve Kargo Giderleri       
 2- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  -9.450,43     -4.035,80    
  a)Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  -6.000,00     -3.300,00  
  b)Çeşitli Giderler    -2.400,18        
  c)Vergi Resim ve Harçlar   -1.050,25     -735,80  
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KAR     1.240,97   
 1-KAMBİYO GELİRLERİ      1.240,97    
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR     -915,32   
 1-KAMBİYO GİDERLERİ     -915,32    
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR        
   
 1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR  4.525,57     0,00   
 a)Önceki Dönem Gelir ve Karları   1.974,46        
 b)Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar   2.551,11         
c)TL Yuvarlama Farkları         
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR   -1.243,54  -5.620,58   
 a)Önceki Dönem Gider ve Zararları   -1.243,54     -5.620,58    
DÖNEM  NET KARI VEYA ZARARI    42.574,23    #DEĞER!
 a)Dönem Karı    42.574,23    #DEĞER! 

 a)Dönem Zararı        

Bilanço, Gelir-Gider Tablosu
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ANKARA BAROSU 
GENEL KURULU’NA SUNULMAK ÜZERE
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuzun 59. Olağan Genel Kurulunda iki dönem için Baromuz Denetçilerine seçilen 
kurulumuz Avukatlık Yasası 108. maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 78. maddesi 
gereği 2006-2007 , 2007- 2008 dönemlerinde mali işlemleri denetledi. Denetleme ile ilgili 
raporları dosyalarına kondu. 

01.09.2006 tarihi itibariyle 60. Genel Kurula sunulmak üzere 2006-2007 , 2007-2008 
dönemleri mali işlemlerine ilişkin denetleme sonuçlarını bilgilerinize sunarız.

KAYIT VE BELGELER

Muhasebe işlemleri bilgisayar ortamında Tekdüzen Hesap Planına uygun şekilde 
tutulmaktadır. Bilgisayarla tutulan muhasebe kayıtlarının Yevmiye Defteri, Muavin Defter 
ve Defteri Kebir çıktıları ayrı ayrı dosyalarda düzenli olarak saklandığı ve mahsup fişlerinde 
aylık klasörlerde takılı olduğu görüldü.

HESAPLAR

Gelirlerin, banka hesaplarına günlük olarak yatırıldığı, ödemelerin çek, talimat ve kasa ile 
yapıldığı görüldü.

01.09.2008 tarihi itibari ile Kasa ,Banka ve Yatırım Hesaplarında  3.193.633,07.- YTL 
olduğu görüldü. Bu paraların; 

318,81 Kasa Hesabında
25.960,88 Vakıfbank Adliye Sarayı Şubesi cari hs.

757,29 Ziraat Bankası Adliye Sarayı Şubesi cari hs.
1.414,76 İş Bankası Kızılay  Şubesi cari hs.
1.244,69 Şekerbank A.Ayrancı Şubesi cari hs.

28.162,22 Finansbank Necatibey Şubesi cari hs.
38,05 Vakıflar Bankası Uzlaşma Hs..

2.289,77 Şekerbank A. Ayrancı Şubesi cari hs.
1.221,15 Halkbankası Yenişehir Şubesi cari hs.
3.754,55 Garanti Bankası Necatibey Şubesi cari hs.
1.639,02 Yapı Kredi Bankası Kızılay Şubesi cari hs.
3.271,36 Vakıfbank Bankomat hs.

0,37 Ziraat Bankası Necatibey Şub. Cari hs.
1.295,01 Akbank Adliye Sarayı Şubesi cari hs.
1.363,00 Oyakbank İvedik Organize San.Şub. cari hs.

180,94 Finansbank Necatibey Şb. Sterlin Hs.
106.156,58 TEB Meşrutiyet Şubesi Vadeli Hesap

22,89 Ankara Posta çekleri hs.

Denetleme Kurulu Raporu
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127.654,72 Finansbank N. Bey Şubesi Pos Hs.
5.985,03 Vakıflarbankası Adliye Şubesi Pos hs.

43.089,57 İş Bankası N.Bey Pos hs.
26.985,58 Garanti Bankası N.Bey Pos hs.
5.379,56 Yapı Kredi Bankası Kızılay Şb. Pos Hs.

23.383,54 Akbank Adliye Şubesi Pos hs.
12.968,35 Visa Kartları Talimatları 
83.993,59 Finansbank Yatırım Hesabı
5.010,33 Finansbank N. Bey CMK cari hs.

434.150,77 Finansbank N. Bey CMK Yatırım Hs.
5.020,41 Finansbank N. Bey Adli Yardım cari hs.

2.130.070,97 Vakıflarbankası Adliye Şubesi Adli Yardım Vadeli hs.
110.849,31 Finansbank N. Bey Adli Yardım Yatırım Hs. 

A- GELİRLER
2006- 2007 DÖNEMİ GELİRLERİ:

GİRİŞ AİDATI 357.936,00
YILLIK AİDAT 1.310.357,32
AVUKAT KİMLİĞİ GELİRLERİ 13.280,00
STAJYER AVUKAT KAYDİYELERİ 364.650,00
AİDAT GECİKME CEZALARI 312.747,01
KATİPLİK KİMLİK GELİRLERİ 10.140,00
BAĞIŞ VE YARDIMLAR 93.476,46
ROZET GELİRLERİ 560,00
GENEL KURULA KATILMAMA  CEZALARI 49.254,40
ŞİKAYET AVANSLARI 27.344,00
TBB VEKALET PULU GELİRLERİ 706.822,60
BANKA KOMİSYON GELİRLERİ 152,99
DOLAP GELİRLERİ 2.641,00
EĞİTİM GELİRLERİ 112.465,00
BARO KART GELİRLERİ 5.890,00
KONFERANS SALONU KİRA GELİRLERİ 16.530,00
TAHSİL EDİLEN TBB KESENEK VE ÖLÜM FON. 868.699,07
UYAP AV. PORTALI GELİRLERİ 32.190,00

TOPLAM 4.285.135,85.-YTL

2007- 2008 DÖNEMİ GELİRLERİ:

GİRİŞ AİDATI 292.040,00
YILLIK AİDAT 1.540.872,84
AVUKAT KİMLİĞİ GELİRLERİ 17.325,00
STAJYER AVUKAT KAYDİYELERİ 480.900,00

Denetleme Kurulu Raporu
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AİDAT GECİKME CEZALARI 300.483,37
KATİPLİK KİMLİK GELİRLERİ 8.955,00
AVUKAT ORTAKLIĞI DEFTER TASDİK ÜCRETİ 50,00
BAĞIŞ VE YARDIMLAR 20.990,42
ROZET GELİRLERİ 600,00
GENEL KURULA KATILMAMA  CEZALARI 5.218,80
ŞİKAYET AVANSLARI 29.661,94
TBB VEKALET PULU GELİRLERİ 1.020.651,32
BANKA KOMİSYON GELİRLERİ 86,90
DOLAP GELİRLERİ 10.104,00
EĞİTİM GELİRLERİ 71.465,00
BARO KART GELİRLERİ 15,00
KONFERANS SALONU KİRA GELİRLERİ 6.218,00
TAHSİL EDİLEN TBB KESENEK VE ÖLÜM FON. 661.846,84
2008 HUKUK KURULTAYI SPONSORLUK ĞELİR. 70.854,50
KİRA GELİRLERİ 2.080,00
UYAP AV. PORTALI GELİRLERİ 62.300,00

TOPLAM 4.607.718,93.-
YTL

B- GİDERLER

   2006- 2007 DÖNEMİ GİDERLERİ

YÖNETİM GİDERLERİ 176.263,25
PERSONEL GİDERLERİ 689.272,66
BÜRO GİDERLERİ 610.910,96
DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMETLER 409.248,91
ÇEŞİTLİ GİDERLER 181.777,48
YAYIN GİDERLERİ 465.437,16
SOSYAL YARDIMLAR 64.541,49
ÖDENEN DAMGA VE EMLAK VERGİLERİ 1.718,09
AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 194.536,37
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 8.467,05
KONFERANS- SEMİNER GİDERLERİ 84.130,41
KOMİSYONLARIN GİDERLERİ 291.261,50
EĞİTİM MERKEZİ GİDERLERİ 126.378,37
KURULLAR ÇALIŞMA MERKEZİ GİDERLERİ 66.453,56
KONFERANS SALONU GİDERLERİ 29.310,48
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ GİDERLERİ 8.023,16
BİLGİ BELGE MERKEZİ (KÜTÜPHANE) GİD. 10.559,75
UZLAŞTIRMACI AVUKATLARA ÖDENEN ÜCR. 3.533,58
HUKUK MÜZESİ YAPIM GİDERLERİ 12.777,39
BARO KART BASIM GİDERLERİ 20.948,44
TANITIM FİLMİ GİDERLERİ 4.006,10
GÖLBAŞI SOSYAL TES. BAKIM ONARİM GİD. 26.402,31
UYAP AV.PORTALI SERTİFİKA GİDERLERİ 30.229,24
TBB’YE ÖDENEN KESENEK VE ÖLÜM FONLARI 260.593,20

Denetleme Kurulu Raporu
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TOPLAM 3.776.780,91.-YTL

   2007- 2008 DÖNEMİ GİDERLERİ

YÖNETİM GİDERLERİ 109.816,55
PERSONEL GİDERLERİ 790.684,71
BÜRO GİDERLERİ 509.041,23
DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMETLER 505.949,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER 246.438,65
YAYIN GİDERLERİ 366.870,86
SOSYAL YARDIMLAR 50.886,72
ÖDENEN DAMGA VE EMLAK VERGİLERİ 2.436,97
AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 251.002,32
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 11.331,42
KONFERANS- SEMİNER GİDERLERİ 466.384,30
KOMİSYONLARIN GİDERLERİ 268.613,12
EĞİTİM MERKEZİ GİDERLERİ 281.071,57
KURULLAR ÇALIŞMA MERKEZİ GİDERLERİ 73.525,92
KONFERANS SALONU GİDERLERİ 26.096,98
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ GİDERLERİ 4.322,50
BİLGİ BELGE MERKEZİ (KÜTÜPHANE) GİD. 17.330,55
DİL EĞİTİM MERKEZİ GİDERLERİ 1.158,83
HUKUK MÜZESİ GİDERLERİ 52.235,04
BARO KART BASIM GİDERLERİ 28.396,44
TBB’YE ÖDENEN KESENEK VE ÖLÜM FONLARI 374.212,80

