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Baro Başkanları Ankara’ya Yürümeye Başladı

Baro başkanlarının hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları mücadelesi için Anka-
ra’ya başlattığı yürüyüşün İzmir etabı, İzmir Adliyesi C Blok önünde yapılan basın açık-
laması ile başladı.

İzmir Adliyesi C kapısı önünde “Savunma savunmasız değildir” yazılı pankart arkasında 
toplanan İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımıza, İzmir Tabip Odası, KESK, İzmir Emek 
ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri de destek verdi.

Bir İhanet Projesi İle Karşı Karşıyayız

Yürüyüşe başlamadan önce kısa bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yü-
cel, avukatların meslek örgütü olan barolara yönelik bir saldırıyla karşı karşıya kalınan 
bir sürecin yaşandığını ifade ederek, “Bir ihanet, bölme, parçalama, ele geçirme pro-
jesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Daha öncesinde baroların yaptıkları diyalog çağrıları ve görüşmeler ile yasanın geri 
çekilmesi için mücadele ettiklerini söyleyen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
açıklamasında  “Suskunluğumuz, sesimiz olmadığı şeklinde algılanmasın. Söyleye-
ceklerimiz var. Yola çıkmaya, mücadele etmeye hazırız. Bu teslimiyet projesini kabul 
etmediğimizi, asla kabullenmeyeceğimizi ve meslek örgütlerimizin ele geçirilmesine 
izin vermeyeceğimizi bir kez daha duyurmaya gidiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mücadele Etmeye Hazırız
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Üç Gündür Yürüyen 
Baro Başkanları ve Meslektaşlarımız 

Ankara Girişinde Hukuksuzca Durduruldu

Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:  “Bize ‘siyaset ya-
pıyorsunuz’ diyorlar. Yanılıyorsunuz! Biz Kaz Dağla-
rı’nı, Salda Gölü’nü, Hasankeyf’i korumak için söz 
söylüyoruz. Buna siyaset diyorsanız siyaset yap-
maya devam edeceğiz. Biz istismara uğrayan 
çocukların, şiddet gören kadınların yanında yer 
alıp onlar adına adaleti istemek için, hak ihlalle-
rine karşı bütün yurttaşların yanında olmak için;  
dün mültecilerin, bugün Roman yurttaşlarımızın 
haklarını koruyabilmek, bütün yurttaşlarımızın 
sesi olabilmek için mücadele ediyoruz. Yaptığınız 
her yanlışı teşhir etmeye, hepsine karşı durmaya ve 
tüm bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğer 
buna siyaset diyorsanız; barolar siyaset yapmaya devam 
edecek.”

Üç gün boyunca Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya yürüyen baro başkanları, 
Ankara girişinde hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden Ankara’ya girişleri en-
gellendi. Bu hukuksuz müdahaleye boyun eğmeyen baro başkanları ve beraber-
lerindeki yönetim kurulu üyeleri 28 saat boyunca ablukaya alınarak fiili gözaltı 
uygulamasına maruz bırakıldı.
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Baro Başkanlarına Yönelik Müdahale, 
İzmir Adliyesi Önünde Protesto Edildi

Üç günden bu yana hukuk, demokrasi ve insan hakları mücadelesi için bulundukları 
illerden yürüyüşe başlayan baro başkanlarımızın Ankara girişinde durdurulması üzeri-
ne; İzmir Barosu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde yapılan basın açıklamasını, İzmir Barosu Başkan yar-
dımcısı Av. Özgür Yılmazer okudu. 

Av. Özgür Yılmazer, “Türkiye’nin dört bir yanından yollara düşen baro başkanlarımız;  
adalet için, özgürlük için, hukuk için üç günden beri yürüyorlar. Bu üç günlük yürüyüş-
leri boyunca halkımızdan, yurttaşlarımızdan inanılmaz bir destek var kendilerine. Halk, 
başkanlarımızın niçin yürüdüğünü anlıyor. Ancak başta siyasi iktidar ve Türkiye Barolar 
Birliği’nin başındaki Metin Feyzioğlu olmak üzere, bu yürüyüşün nedenini, anlamını, 
önemini anlaması gerekenler; maalesef algılamış değil. Biz şu anda Ankara’da barolar 
adına yürüyen başkanlarımıza yapılan müdahaleye karşı, başkanlarımıza destek için 
buradayız” diyerek başladığı basın açıklamasında şunları dile getirdi:

“ 19 Haziran Cuma günü, Türkiye’nin her köşesinden baro başkanları tarafından baş-
latılan yürüyüş, Ankara sınırında hukuka aykırı olarak durdurulmuştur. 56 baro baş-
kanının ve çok sayıda baro yönetim kurulu üyesinin barışçıl şekilde gerçekleştirdikleri 
bu eylemin engellenmesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı olduğu 
uluslararası sözleşmelerle korunan gösteri ve toplantı yürüyüşü hakkının açık ihlalidir.