TOPLAM 4.437.806,48.-YTL

SONUÇ:

Kurulumuz Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 79. maddesi gereği Ankara Barosunun 2006-
2007, 2007-2008 dönemleri mali işlerine ait raporumuzu Genel Kurula sunuyoruz. 
Bilançonun onanmasını, Yönetim Kurulunun aklanmasını, 2007-2008 , 2009-2010 
dönemlerine ait bütçe tasarılarının kabulünü, onayınıza sunuyoruz.  01.09.2008

DENETLEME KURULU

Av.Gülser ERKOÇ     Av. Uğur Erhan DİNÇER              Av. Şevki Gürel YÜCEER

Denetleme Kurulu Raporu
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2006- 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Baromuzun 59.Olağan Genel Kurulunda görevlendirilen Kurulumuz, 19.10.2006 tarihinde, önce-
ki Kuruldan görevi devralmak suretiyle gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev bölümü yaparak 
çalışmalarına başlamıştır.
Avukatlık Kanunu’nun 105.maddesi uyarınca iki yıl süre için seçilen Disiplin Kurulu üyeleri 
arasından; Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini Av. Cevat BALTA, Kurul Katip Üyeliğini de Av. Se-
lahattin EMRE yapmıştır.

Görev süresi içerisindeki Kurul çalışmaları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur:

1- 2004-2006 DÖNEMİNDEN DEVREDİLEN DOSYA SAYISI  100
2- YENİ DÖNEMDE AÇILAN DOSYA SAYISI   554
(2006 yılında 28, 2007 yılında 357 ve 2008 yılında 169 dosya açıldı)
3- İNCELEMEYE ALINAN DOSYA SAYISI TOPLAMI  654
4- KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI    332
 a- Ceza Tayinine Yer Olmadığına  80
 b- Uyarma    141
 c- Kınama    50
 d- Para Cezası    12
 e- İşten Çıkarma    4
 f-  Meslekten Çıkarma   5
 g- Zamanaşımı (ortadan kaldırma)  35
 h- Birleştirme    5
5- Devam eden dosya sayısı      322
Devam eden dosyaların durumu:
206 adet dosyada; Kovuşturma konusu eylem nedeniyle savcılık soruşturması ve ceza davası 
olması nedeniyle Avukatlık Kanunu 140.maddesi gereğince ceza davası ve savcılık soruşturma so-
nucu beklenmektedir.
54 adet dosya; 05.09.2008 tarihinde Kurulumuza sevk edilmiş olduğundan tebligat işlemleri henüz 
tamamlanmamıştır.  
62 adet dosya; inceleme ve duruşma aşamasında  olup Kurulumuzun görev süresi sonuna kadar bir 
kısmının karara çıkması mümkündür.
6- Açılan ve işlemi sona eren Talimat dosya sayısı      6
7- Tedbiren İşten Yasaklama karar sayısı          9
8- Disiplin cezalarının ilgilinin sicilinden silinmesi karar sayısı 6
Ayrıca, Altındağ 1 Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17.01.2007 gün ve 2007/2 sayılı kararı ile, 
“ 15.10.2006 tarihinde yapılan Ankara Barosu’nun organ seçimlerinde, sandık seçmen listelerinde 
ismi bulunduğu halde oy kullanmayan ve verilen süre içinde mazeret bildirmediği” gerekçesiyle 
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 4667/51 sayılı yasayla değişik 86.maddesi gereğince verilen para 
cezasının kaldırılması ile ilgili olarak Kurulumuza gelen 304 Adet itiraz başvurusunun 234 adedinin 
Kabulüne, 70 adedinin Reddine karar verilmiştir.           
Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 25.09.2008
               Avukat Cevat BALTA
         DİSİPLİN KURULU 

BAŞKANI

Disiplin Kurulu Çalışma Raporu
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SORUŞTURMA DOSYALARI DURUM RAPORU

25.09.2008

ÖNCEKİ DÖNEMDEN
DEVAM EDEN (KARAR VERİLMEYEN) 929 ADET DOSYA DEVREDİLDİ.

19.10.2006 TARİHİNDEN SONRA 1361 ADET DOSYA AÇILDI.
Açılan dosyaların yıllara göre dağılımı:
2006 yılında   185 Adet
2007  yılında  644  Adet
2008  yılında   532 Adet

Önceki dönemden devredilen ve yeni açılan  
TOPLAM 2290 ADET DOSYA İNCELEMEYE ALINDI.

1480 ADET DOSYA’YA KARAR VERİLDİ.
Verilen kararların türlerine göre dağılımı: 
Disiplin Kovuşturması açılmasına yer olmadığına 857 Adet
Disiplin kovuşturması açılmasına   585  Adet
İşlemden kaldırılmasına    22 Adet
Yeniden karar verilmesine yer olmadığına  5 Adet
Birleştirme     11 Adet

Geriye kalan 
810 ADET DOSYA DEVAM ETMEKTEDİR. 
Durumlarına göre dağılımı: 
Ceza Davası veya savcılık sonucu bekleyen  431 Adet
Soruşturmacı Yönetim Kurulu üyesinde olan 41 Adet
Yazışma aşamasında olan    276 Adet 
Yazışması tamamlanan ve karar aşamasına gelen 62 Adet

Ayrıca, yasal şartları oluşmayan 122 adet şikayet başvurusu için soruşturma açılmasına yer 
olmadığına karar verilmiştir.

Bilgilerinize saygı ile arz olunur.

Av.Vedat Ahsen COŞAR
ANKARA BAROSU BAŞKANI

Yönetim Kurulu Soruşturma ve Kovuşturma Dosyaları Durum Raporu
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AÇILAN İDARİ DAVALAR

Ankara Barosu Milli Eğitim Bakanlığı
YÖK Başkanlığı
Başbakanlık

9 adet hukuk fakültesi 
kurulmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararının iptali (9 ayrı 
dava açılmıştır)

Derdest 

Ankara Barosu Sağlık Bakanlığı Genelge İptal Derdest

Ankara Barosu Altındağ Belediyesi Ödeme emri iptal İptal

Ankara Barosu Altındağ Belediyesi Başkanlığı Ödeme emri iptal Derdest

Ankara Barosu Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Amaçlı İmar Planlarının 
Yapımına İlişkin Tebliğ’in iptali

Derdest

Ankara Barosu Başbakanlık – Maliye Bakanlığı Yönetmelik İptali (“Suç Gelirl-
erinin Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine 
Dair Tedbirler Hakkında Yönet-
melik)

Derdest

Ankara Barosu İçişleri Bakanlığı-Milli Savunma 
Bakanlığı

Yönetmelik İptali Derdest

Ankara Barosu Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı

T.C.D.D. 1/1000 VE 1/5000 
ölçekli planlarının iptali

Derdest

Ankara Barosu Çevre ve Orman Bakanlığı
Orman Gnl. Müdürlüğü

6831 sayılı Orman Kanununun 
2 nci Maddesinin (A) Bendine 
Göre Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılacak Yerler Hakkında 
Yönetmelik İptali

Derdest

Ankara Barosu Çevre ve Orman Bakanlığı
Orman Gnl. Müdürlüğü

Orman Sayılan Alanlarda Veri-
lecek İzinler Hakkında Yönetme-
lik İptali

Derdest

Ankara Barosu İçişleri Bakanlığı Asker Kişiler konulu Genelge 
İptali

Derdest

Ankara Barosu Adalet Bakanlığı CMUK Gereğince Müdafi ve 
Vekillerin Görevl. ile Yap. Öd. 
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönet-
melik İptali

Derdest

Ankara Barosu Başbakanlık İşyeri İzin Harcı Yönetmelik İptal Derdest

Ankara Barosu Adalet Bakanlığı –TBB Ruhsat İşi Karar 
düzeltme 
(Bozma)

Ankara Barosu Adalet Bakanlığı – TBB Ruhsat İşi Temyiz 
(Red)

Ankara Barosu Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı

Bütçe İptali Temyiz 
(Red)

Ankara Barosu Ankara Valiliği Sivil Savunma Fonu Temyiz 
(Red)
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Ankara Barosu Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı-ASKİ

Su tarifesi iptal Kısmen 
Kabul 
(Danıştay)

Ankara Barosu Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı-ASKİ

Ön ödemeli sayaç İptal (Karar 
düzeltme)

Ankara Barosu Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı

İçki Yasağı Derdest

Ankara Barosu Adalet Bakanlığı-TBB Ruhsat İşi Kabul 
(Karar 
düzeltme)

Ankara Barosu Adalet Bakanlığı Yak. Gözaltına Alma …Yön. İpt. Derdest

Ankara Barosu Adalet Bakanlığı –TBB Tarife İptal Red 
(Danıştay)

Ankara Barosu İçişleri Bakanlığı İşyeri İzin harcı Derdest

Ankara Barosu İçişleri Bakanlığı İçkili Yer Genelgesi İptal 
(Danıştay)

Ankara Barosu Maliye Bakanlığı 375 no’lu VUK Genel Tebliği 
İptali

Derdest

Ankara Barosu Maliye Bakanlığı e-beyanname iptal Vazgeçme

HUKUK DAVALARI

Ankara Barosu Hanife YILMAZ Adli Yardım Rücu Derdest
Ankara Barosu Selma Akgül Adli Yardım Rücu Derdest
Ankara Barosu Deniz HEPER Adli Yardım Rücu Hitam (Kabul)
Ankara Barosu Muharrem ULUYURT Adli Yardım Rücu Hitam (Kabul)
Ankara Barosu Keziban GÜRLEYİK Adli Yardım Rücu Hitam (Kabul)
Ankara Barosu Sema Birvar Tahliye Hitam (Kabul)
Ankara Barosu CSS Müşavirlik Haksız Rekabet Derdest
Ankara Barosu Gürcan Büyükaslan Haksız Rekabet Yargıtay (Kısmen Kabul)

Ankara Barosu Group İdari İnceleme De-
netim Raporlama Ltd. Şti.

Haksız Rekabet Derdest

Ankara Barosu Grup Marka Patent Ofisi 
Ltd. Şti.

Haksız Rekabet Uzlaşma

Ankara Barosu Statü Danışmanlık A.Ş. Haksız Rekabet Kabul
Ankara Barosu-
Av. Betül 
Demirsoy

Işılay Tözören Tazminat (Ankara 
Barosu Müdahil)

Derdest

Ankara Barosu Fadıl Değirmenci Adli yardım rücu Red

SUÇ İHBARLARI VE CEZA DAVALARI
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Ankara Barosu CSS Müşavirlik Avukatlık Kanununa Muh. Beraat (Yargıtay)
Ankara Barosu Büyükaslan Danışmanlık Avukatlık Kanununa Muh. Mahkumiyet 

(Yargıtay)
Ankara Barosu Simaj Patent Ltd. Şti. Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Ahmet Gül Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Ahmet Kutlu Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Statü Danışmanlık A.Ş. Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu M. İdil Gülmezoğlu Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Halil Kamil Ektem Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Fikret Arıker Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Kubilay Üstüner Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Ece Dilek Soysal Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Cihan Çakırca Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Hicabi Ergün Avukatlık Kanununa Muh. Mahkumiyet 

(Yargıtay)
Ankara Barosu Ö. Sedat Çakıcı Avukatlık Kanununa Muh. Mahkumiyet-

İd. Para Cezası 
(Yargıtay)

Ankara Barosu Sedat Erten Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Hasmer Hasar Yön. ve Dan. 

A.Ş.
Avukatlık Kanununa Muh. Takipsizlik 

(İtiraz)
Ankara Barosu Salih Memecan Basın Yolu ile Hakaret Takipsizlik 

(İtiraz)
Ankara Barosu Ferhat Mavituna Avukatlık Kanununa Muh. Savcılık İnceleme
Ankara Barosu Yahya Aktaş Avukatlık Kanununa Muh. Savcılık İnceleme
Ankara Barosu Fehmi Ömer Yalazı Avukatlık Kanununa Muh. Savcılık İnceleme
Ankara Barosu Gül Efem Avukatlık Kanununa Muh. Takipsizlik
Ankara Barosu Şerif Akşit Muhafaza Görevini Köt. 

Kullanma
Derdest

Ankara Barosu Sema Birvar Güveni Kötüye Kullanma Savcılık İnceleme
Ankara Barosu Hüsamettin Demir Avukatlık Kanununa Muh. Derdest
Ankara Barosu Arzuhalciler Avukatlık Kanununa Muh. Mahkumiyet 
Ankara Barosu Ekrem Ulusoy Avukatlık Kanununa Muh. Beraat (Yargıtay)
Ankara Barosu Arzuhalciler Avukatlık Kanununa Muh. Beraat (Yargıtay)
Ankara Barosu Arzuhalciler Avukatlık Kanununa Muh. İdari Para Cezası 

(İtiraz)
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ALEYHİMİZE AÇILAN DAVALAR

Cengiz Şentürk Ankara Barosu İşe İade Kabul (Yargıtay)

Erkan Kahraman Ankara Barosu İşe İade Kabul 

Tevfik AYALP Ankara Barosu İşe İade Kabul 

Ali Ersöz Ankara Barosu İşe İade Red 

İbrahim Karataş Ankara Barosu İşe İade Derdest

Rıfat Erk Ankara Barosu İşe İade Red

Özgür Vural Ankara Barosu İşe İade Kabul

Kemal Vuraldoğan Ankara Barosu Alacak Derdest

Pınar Semerci Ankara Barosu İşe İade Kabul (Yargıtay)

Orhan Uysal Ankara Barosu İşe İade Derdest

Mustafa Ünal Ankara Barosu Ruhsat İşi İptal (Danıştay)

Ali Özkaya Ankara Barosu Disiplin İşi Derdest

Cemil Mungan Ankara Barosu Disiplin İşi Derdest

Edip Çiftçi Ankara Barosu Ruhsat İşi Derdest

Erbaşar Özsoy Ankara Barosu Disiplin İşi Derdest

Memduh Tekelioğlu Ankara Barosu Disiplin İşi Derdest

Şevket Can Özbay Ankara Barosu Disiplin İşi İptal (Danıştay)

Bendal Celil Ezman Ankara Barosu Disiplin İşi İptal (Danıştay)

Şerafettin Karabela Ankara Barosu Disiplin İşi Red (Danıştay)

Mürsel Balı Özmen Ankara Barosu Ruhsat İşi Red (Danıştay)

Erhan Şimşek Ankara Barosu Ruhsat İşi İptal (Danıştay)

Cemal Bayseferoğulları Ankara Barosu Disiplin İşi Derdest

İsa Enli Ankara Barosu Ruhsat İşi Red (Danıştay)

Orhan Arslan Ankara Barosu Disiplin İşi Red (Danıştay)

Bülent Turhan Gündüz Ankara Barosu Disiplin İşi Derdest

Ahmet Soylu Ankara Barosu Ruhsat İşi İptal (Danıştay)

Burçak Güneş Ankara Barosu Hakkında tesis ed. İd. İşl.
iptali

Red (Danıştay)

İsmail Erbay Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Selman Taşdibi Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Şevket Can Özbay Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Halime Evrim Atılgan Ankara Barosu Bordrolu ol. marka-patent 
vek. çalışmanın mümk. 
olmayacağına dair YK 
kararının iptali

Red (Danıştay)

Suat Çelebi Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Abdullah Kiştin Ankara Barosu Disiplin İşi Red (Danıştay)

Yıldırım Gürkan Ankara Barosu Ruhsat İşi Red (Karar düzeltme)
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Mehmet Yalçın Ankara Barosu Staj Kısmen Kabul (Karar 
düz.)

Fahri Maden Ankara Barosu Disiplin İşi Red (Danıştay)

Oktay Polat Ankara Barosu Disiplin İşi Red (Danıştay)

Yahya Zabunoğlu Ankara Barosu Para Cezası Red 

Gülden Güldamla Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Şevket Can Özbay Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Gülden Güldamla Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Ahmet Cömert Ankara Barosu Disiplin İşi Red

İsmail Erbay Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Gülden Güldamla Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Gülden Güldamla Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Mehmet Sessiz Ankara Barosu
Cihan Menekşe Ankara Barosu Disiplin İşi Red

Mehmet Fatih Çiçekli Ankara Barosu Staj iptali Red

Mehmet Sessiz Ankara Barosu Aidat Red (Danıştay)

Ömer Faruk Alimoğulları Ankara Barosu Staj ve Ruhsat Red

Bendal Celil Ezman Ankara Barosu Disiplin İşi Red
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ANKARA BAROSU
AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI 
2006-2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı, 21.12.1953 Tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilen 6207 Sayılı Kanun’un 29.12.1953 Tarihinde 8595 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girdikten beş yıl sonra 1958 yılında kurulmuş olup, 
Kanunun  kabulü ile her avukatın sandığa üye olması zorunlu kılınmıştır. Ancak Avukatlık 
Kanunu ile Topluluk Sigortasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle  19.03.1969  Tarih ve 
1136 Sayılı Kanunun 193.Maddesi ile 6207 Sayılı Kanunun 1.Maddesi değiştirilerek sandık 
üyeliği ihtiyari hale getirilmiştir.

Sandığımızın 31.08.2008 itibariyle  1513  avukat ve 45 stajyer üyesi bulunmaktadır. Ankara 
Barosu Yardımlaşma Sandığı, 6207 Sayılı Kanuna göre kurulmuş ve mevcudiyetini başarıyla 
sürdürebilen Türkiye’deki tek yardımlaşma sandığı olmakla çok özel bir konuma sahiptir. 
Bu konum üyelerimizin çoğunun, sandığımızı özenle korunması gereken bir kuruluş olarak 
görmesinden ve Baromuza her zaman güç verdiğini düşünmesinden kaynaklanmaktadır.

            Baro Genel Kurulu ile ABAYS Genel Kurulunun ve Yönetimlerinin ayrılması hususu 
yıllardan beri tartışılan ve beklenen bir olgu olmuştur. Bu konu ile ilgili yasa değişikliği 
gerektiğinden, 2004-2006 döneminde görevde bulunan arkadaşlarımızın çabalarıyla 
hazırlanan yasa teklifinin yeni yasama döneminde gerçekleşmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur.

 Sandığımızın yaptığı en önemli hizmetlerden biri üyelerimize yapılan sağlık 
yardımlarıdır. Maliye Bakanlığı tarafından saptanan ve Kamu Kurumu personelinin sağlık 
harcamalarına esas alınan Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) fiyatlarına göre sağlık hizmeti 
alabilmelerine ilişkin uygulamaya görev süremizde de aynen devam edilmiş; üyelerimizin 
ameliyat ve yatarak tedavi giderleri açısından da Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı 
(BUT) listesinde belirlenen fiyatlar esas alınarak, uygulamaya dahil edilmiştir. 
 
  01/09/2004 – 31/08/2006 tarihleri arasında sağlık yardımı talep sayısı 9951 ve 
ödenen toplam sağlık yardımı 1.187.783,19 YTL. İken, 

01/09/2006– 31/08/2008 tarihleri arasında 7158 sağlık yardımı talep edilmiş ve 919.029,37 
YTL.  ödeme yapılmıştır.