Güvenlik güçlerinin bu hukuksuz emri yerine getirirken Ordu Barosu Başkanını gözal-
tına almak istemesi, Gaziantep Baro Başkanını darp etmesi ve Baro Başkanımız Av. 
Özkan Yücel’e darp girişiminde bulunması; iktidarın düştüğü aczin açık göstergesidir. 

Hukukun üstünlüğü mücadelesi veren baro başkanlarına yönelen bu tavır, esasen yurt-
taşlara verilmek istenen bir gözdağıdır. Bu saldırılar, ülkemizin demokratik ve insan 
haklarına dayalı bir Cumhuriyet olarak kalması ve yurttaşların haklarının korunması 
için devam ettirdiğimiz mücadelemize asla zarar vermeyecektir.
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Baroların bugün yaktığı ateş, milli 
mücadelenin Müdafa-i Hukuk anlayı-
şının devamıdır. İzmir Barosu ve tüm 
barolar, yurttaşın hukukunu müdafaa 
etmek azminden bir nebze olsun geri 
adım atmayacaktır.

Buradan bir kez daha yüksek sesle 
haykırıyoruz: Vazgeçmeyeceğiz, tes-
lim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyuru-
ruz.”

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel Telefonla Katıldı

Basın açıklamasına telefonla katılan 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
ise Ankara’da yaşananların ülkenin içine düşürüldüğü halin açık bir göstergesi oldu-
ğunu ifade ederek, şunları söyledi:  

“Yaşadıklarımız, şu an Türkiye’de faşizmin hüküm sürdüğünü, ülkede polis devletinin 
hâkim olduğunu, hak ve özgürlüklerin tamamen askıya alındığını gösteriyor. Bu, aslın-
da yürüyüşümüzün ne kadar anlamlı, ne kadar değerli olduğunu gösteren bir duruma 
da işaret ediyor. Baro başkanları; özgür, demokratik, insan haklarına saygılı bir ülke 
için Türkiye’nin dört bir yanından yola çıktılar ve mücadelelerini sürdürüyorlar. Bugün 
Ankara girişinde hala bekliyoruz. Baro başkanlarımız şu anda oturma eylemine geç-
tiler. Buradan ayrılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, kazanana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. Sizlerin oradan destek veriyor olmanız, bizi burada çok daha güçlü kılıyor. İyi 
ki varsınız; sizlerle birlikte yol yürüyor olmak beni her zaman onurlandırdı.” 
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Baro Başkanlarına İzmir’den Büyük Destek

Adaletin ve baroların bağımsızlığı için Ankara’ya doğru yola çıkan, ancak Ankara gi-
rişinde durdurularak fiili olarak gözaltına alınan baro başkanları ve avukatlar için İz-
mir Barosu önünde oturma eylemi düzenlendi. Çok sayıda avukat, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve yurttaşların katıldığı eylemde bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, baro başkanlarının Ankara’da Anıtkabir’e gideceklerini 
ve oradan da sorunlarını anlatmak üzere TBMM’ye geçeceklerini ifade ederek;  “Onlar 
hukuk için, adalet için, insan hakları için ve bu ülkenin yurttaşlarına ses olmak için 
yürüyorlardı ”dedi. Baro başkanlarının yürüyüşleri boyunca halktan büyük destek aldı-
ğını ifade eden Av. Özgür Yılmazer, “Başkanlarımızın ne için yürüdüğünü yurttaşlarımız 
anladı. Ama bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar ve Türkiye Barolar Birliği’nin başındaki zat 
anlamadı ya da anlamak istemediler” dedi. Baro başkanlarının yürüyüşlerinin Anaya-
sa’dan ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan en temel haklardan birisi olduğu-
nu dile getiren Av. Özgür Yılmazer, “Maalesef bu hak, hukuka aykırı bir şekilde Ankara 
girişinde engellendi. Başkanlarımız ve beraberlerindeki meslektaşlarımız şu anda fii-
len gözaltındalar. Kendileri abluka altına alınmış, dışarıya çıkmaları engelleniyor. Yani 
şu anda kolluk güçleri kanunsuz bir emri uygulayarak suç işliyor ve baro başkanlarını, 
meslektaşlarımızı hukuka aykırı bir biçimde gözaltında tutuyorlar” dedi.