 Görev dönemimiz içerisinde vefat eden üyelerimizin mirasçılarına toplam 48.000,00 
YTL ölüm yardımı yapılmıştır. 

 Abays Yönetmeliğinin 25. maddesinde yer alan “olağanüstü giderler” faslından 
üyelerimize toplam 8.500 YTL yardım yapılmıştır. 

 Sandığımızın, bankalarda bulunan vadeli mevduatları; banka faiz oranları yakından 
takip edilerek en emin ve en yüksek faiz uygulayan bankalarda vadeli mevduat hesabında 
değerlendirilmiş, vadesiz mevduat hesaplarındaki nakit tutarlar da, değer kaybı riski 
taşımayan yatırım fonlarında tutularak ilave bir gelir sağlanmıştır. 
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 Yönetime geldiğimizde 5.450.754,09 YTL olan nakit varlığımız, üyeliğin avukatlık 
kanunu uyarınca ihtiyari hale gelmesi nedeniyle üye sayısı artışındaki durağanlık, sağlık 
yardım talebi ve giderlerindeki önceki yıllara oranla yüksek seviyedeki artış, sandığımızın 
başlıca gelirlerinden olan faiz gelirindeki faiz oranlarının düşmesine bağlı azalış ve ayrıca 
yapılan yatırımlara rağmen 31/08/2008 tarihi itibariyle 4.533.265,73 YTL YTL olarak 
muhafaza edilmiştir. 

 Bilindiği üzere en çok gelir getiren ve değer sağlayan yatırım gayrimenkul yatırımı 
olduğundan, üyelerimizin birikimlerini ençoklaştırmak için, görev dönemimizde çok önemli 
bir yatırıma imza atılmış ve Gölbaşı Ankara Barosu Sosyal Tesisi her iki yanında bulunan 
arsalar sosyal tesisimize kazandırılmıştır. Mülkiyeti Sandığımıza ait olan taşınmaza komşu 
parsellerden 1004 m2 alanlı 587 ada, 4 parsel nolu hisseli taşınmazın tamamı 769.000.-YTL. 
sına 04.10.2007 ve 30.10.2007 tarihlerinde, 1095 m2.alanlı 587 ada, 2 parsel nolu taşınmaz 
ise 07.01.2008 tarihinde 850.000.-YTL. sına satın alınmıştır. Söz konusu taşınmazların 
satın alınmasının hemen arkasından gerek taşınmazların satın alınmasıyla, gerekse ödenen 
satış bedelleriyle ilgili tüm bilgiler Baromuzun internet sayfası ile panolarında 04.10.2007, 
30.10.2007, 07.01.2008 tarihlerinde yapılan açıklamalarla tüm meslektaşlarımıza 
duyurulmuştur.

Baromuz üyelerine yakışır biçimde hizmet veren ve Sandığımızın maliki bulunduğu Gölbaşı 
Ankara Barosu Sosyal Tesisi binası, yıllar içerisindeki yıpranma ve depremlerden etkilenmesi 
nedeniyle fiziki kullanım ömrünü tamamlamıştır. Son hali 3000 m2 üzerine çıkan Sosyal 
Tesis arsaları üzerinde 28.02.2008 tarihinde tevhit işlemi yapılarak, yine mensuplarımıza 
yakışır bir sosyal tesis hizmet binası yapımına karar verilmiş ve  21.07.2008 tarih, 269/08 no 
ile inşaat ruhsatı alınmıştır. 

Yaklaşık 1171,74 YTL olarak saptanan keşif bedeli üzerinden teklifler alınmış ve inşaatın 
yapım işi keşif artışı hariç 990.000.-YTL. bedelle Zafer Yıldırım İnşaat Limitet Şirketine 
verilmiştir. İnşaatın yapımına fiilen 21 Temmuz 2008 tarihinde başlanılmış, temel atma 
töreni 31 Temmuz 2008 günü yapılmış olup bu aşamaya kadar inşaatın bodrum kat tabliyesi 
ve temeli atılmış, temelin geri dolguları, bodrum kat perdeleri, kolonları yapılmış, asma 
kat tabliyesi dökülmüştür. Buna göre inşaatın bu aşamadaki tamamlanma oranı % 55’dir. 
Sözleşmesine göre inşaatın bitim tarihi 07 Kasım 2008’dir. Bina tamamlandığında arsa değeri 
ile birlikte yaklaşık değerinin 10.000.000 YTL. olacağı tahmin edilmektedir.

Barohan’da kiracı olarak bulunan Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı tahliye edilmiş 
olup, yaklaşık 45 yıllık bir bina olması nedeniyle, kapsamlı bir tadilata alınmıştır. Henüz 
tadilat sürerken binanın tamamı Ankara Barosu Başkanlığı’na 45.000 YTL. Aylık kira getirisi 
ile kiralanmıştır. 

Görev dönemimizdeki en önemli değişikliklerden birisi de istihdam fazlası personelin iş 
akitlerine son vermek ve üyelerimize yetecek derecede daha üstün donanıma sahip personel 
ile yola devam etmek olmuştur. Personel politikasında yapılan bu değişiklik ile yıllık yaklaşık 
100.000 YTL. Tutarında tasarruf sağlanmıştır. 

Daha önce adliye binası içindeki fotokopi hizmeti Abays tarafından sunulmakta iken, yapılan 
fizibilite çalışmaları sonrasında, özellikle makinelerin amortismanı ve personel istihdam 
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yükünün çok fazla olması ve faaliyetin sürekli zararda olması nedeniyle fotokopi hizmetleri 
tamamıyla Baro’ya devredilmiştir. 
İnternet ortamında ve Sandığımıza ait web alanı dahilinde hastalık limitlerimize ve sağlık 
yardımları fon uygulama esaslarındaki prensiplere göre çalışan ve bu yolla üyelerimizin 
sağlık yardımı limitlerinin bilgisayar ortamında, hızlı ve etkin bir biçimde uygulanması 
imkanı getiren ABAYS bilgisayar / yazılım programı; gerek teknik özellikleri ve gerekse 
fon uygulama esasındaki değişiklikler kapsamında güncellenmiş / yenilenmiş ve bilgisayar 
programının tüm şifre ve sourcecode’ları ile her türlü fikri mülkiyet hakları ABAYS’a ait 
konumda yeniden yapılandırılmış ve ABAYS bilgisayar sağlık programında bundan sonra 
olabilecek değişiklikler açısından bilgisayar programı nedeniyle ek mali külfet yaratmayacak 
teknik imkan hizmetleri geliştirilerek devam etmektedir.

Sandık aidat alacaklarının düzenli ve eksiksiz olarak tahsil edilebilmesi için üyelerden kredi 
kartı muvafakat formu alınması yönündeki uygulamaya görev süremiz içerisinde de aynen 
devam edilmiştir. Ancak bazı bankaların müşterilerine verdikleri kredi kartlarının şifre / 
pin kodunda yıl başı ve yıl sonu itibariyle değişiklik yapmakta oluşu nedeniyle kredi kartı 
muvafakat formu alınmış bazı üyelerimizin yıl sonu ve yılbaşlarında kredi kartları şifre 
ve pin kodlarında değişiklik olması nedeniyle aidat kesintisi yapılamamaktadır. ABAYS 
Müdürlüğünce çeşitli periyotlarla üyelerimiz ile bu hususta birebir telefon irtibatına geçilerek 
kredi kartı değişiklikleri sandık kayıtlarında güncellenmektedir. 

Adliye Sarayı içinde bulunan Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (Abays) Tabipliği tüm 
meslektaşlarımıza ve hatta gerektiğinde adliye personeli ve vatandaşlara da bina içi acil 
durumlar, danışmanlık, yönlendirme, birinci basamak muayene ve sevk, küçük cerrahi 
müdahale şeklinde birinci basamak ve acil sağlık hizmeti vermeye devam ederken, tabipliğin 
tüm baro üyelerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı düşünüldüğünden, Abays Tabipliği, 
Baro Tabipliğine dönüştürülerek, hem tüm meslektaşlarımızın daha iyi hizmet alması 
sağlanmış hem de Sandığımız üzerindeki önemli bir gider yükü azaltılmıştır. 

Son dönemde üyelerimizin dikkat etmesi ve bilgi sahibi olması gereken bir başka gelişme ise 
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Dayanışma Fonu’nun uygulamaya girmiş olmasıdır. Türkiye 
Barolar Birliği Sosyal Dayanışma Fonu uyarınca ; 

Avukatın kendisine ait olmak üzere;

 a-Yatarak yapılan tedavilerinde 50.000,00YTL ye kadar %20 katılım payı ile
BUTx1,6 üzerinden, (Maksimum TTB asgari fiyatlarına kadar)
 b-Yapılan yatarak tedavilere ait olmak üzere, kullanılan tıbbi malzeme ve stent gibi 
uygulamaları yüksek limit ve katılım payı ile ödemektedir.
 c-Şehir içi-dışı ambulans hizmeti,
 d-Evde bakımda özel hemşire
 e-Ayaktan veya yatarak kemoterapi hizmetleri,
 f-Ayrıca da belli koşullar sağlanması halinde, bazı hastalık ve durumlara maruz 
kalınması durumunda olağandışı yardım, 
 g-İş göremezlik halinin 21 günden fazla olması halinde yılda max.90 güne kadar her 
gün için belli limitlerde yardım, avukatlara Türkiye Barolar Birliğince sağlanmaktadır.
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Avukatın kendisine ait tüm ameliyat ve yatarak tedavi giderleri faturası ile 21 gün üstü iş 
göremezliklere ilişkin faturaların TBB FON uygulaması sonrasında üyelerimizce TBB FON 
yönetmeliğinden karşılanmak üzere TBB FON Yönetimine yönlendirilmesi durumunda hem 
üyelerimizin hem de Abays’ın menfaatine olmak üzere kazanımlar elde edilmiş olacaktır. 

Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 Tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca tüm 
avukatlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup , bu bağlamda, ABAYS Tabipliğinden 
Baro Tabipliğine dönüştürülen tabiplik  kurumsal olarak tüm avukatları kapsayacak şekilde 
aile hekimliği kurumuna dönüştürülebilecek ve  işlevselliği artırılacak; ABAYS’ın bu 
fonksiyon için herhangi bir harcama yapma durumu ortadan kalkmış olacaktır. Mevcut 
durumda tüm SSK ve emekli sandığı hastalarının kullanılması zorunlu sürekli ilaçları ve tüm 
ilaçları, yine ABAYS tabipliğinde resmi reçete haline getirilerek, ABAYS’tan değil SSK dan 
ödeme alınması şekline dönüştürülebilmiştir.

Sandığımızın sağlık yardımları için üyelere öneriler, 6207 sayılı Kuruluş Kanunu, ABAYS 
Yönetmeliği, ABAYS Yönetmeliği Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları, ABAYS 
Sağlık Yardımı Teminat Limitleri Cetveli vb. hakkında her türlü ayrıntılı bilgiye www.
ankarabarosu.org.tr adresindeki Ankara Barosu Web sayfasında yer alan ABAYS başlıklı 
pencereden ulaşılabilmektedir.

Yönetim Kurulu olarak, görev süremiz boyunca; ABAYS çalışmalarına ilgi, destek ve 
katılımını esirgemeyen ABAYS Yürütme Kurulu Üyelerimize, bu çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

         
Saygılarımızla,

 

ABAYS Faaliyet Raporu ve Bütçesi



646

Kurullar Çalışma Raporu

2006-2007 DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ
GELİRLER 

         YTL
BANKA FAİZ GELİRLERİ 1.014.777,81

KIRTASİYE GELİRLERİ 1.281,86

BAĞIŞ GELİRLERİ 50,00

BARO KİRA GELİRLERİ 55.000,00

ÖZÜRLÜLER İDARESİ KİRA GELİRLERİ 336.084,88

İŞLETME AVANS ÖDEME GELİRLERİ 28.787,17

BARO KONF.SALONU KİRA GELİRLERİ 14.300,00

GOOD-YEAR HİSSE SENEDİ GELİR. 13.980,00

ÜYE AİDATI FAİZ GELİRLERİ 12.438,22

ÜYE AYRILMA 8.164,95

BANKA İŞLEM GELİRLERİ 3,94

T O P L A M 1.484.868,83

GİDERLER  
İDARİ VE KANUNİ GİDERLER              YTL

DANIŞMAN HEKİM GİDERLERİ 8.739,00

KIRTASİYE GİDERLERİ 1.264,87

P.T.T GİDERLERİ 5.080,95

ÇEŞİTLİ GİDERLER 5.564,13

BİNA GİDERLERİ(BARO-HAN) 16.611,00

SOSYAL TESİS GİDERLERİ(GÖLBAŞI) 4.142,35

YARGI GİDERLERİ 2.387,16

İKRAM GİDERLERİ 831,80

BANKA MUAMELELERİ GİDERLERİ 147.508,41

ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 246,40

AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 6.894,41

HEMŞİRE ÜCRETİ 3.132,00

OLAĞANÜSTÜ YARDIM GİDERLERİ 8.500,00

ÜYE TASFİYE ALTIN 21.403,09

MATBAA GİDERLERİ 17.582,00

TOPLAM 249.887,57

SOSYAL HAST.YARD.GİDERLERİ  
HASTALIK YARDIMLARI FON GİDERLERİ 521.105,45

ÖLÜM YARDIMI 28.000,00

TOPLAM 549.105,45

PERSONEL GİDERLERİ  
PERSONEL ÜCRETLERİ 109.554,49

PERSONEL İKRAMİYELERİ 27.340,53

FAZLA MESAİ 1.719,05

SİGORTA İŞVEREN HİSSESİ  21.720,81

AYLIK SOSYAL YARDIMLAR 49.447,98

YILLIK SOSYAL YARDIMLAR                                    10.035,57

İŞSİZLİK SİGORTA İŞVEREN HİSSESİ                                                         2.438,17

KIDEM TAZMİNATI 29.372,55

TOPLAM 251.629,15

KAR DAĞITIMI

2008 GELİR FAZLASI DAĞITIMI 434.246,66

GENEL TOPLAM 1.484.868,83
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31 AĞUSTOS 2007 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF YTL PASİF                YTL

DÖNEN VARLIKLAR 10.542.925,34 KISA VAD.YABANCI KAYNAK 8.965.473,28

KASA 26.288,88 MALİ BORÇLAR 78.010,44

BANKALAR 6.441.198,98 DİĞER BORÇLAR 817,00

TİCARİ ALACAKLAR 166.333,84 ALINAN AVANSLAR 18.980,00

DİĞER ALACAKLAR 3.615.718,76 ÖD.VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 3.897.444,26

FAİZ ALACAKLARI 268.971,00 YENİDEN DEĞERLENDİRME 4.970.221,58

STOKLAR 8.432,07  

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 15.981,81 UZUN VAD.YABANCI KAYNAKLAR 6.545.750,99

DURAN VARLIKLAR 5.218.652,42 ÖZ KAYNAKLAR 250.353,50

TİCARİ ALACAKLAR 1,13 GİRİŞ ÖDENTİSİ 250.353,50

MALİ DURAN VARLIKLAR 87.235,20  

MADDİ DURAN VARLIKLAR 5.054.513,36  

BİLANÇO DEVİR HESABI 76.902,73  

 15.761.577,76  15.761.577,76

31 AĞUSTOS 2008 TARİHLİ BİLANÇO

   

AKTİF                 YTL  PASİF   YTL           

DÖNEN VARLIKLAR 9.893.954,20 KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR 12.297.783,38

 

KASA 320.370,62 MALİ BORÇLAR 49.994,71

BANKALAR 4.533.265,73 DİĞER BORÇLAR 1.227,00

TİCARİ ALACAKLAR 179.038,78 ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR. 12.353,31

DİĞER ALACAKLAR 4.535.418,77 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 4.754,79

ÜYELERDEN FAİZ ALACAĞI 302.975,41 TAHK. BİRİKİM FONU 
KARŞILIĞI 1.133.864,71

VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLARI 22.884,89 TAHK. SDF KARŞILIĞI 3.401.527,00

  TAHK. BİRİKİM FONU FAİZİ 75.743,95

DURAN VARLIKLAR 9.726.385,60 TAHK. SDF FAİZİ 227.231,49

 YENİDEN DEĞERLENDİRME 7.391.086,42

TİCARİ ALACAKLAR 1,13  

MALİ DURAN VARLIKLAR 69.508,56 UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR 7.061.122,92

MADDİ DURAN VARLIKLAR  

ARSA VE ARAZİLER 1.622.255,00  

BİNALAR 7.500.000,01 ÖZ KAYNAKLAR 261.433,50

DEMİRBAŞLAR 22.443,35 GİRİŞ ÖDENTİSİ 261.433,50

DİĞER MADDİ DURAN 
VARLIKLAR 31.323,59  

YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR 480.853,96  

  19.620.339,80   19.620.339,80
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2007-2008  DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ

GELİRLER           YTL

KIRTASİYE GELİRLERİ                 5,44
BARO KİRA GELİRLERİ(BARO-HAN) 45.000,00
ÖZÜRLÜLER İD.KİRA GELİRİ 234.473,76
İŞLETME AVANS ÖDEME GEL. 32.989,43
BARO HAN KONFERANS SALONU KİRA GELİRİ 20.800,00
BARO KİRA GELİRİ(ABEM) 145.000,00
ÜYE AİDAT FAİZ GELİRLERİ 10.685,37
BANKA FAİZ GELİRLERİ              770.354,01
BANKA İŞLEM GELİRLERİ 19.587,71
GÖLBAŞI SOSYAL TESİS KİRA GELİRİ 39.025,22
HURDA SATIŞI GELİRLERİ                             906,00

TOPLAM 1.318.826,94

GİDERLER 

İDARİ VE KANUNİ GİDERLER           YTL
DANIŞMAN HEKİM GİDERLERİ 10.800,00
KIRTASİYE GİDERLERİ      505,26
MATBAA GİDERLERİ          206,50
P.T.T.GİDERLERİ                            618,50
ÇEŞİTLİ GİDERLER                         9.732,08
BİNA GİDERLERİ(BARO-HAN) 35.463,30
SOSYAL TES.GİDERLERİ(GÖLBAŞI) 48.770,64
YARGI GİDERLERİ                                 9.320,04
İKRAM GİDERLERİ                      71,85
ALTIN SAKLAMA HS.KOMİSYON GİDERLERİ 115,43
BANKA MUAMELELERİ GİDERLERİ 117.045,77
GOOD-YEAR HİSSE SENEDİ GİDERLERİ 15.494,23
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 202,80
AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 5.401,83
HEMŞİRE ÜCRETİ                 4.212,00
İNTERNET GİDERLERİ              19.529,00
İŞLETME GİDERLERİ         4.153,68
ÜYE TASVİYE ALTIN                         27.108,67
ARSA ALIM HARÇ GİDERLERİ 15.585,00

TOPLAM 324.336,58

SOSYAL HAST.YARDIM GİDERLERİ  
HASTALIK YARDIMLARI FON GİDERLERİ 397.923,92
ÖLÜM YARDIMI                                  20.000,00

TOPLAM 417.923.92

PERSONEL GİDERLERİ  
PERSONEL ÜCRETLERİ 86.917,42
PERSONEL İKRAMİYELERİ 24.403,04
FAZLA MESAİ 4.098,17
SİGORTA İŞVEREN HİSSESİ 22.128,18
AYLIK SOSYAL YARDIMLAR 44.900,76
YILLIK SOSYAL YARDIMLAR 5.588,65
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ 2.256,05
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KIDEM TAZMİNATI 82.371,15
İHBAR TAZMİNATI 5.324,57

TOPLAM 277.987,99

KAR DAĞITIMI  
2008 GELİR FAZLASI DAĞITIMI 298.578,45

TOPLAM 298.578,45
GENEL TOPLAM 1.318.826,94

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI
İKTİSADİ İŞLETMESİ ÇALIŞMA RAPORU

01.1.2007-31.12.2007
GELİR GİDER TABLOSU

BORÇ ALACAK

YTL YTL

BRÜT SATIŞLAR 72.522,71 GENEL YÖN.GİDERLERİ                                    18.880,33

DÖNEM KAR VE ZARARI 1.656,62 SATIŞLARIN MALİYETİ 55.299,00

 

    TOPLAM 74.179,33   74.179,33

BİLANÇO

AKTİF  YTL  PASİF         YTL

DÖNEN VARLIKLAR 67.433,68 KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR 81.008,82

 

Kasa 12.074,14  Diğer Borçlar    80.360,73

Banka 35.745,12  Ödenecek vergi ve fonlar 337,63

Stoklar 19.235,50  Ödenecek sos. güvenlik kesintileri 310,46

Devreden 
Kdv

378,92  

 

DURAN VARLIKLAR 71.045,44 ÖZ KAYNAKLAR 57.470,30

 

Demirbaşlar 83.245,53  Ödenmiş serm. 57.470,30

Birikmiş 
Amortis-
man

12.200,09  

   TOPLAM 138.479,12   138.479,12

31.03.2008 TARİHLİ GENEL MİZAN

AKTİF  YTL  PASİF YTL

DÖNEN VARLIKLAR 39.466,63 DİĞER BORÇLAR 57.470,30

DURAN VARLIKLAR 71.045,44 KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR 50.549,69

GEN.YÖNET.GİDER 2.317,05 BRÜT SATIŞ 4.809,13

   T O P L A M 112.829,12   112.829,12

ABAYS Faaliyet Raporu ve Bütçesi



650

Kurullar Çalışma Raporu

2008-2009 ve 2009-2010 DÖNEMİ ABAYS TAHMİNİ BÜTÇESİ

Sandığımızın 2008-2009 ve 2009-2010 döneminde, iki yıllık gelir ve giderler aşağıda görüşlerinize 
sunulmuştur.

1-ÜYE DURUMU

Bu iki yıllık dönemde üye sayısının1596 olacağı tahmin edilmektedir.

2- GELİRLER
                                                                                                                      

BANKA FAİZ GELİRLERİ                                                                                             1.200.000,00

KİRA GELİRLERİ                                                                                                             1.440.000,00
ÜYE AİDAT FAİZ GELİRLERİ                                                                                         20.000,00

TOPLAM 2.660.000,00

                                                                                              
3- GİDERLER

HASTALIK YARDIMLARI FON GİDERLERİ                                                             790.000,00

ÖLÜM YARDIMI                                                                                                             10.000,00
TOPLAM 800.000,00

                                                                                                            
PERSONEL GİDERLERİ

PERSONEL ÜCRETLERİ                                                                                             120.000,00

PERSONEL İKRAMİYELERİ                                                                                          30.000,00
FAZLA MESAİ                                                                                                                    2.000,00
AYLIK SOSYAL YARDIMLAR                                                                                      40.000,00
YILLIK SOSYAL YARDIMLAR                                                                                     10.000,00
SİGORTA İŞVEREN HİSSESİ                                                                                         30.000,00
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ                                                                      4.000,00

TOPLAM 236.000,00
                                                                                                                
İDARİ VE KANUNİ GİDERLER

DANIŞMAN HEKİM GİDERİ              25.200,00

KIRTASİYE GİDERLERİ                                                                                                    1.000,00

MATBAA GİDERLERİ                                                                                                      15.000,00

P.T.T.GİDERLERİ                                                                                                                1.000,00

ÇEŞİTLİ GİDERLER                                                                                                            5.000,00

BİNA ONARIM GİDERİ (BARO-HAN)                                                                      1.000.000,00
GÖLBAŞI İNŞAAT GİDERİ                                                                                            550.000,00

YARGI GİDERİ                                                                                                                     2.000,00
İKRAM GİDERİ                                                                                                                       500,00
BANKA MUAMELELERİ STOPAJ KESİNTİSİ                                                             180.000,00
AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI                                                                       5.000,00
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HEMŞİRE ÜCRETİ                                                                                                               6.000,00
OLAĞANÜSTÜ GİDERLER                                                                                                5.000,00

İŞLETME GİDERİ                                                                                                                 2.000,00
ÜYE ALTIN TASFİYESİ                                                                                                    20.000,00

TOPLAM 1.577.700,00

2008-2009 ve 2009-2010 dönemi gelirlerimiz 2.660.00,00 YTL aynı dönemdeki giderlerimiz 
ise 2.613.700,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.

2008-2009 ve 2009-2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA İLKELERİ

MADDE 1: 
Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığının gelirleri ; 01 Eylül 2008 tarihinden başlamak 
üzere, 31 Ağustos 2010 günü mesai bitimine kadar tahmini bütçede gelirler bölümünde gösterildiği 
gibi;2.660.00,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 2 : 
Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı giderleri ; 01 eylül 2008 tarihinden başlamak üzere, 
31 Ağustos 2010 günü mesai bitimine kadar tahmini bütçede giderler bölümünde gösterildiği gibi; 
2.613.700,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3 : 
Giderlerin yapılması ve plasman gelirlerinin sarfına ; Yönetim Kurulunun verdiği yetki 
dairesinde,Başkanlık divanı ve Yönetim Kurulu Sandık Yöneticisiden en az ikisi birlikte yetkilidir.

MADDE 4 : 
Üyelerin yönetmelik esaslarına göre yıllık tesbit edilen ödemeleri gereken aylık ödenti ve sosyal 
dayanışma ödentisi,her ay eşit olarak ödenir.Aylık ödemede gecikme halinde yasal faiz ile birlikte 
tahsil edilir.

MADDE 5 : 
Sandığa yeni kayıt olacak üye,giriş ödentisini 4.maddede belirtilen ödenti ve sosyal dayanışma öden-
tisi ile birlikte öder.

MADDE 6 : 
Her ne suretle olursa olsun,sandıkla ilişkisi kesilen üyelerin 4 ve 5 maddelerde belirtilen 
mükellefiyetleri,alacaklarının kesildiği ay için tam olarak tahakkuk etirilir.

MADDE 7 :
2008-2009 ve 2009-2010 Bütçesinde,fasıllar halinde kalmak koşulu ile bir faslın maddesindeki 
ödenek kafi gelmediği takdirde,faslın diğer maddelerinden aktarma yapılmasına,Başkan ve Yönetim 
Kurulu yetkilidir.

MADDE 8 :
Yönetim Kurulu ; yönetmelik çerçevesinde yeni fasıl ve fonlar oluşturmaya,bunlar ile ilgili her türlü 
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
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ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA
SANDIĞI GENEL KURULUNA SUNULMAK ÜZERE

Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığının 2006-2008 dönemi mali işlemlerine
İlişkin denetleme sonucu,aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1) KAYIT VE BELGELER    : 
             
Muhasebe işlemleri,bilgisayar ortamında defteri kebire işlenmiştir..

İşlemler 31.08.2008 tarih itibari ile döneme ilişkin hesaplar kapatılmıştır.
            
2) HESAP VE VARLIKLAR  :
              
Muhasebede,kasa hesabı açılmadığı avansların usulüne uygun olarak kapatıldığı,gelirlerin
Banka hesabına yatırıldığı banka hesabı ile banka ekstrelerin  birbirlerini doğruladığı anlaşılmıştır.
31.08.2008 vadeli mevduat hesaplarında , 3.461.730,31 YTL vadesiz mevduatlarda (yatırım
fonları dahil) 1.071.535,42 YTL  iştirakler GoodYear hisse senetlerinde 69.508,56 YTL  olduğu 
belirlenmiştir.
             Varlıkların ise Bina değerlerinin,arsa ve araziler 1.622.255,00 YTL ,binalar 7.500.000,01 YTL 
demirbaşların 22.443,35YTL,olduğu gözlenmiştir.
             
3) BÜTÇE UYGULAMASI   :
                
A)GELİRLER  :
Gelirler 2.803.695,77  YTL olarak tahakkuk etmiştir.

B)GİDERLER  :
İdari ve Kanuni giderlerin 574.224,15 YTL olarak,Sosyal ve Hastalık Yardım Giderlerinin 
967.029,37  YTL,personel giderlerinin 529.617,14 YTL olarak tahakkuk etmiştir.              

4) SONUÇ   :

2006-2008  Dönemi mali işlemleri ile bilançonun onanmasına , Yönetim Kurulu ve Denetim Kuru-
lunun aklanmasını, 2008-2009 ve 2009-2010  dönemlerine ilişkin tahmini bütçe tasarılarının kab-
ulünü takdir ve onaylarına sunarız.

SAYGILARIMIZLA

                                            
DENETLEME KURULU

Av.Şevki Gürel YÜCEER  Av.Uğur Erhan Dinçer  Av.Gülser ERKOÇ                         

ABAYS Genel Kurulu Denetleme Raporu
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Sicil No Ad Soyad
3521 Türkan Dilek OĞUZ
3645 Abdulkadir Nejat TÜRKMENOĞLU
4043 Yaşar Kemal YÜKSEKLİ
4107 Abdülhalim ARAS
4361 Ünal KARAKULLUKÇU
4554 Mahmut Nedim DİLEK
4652 Ünzüle Es OTAMAN
4764 Emel EROKAY
4785 Ümran TÜKEL
4840 Burhan ERCAN
4877 Turan KENTER
4888 Nevzat TOROSLU
4921 Mustafa KALE
5295 Fatih Mehmet EKMEKÇİOĞLU
5623 Muhlis ERDOĞAN
5852 Erol YILMAZER
5855 Çetin Doğan ÇİMEN
5859 Ali Uğur ERİŞ
5861 İsmail BALCI
5864 Zühal BİLDİRGEN
5868 Halil KÖSEOĞLU
5870 Turgut TORAL
5873 Mehmet Cengiz UÇAR
5874 Nuriye AKBULUT
5875 Onur EREN
5881 Sabahattin VARDAR
5884 Ayhan Sefa AKAY
5888 Erdal YÜCEL
5895 Ali Rıza AKSAKAL
5905 Eser ÖCAL
5923 Mustafa ZONGÜR
5925 Sevim ARGUN
5927 Ali Münci ÖZMEN
5928 Vedat GÜLŞEN
5930 Hasan Ümit YILMAZ
5931 Aliye EREN
5932 Bülent Hayri ACAR
5933 Suzan SEZEN
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5938 İbrahim ÖZTÜRK
5939 Mehmet CENGİZ
5942 Şerif Şakir ADEMHAN
5945 Gürsoy SAVAŞÇI
5946 Güner CEYLAN
5947 Haydar PARLAK
5949 Mehmet Nurhan GÜVEN
5953 İlhan BAYTAN
5954 Mustafa Safi BEŞE
5960 Mehmet Ali ALAN
5962 Neriman UĞURLU
5966 Pakize Ümit ALUÇLUOĞLU
5967 Erdal ÖZİÇ
5968 Mustafa TUNCER
5970 Nurşen Özdemir ÇAĞLAYAN
5974 Aliye SOYATA
5975 Ülker ERSOY
5980 Savaş KARAHİSAR
5982 Nuri POYRAZ
5984 Seyfettin ERCAN
5986 M.Erdem ULUTAN
5990 Erol TEZCAN
5994 Semra AYDIN
5996 Hüsnü KURAY
5998 Şıhca YAVUZ
6003 Abdullah Oğuzhan MÜFTÜOĞLU
6005 Gürer ELİÇİN
6009 Süer KALKAN
6010 İsmet SARISÖZEN
6012 Yener ÖZEL
6015 Mine GÜNEŞOL
6016 Ragıp ÇETİNDAĞ
6018 Meral ERDOĞAN
6019 Osman KOÇYİĞİT
6022 Zeliha Güler CENTİLMEN
6024 Aytekin Han İDİKUT
6029 Hatice SARI 
6031 Hüsnü MUMCUOĞLU
6033 Asuman YILMAZ
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6034 Tülay ÇELİKYÜREK
6036 Fikriye Leyla EVCİMEN
6055 Mine SAVER
6102 Aynur AKSAN
6247 Süleyman ATEŞ
6261 Erdal KALLEM
6296 Yaşar ÇATAK
6297 Mürsel YARTAŞI
6301 Mustafa Müfit ÇINGIR
6302 Yalçın İLİKLİ
6303 Mehmet Nusret SOYLU
6308 Hikmet Bülent ÜZEL
6312 Şahika KÜRDEMİR
6316 Gülay ÇAĞRANKAYA
6317 Alev YILDIRIM
6320 Ali ALTINOK
6323 Tülay GÖGEN
6324 Cemal KUŞAT
6325 Hasan AKGÜL
6327 Şefika Suna ÜSTÜN
6331 Sema GÜLEÇ
6335 Salih ŞAHİN
6338 Kenan BABAYİĞİT
6346 Armağan SÜERMAN
6348 Hoşer ERGON
6352 Yusuf ÇAKMAK
6373 Mustafa Kazım DAĞDELEN
6375 Osman OĞUZHAN
6386 İsmail Sami ÇAKMAK
6392 Ekrem ÇAKMAK
6400 İbrahim KARAHAN
6401 Ali DEMİR
6404 Hasan Hilmi YILMAZER
6405 Aykut BAŞÇIL
6407 Ömer Saffet ÖNEY
6420 Faden Zuhal ARGUN
6424 Ömer Yalçın DOKUZOĞUZ
6426 Emine BAYRAM
6428 Ekrem YILDIZ
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6431 Ediz HALİSÇELİK
6433 Hüseyin DOĞAN
6442 Turan AKŞEN
6444 Mustafa DEMİR
6446 Rasim İlhan YALÇIN
6447 Yasemin KIRMACIOĞLU
6452 Nurten TUNA
6453 Yusuf KAYAALP
6454 Nazım ATA
6455 Hatice ÖZENDER
6457 Gürcan TÜRKŞEN
6464 Hayri Suat İTEZ
6466 Ahmet OREL
6467 Nadir KOÇAK
6468 Hatice Mehlika EPİKMAN
6469 Fatma Bilgin AYZAN
6471 Ali Kemal SOYBAŞ
6474 Nusret SENEM
6475 Murat ÖZDEMİR
6481 Mehmed Ziya ÖZEK
6491 Şevket Can ÖZBAY
6493 Mustafa Adnan KAYAÇETİN
6495 Zeki ERDOĞAN
6496 Mustafa DOĞAN
6497 Selahattin İNCİ
6499 Abdülkadir ALTINÇEKİÇ
6501 Fatma Filiz KEŞCİ
6507 Tekin AKILLIOĞLU
6508 Hikmet Sami TÜRK
6511 Orhan YÜCEL
6513 Hasan Turgut ÖZBEK
6521 Mehmet BOSTANCI
6523 Yavuz ÖZGEDİZ
6524 Salih Cüneyt DAĞCI
6527 Lemi KÖKSAL
6528 Alattin KAHRAMAN
6530 Nihat TOKTAY
6537 Sami KAPLAN
6538 Ayşe Asuman GÜN
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6543 Aliye Beyhan BERKER
6545 Raif ÇAKIR
6548 Ömer GÖREN
6564 Selmin ESENGİL
6693 Arif DOĞU
6806 Yıldız KARAN
6931 Hasan Basri KÜRÜM
6947 Metin BAYYAR
6976 Mahmure Suna KORKMAZ
7284 Lütfullah KAYALAR
7379 Turan METE
8089 Ahmet MELİK
8649 Bekir YÜCEL
10428 Şule EROL
10791 Hasan Lütfi YAZGAN
10875 Mehmet ÇUBUKÇUOĞLU
11243 Mustafa DALOKAY
11417 Hacer Arife İNANÇ
11855 Mahmut ÖZBAY
12552 Rabiya BALKANLI
13113 Turan KARAKAŞ
13332 Müjgan CENGİZ
13881 Mehmet Nejat KUTLUAY
15559 Yalçın GÜRTAN
15652 Gülay KURTULUŞ
17948 Erdal KALKAN
18152 Şakir KEÇELİ
19535 Nihat SUNAY
19746 Feridun YAZAR
19974 Osman SEYFİ
19996 Mustafa Cumhur ERSÜMER
20100 Enver AVCI
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Sicil No Adı Soyadı
1239 AHMET REMZİ GÜNEŞ
1441 NURETTİN DAŞ
1493 HAYATİ AKTAN
1625 HİLAL YALÇIN
1643 FEVZİ CEYLAN
2014 MUSTAFA KEMAL KAYA
2096 NURİ AYDOĞAN
2508 PROF. DR.ERALP ÖZGEN
2734 TEOMAN EVREN
2961 BOZKURT GÖKTEKİN
2974 YAVUZ BERKE
3004 GÜVEN TUNA
3016 ALİ ÇİÇEK
3087 LATİF BİLGİN
3142 TURAN ASLAN
3316 FEVZİ ÖZTÜRK
3622 ALİ HAYDAR ŞEŞENOĞLU
3749 ERTEKİN ERTUĞ
3887 ÖNDER AKER
4234 MERİH GERMEN
4243 HÜSEYİN MEFTUN BAYKAL
5298 ŞADİYE GÜLSÜN GEDİKOĞLU
5532 YAŞAR SEĞMEN
5612 İBRAHİM SITKI SOYDAŞ
5766 SELAHATTİN KİREMİTÇİ
5855 ÇETİN DOĞAN ÇİMEN
6164 İSMAİL İHSAN ATAY
6319 OSMAN ALTUĞ
6741 AHMET AYDIN
6783 HALUK KONURALP
6793 RASİM UMUR DİCLELİ
7025 YÜCEL AKGÜNDÜZ
7570 ALİ HAYDAR EMRE
7660 İSMAİL GÜVEN SÖKMEN
7783 İSMAİL RASİH BUHARALILAR
7958 MEHMET DOĞAN
7972 NECATİ SİYAHKAN
7999 HASAN ÖZİLHAN
8153 HÜSAMETTİN BÜLENT KONUR
8170 KEMAL KULAK
8435 RAMAZAN BAŞARIR
8455 İSMAİL YAVUZ ERGÖNEN
8986 NEŞET ÖMER YILDIRIM
9383 OSMAN ÖZTÜRK
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9452 ORHAN ÖZTÜRK
10451 ÖMER FARUK ÇAVUŞDAĞ
10980 GÜLDANE AYSUN ATİLLA
11271 SELAMİ KORKUT
12652 TURGUT ILICALI
13381 LEVENT BAŞKAN
13822 ŞÜKRÜ SÖNMEZ ATA
14704 ALİ DURMUŞLU
17226 SELÇUK YAVUZ
17745 DERYA YILMAZ
18749 CENGİZ KAYA
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Kurullar Çalışma RaporuAnkara Barosu Yayınları

2004-2006 Döneminde Basılan Kitaplar

Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma Ankara 2005
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı ve Mevzuatı (2. Baskı)
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Taslağı 2006
Avukatlık Mevzuatı-Meslek Kuralları (şerh)
Çalışma Hukuku ve Kadın
E-Takip Taleplerinin Oluşturulması 2005
E-Takip Taleplerinin Oluşturulması 2006
Elektronik İmza El Kitabı 2006
Felsefe Kulübü Toplantıları
Hukuk Merceği Konferans ve Paneller 13 Ocak 2005-5 Nisan 2005-6
Hukuk Merceği Konferans ve Paneller 28 NİSAN 2005-06 EKİM 2005-7
Hukuk Merceği Konferans ve Paneller 8
Hukuk Kurultayı 03-07 OCAK 2006
Hukukun Öyküsü 2006
İnsan Hakları Konferans Panel ve Sempozyumlar 31 Ocak 2005-23 Aralık 2005 (1-2 Baskı)
İnsan Hakları Konferans 14 Nisan 2006-26 Aralık 2006
Kadın Hakları El Kitabı 4.Basım
Siyasi Partiler ve Demokrasi
Staj Rehberi 2005
Tüketici Hukuku (1-2-3 Baskı)
Türkiye Cumhuriyetinde Yargı Sisteminin İşleyişi İstişari Ziyaret Raporu 11-19 Temmuz 
2004
Uyum Yasaları Ocak 2004
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Madde 3
Meslek Kuralları
FMR 2004/1-2-3-4
FMR2005/1-2-3-4
Baro Dergisi 2004/1-2-3-4
Baro Dergisi 2005/1-2-3-4
Hukuk Merceği 6-7-8
Hukuk Kurultayı 2006
Savcının El Kitabı
İnsan Hakları Konferans-Panel-Sempozyumlar
İnsan Hakları Bireysel Başvuru Kitabı
Siber Suçlar
Bilişim Hukuku
UYAP
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16 Ekim 2006 -16 Ekim 2007 Tarihleri Arasında Yeni Basılan ve 2. Baskı Kitaplar

Meslek Kuralları (2 Baskı)
FMR 2007/1-2-3
Baro Dergisi 2007/1-2
Staj Rehberi (2.Baskı)
Hukuk Merceği 6 (2.Baskı)
Hukuk Merceği 7 (2.Baskı)
Hukuk Merceği 8 (2.Baskı)
Hukuk Kurultayı 2006 (2 Baskı)
Hukuk Gündemi 7
Savcının El Kitabı(2.Baskı)
İnsan Hakları Konferans -Panel ve Sempozyumlar kitabi (2 Baskı)
İnsan Hakları Bireysel Başvuru Kitabi (2 baskı)
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Madde 3 (2 baskı)
Siber Suçlar (2. Baskı)
Felsefe Kulübü Toplantıları (2.Baskı)
Tüketici Hakları -4
Tanıklık
Bilişim Hukuku (2.Baskı)
International Law and Trade
Rekabet Soruşturmaları Üzerine Pratik Bir Rehber
Ekonominin Anayasallaşması -Av.ibrahim Gül’ün makalesi FMR (Ayrı Basım)
UYAP (6 Baskı)
Elektronik İmza El Kitabı 3

Ankara Barosu Yayınları

Ankara Barosu 1954-1955 Yılı Levhası
Ankara Barosu Avukatlar Listesi 1970-1971
Ankara Barosu Avukatlar Listesi 1972-1973
Ankara Barosu Avukatlar Listesi 1973-1974
Ankara Barosu 1976-1977 1977-78 Avukatlar Listesi
Ankara Barosu 1950-1951 Yılı Levhası
Av. Kan. 1136 Sayılı Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı 
Anayasa (2001) Değişikliği Işığında 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerinin 
Sınırlandırılması
Ankara Barosu 1952-1953 Yılı Levhası
Ankara Barosu 1956-1957 Yılı Levhası
Ankara Barosu 1957-1958 Yılı Levhası
Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı 1958-2004
Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Kuruluş 58-05
Ankara Barosu Albümü 1968-1969
Ankara Barosu Avukatlar Listesi 1979-1980
Ankara Barosu 1981 -82 Avukatlar Listesi



667

Kurullar Çalışma RaporuAnkara Barosu Yayınları

Ankara Barosu Albümü 1984
Ankara Barosu Avukatlar Listesi 1987
Ankara Barosu Avukatlar Listesi 1990
Ankara Barosu Albümü 1998
AIHS ve Bireysel Başvuru Hakkı 7. Baskı
ANNAN Planında Mülkiyet Konusu Eleştiriler
Avukatlık Hukuku 2002
Avukatlık Hukuku Eylül 2003
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 3 İşkence Yasağı Analizi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2001
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 1973
Avukatlık Mevzuatı 2002
Avukatlık Kanunu Tasarısı
Avukat Bürolarının Aranması
Avukatların Ekonomik Sorunları
Avukatların Emeklilik Mevzuunu inceleme Komisyonu Raporu
Avukatlık Kanunu 1969
Avukatlık Kanunu 1973
Avukatlık Kanunu 1999
Avukatlık Kanunu Mayıs 1969
Avukatlık Yasası 19 Mart 1969
Avukatlık Yasası Tasarısı
Ankara Barosu Levhası 1958-1959
Ankara Barosu Levhası 1968-1969
Ankara Barosu Levhası 1940
Avukatlık ve Baro Staj Konferansları 1974
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Ücret Tarifesi
AB 01.07.2000-31.12.2000 Dönemi Avukat-Vekileden Arasındaki Asgari Ücret Çizelgesi
Avukatlık Mevzuatı-Adli Yardım Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-Avrupa Birliğinin Avukatlık Mesleğinin Yapılmasına İlişkin Kuralları
Avukatlık Mevzuatı-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Avukatlık Mevzuatı-Avukatlık Sınavı Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-Avukatlık Yasası
Avukatlık Mevzuatı-Havana Kuralları
Avukatlık Mevzuatı-Son Değişikliklerle Avukatlık Mevzuatı
Avukatlık Mevzuatı-Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-Avukatlık Stajı Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-İlke Kararları
Avukatlık Mevzuatı-Reklam Yasağı Yönetmeliği
Avukatlık Mevzuatı-Staj Kredi Yönetmeliği
Adil Yargılanma Hakkı ve işkence
AİHS ve Bireysel Başvuru Hakkı 5.Basım
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AİHS ve Bireysel Başvuru Hakkı 2.Basım
AİHS ve Bireysel Başvuru Hakkı 6.Basım
Aksoy Mumcu Özel Sayısı
Bilimsel Öneriler 1974
Ceza ve Hukuk Yargılama Usulünde Süreler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarının Kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Strazburg-1996)
Devlet Güvenlik Mahkemesi
Düşünceyi İfade Özgürlüğü
Ermeni Sorunu 2001
Ermeni Sorunu 3.Basım
Fikir ve Sanat Eserleri Sınai Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Bibliyografyası 1727-2002
Fikir ve Sanat Eserleri Sınai Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Bibliyografyası 1727-2002
Hukuk Kurultayı Anayasa Hukuku 2000-1
Hukuk Merceği Konferans ve Paneller 2000-2002-2
Hukuk Merceği Konferans ve Paneller 2002-3
Hukuk Merceği Konferans ve Paneller 2003-4
Hukuk Merceği 2004-5
Hukuk Merceği Konferanslar ve Paneller 1998-2000-1
Harçlar Kanunu Genel Tebliğ
Hukuk Kurultayı 2000
Hukuk Kurultayı 2002
Hukuk Kurultayı 2004
İcra ve iflas Kanunda Yapılan Değişiklikler 2003
İptal Davası 1946
İç Yönetmeliği-1974
Kadın Hakları El Kitabı 1.Basım
Kadın Hakları El Kitabı 2.Basım
Kadın Hakları El Kitabı 3.Basım
Kolektif Mülkiyetten iştirak Halinde Mülkiyet 1946
Kibrisin Bugünkü Durumu
1960 Antlaşmaları Işığında Kıbrıs Sorunu
Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı (Panel)2004
Kamu Kesimi Avukatlarının Sorunları ve Öneriler
Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Mevzuat
Kıbrıs Sorunu Aralık 2001
Kıbrıs Sorunu Haziran 2002
Meslek Kuralları (ŞERH)1973
Meslekte 30 Yıl-Temmuz 2003
Meslekte 30 Yıl-Temmuz 2004
Mülkiyet Hakkı
Mülteci Haklarının Korunması
Meslekte 30 Yıl 1962
Meslek Kuralları (ŞERH) 1995
Şair Hukukçular
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Savaş ve Hukuk
Şiirler Öyküler
Şiirler-Hikayeler 2002
Sivas Katliamı Davası Cilt 1
Sivas Katliamı Davası Cilt 2
Türk Hukuk Bibliyografyası 1996-2000
Türk Sanat Müziği Korosu Prof.Dr.Muammer Aksoy’u Anma Konseri
TBB Staj Kredi Yönetmeliği
Tüketici Bülteni 1
Tüketici Bülteni 2
Tüketici Bülteni 3
The Armenian Matter
Türk Müzik Topluluğu Konser Programı 2 Nisan 2002
TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2005
TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006
Türkiye Barolar Birliği-Gündemdeki Kıbrıs 2002
The Cyprus Matter
Türkiye’de Dünden Bugüne Af
Ücret Tarifesi Telefon Rehberi 2002
Ücret Tarifesi Telefon Rehberi 2003
Ücret Tarifesi 2006
Uluslararası Hukuk Kurultayı Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku 2002
Uluslararası Hukuk Kurultayı Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku 2002-2
Yasalardaki Son Değişiklikler-1985
Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası
Yurttaşım Kadınım Haklarım Var 2004
Yazın Ödülü 1999
Yurttaşım Kadınım Haklarım Var

En Son Basılan Kitaplar

Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları Avukat Berna ÖZPINAR
International Law and Trade Sylvia Mercado Kierkegaard
Tanık Koruma Alptekin TAŞÇI
Business and Law Sylvia Mercado Kierkegaard
Mekandan İmkana Avukat Eylem ÜMİT
Cyberlaw Security&Privacy Sylvia Mercado Kierkegaard    
Engeliler Hukuku El Kitabi
Mortgage
Avukatlar için Vergi Rehberi 
Sağlık Kurultayı 
Avukat ve Avukatlık Mesleği Konulu Sanat Eserleri Yarışma Katalogu
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