Yemek Verilmesi Engellendi 

Ankara Barosu’nun, abluka altındaki avukatlara vermek istediğini, yemeklerin verilme-
sinin dahi engellendiğini ifade eden Av. Özgür Yılmazer “Karşı çıkılan şey, aslında bir 
süre önce FETÖ tarafından uygulanmak istenen bir proje. Dolayıyla baro başkanlarımız 
ve meslektaşlarımız bu hain FETÖ projesine karşı çıkıyorlar” dedi. Aslında tek amacın, 
tüm muhalif seslerin susturulmak istenmesi olduğunu dile getiren Yılmazer, “Bugün 
Ordu Barosu Başkanı gözaltına alınmak istendi, Gaziantep Barosu Başkanı darp edildi, 
İzmir Barosu Başkanı darp edilmek istendi. Bunların hepsi bize bugün hükümetin içine 
düşmüş olduğu aczin ne boyutta olduğunu da çok iyi gösteriyor. Biz tüm bu hukuka ay-
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kırılıklar ortadan kaldırılana, kanun tasarısı geri çekilene, başkanlarımıza ve meslek-
taşlarımıza uygulanan hukuka aykırılıklar son bulana kadar mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Asla ve asla teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz” dedi.

Yaşananlar Türkiye’nin Utancı 

Oturma eylemine video konferansla katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
ise tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, yaşananların Türkiye’nin 
utancı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin gittikçe faşizan bir rejimle yönetildiğini ifade 
eden Av. Özkan Yücel, “Türkiye baskıcı ve totaliter bir ülke haline geldi. Bugün baro 
başkanları ve avukatların burada yaşadıkları, kamuoyu tarafından da görüldü ve artık 
baroların neden yürüdüğünü soran kalmadı, çünkü herkes biliyor. Ama biz mücadele 
etmeye devam edeceğiz” dedi.
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‘ S a v u n m a  S u s m a d ı ,  S u s m a y a c a k ’ 

Baro başkanlarının Ankara girişinde dur-
durularak, 20 saati aşkın süre boyunca 
kötü koşullar altında fiili olarak gözal-
tında tutulmaları dolayısıyla İzmir’de dü-
zenlenen dayanışma eylemleri 
bugün de devam etti.
İzmir Barosu’nun 
çağrısıyla İzmir 
Adliyesi önünde 
toplanan çok sayı-
da avukat “Savunma 
susmadı susmaya-
cak”, “Direne direne 
kazanacağız”, “Her yer 
Ankara her yer dire-
niş”, “Kurtuluş yok tek 
başına ya hep beraber 
ya hiçbirimiz”, “ Feyzioğlu 
istifa” sloganları ile baro 
başkanlarına desteklerini 
sundular. 

İzmir Barosu adına basın 
açıklamasını okuyan Başkan 
Yardımcısı Av. Özgür Yılma- zer, “Biraz 
önce bir haber aldık ve çok mutlu olduk. 
Çünkü inanç kazandı, mücadele azmi ka-
zandı, çünkü dayanışmanın onuru ve gücü 
kazandı. Baro başkanlarımız, meslek-

taşlarımız yeniden yürümeye başladılar. 
Onlar bu hakkı direne direne kazandılar 
”dedi. Tüm Türkiye’nin baro başkanları-

nın yürüyüşüne destek verdiğini 
ifade eden Av. Özgür Yılmazer, 
“Baro başkanlarımız, yönetim 
kurulu üyelerimiz, meslek-
taşlarımız yüzlerce km yü-
rüyerek Ankara’ya ulaştılar. 
Orada yaşadıkları hepinizin 
malumu. Kendilerine ye-
mek, battaniye verilmedi; 
yatacak yerleri yoktu ama 
onlar mücadelelerinden 
asla vazgeçmediler ve 
kazandılar. Yaşananlar 
hükümetin de nasıl bir 
acz içine düştüğünü, 
ülkemizin nasıl bir po-
lis devleti olduğunu 
bir kez daha göster-

di bize. En temel hak 
ve özgürlükler bile mücadele 

edilmeden alınamıyor. Direne direne ka-
zanmayı, mücadele etmeyi gördük, da-
yanışmayı ve zaferi gördük. Bir kez daha 
söylüyoruz, Vazgeçmeyeceğiz, teslim ol-
mayacağız, biat etmeyeceğiz” dedi.
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Başkanlar Ata’nın Huzurunda...

Tüm Türkiye’den Ankara’ya doğru yürüyen ve Ankara girişinde ise fiili gözaltı ko-
şullarında gerçekleştirdikleri 28 saati aşan direnişi kazanarak Anıtkabir’de Büyük 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan baro başkanlarımız, hukukun 
üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı mücadelesinin burada bitmediğini, sürece ilişkin 

eylemlerin devam edeceğini vurguladılar.
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İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel: 
M Ü C A D E L E  D E V A M  E D E C E K

Geçtiğimiz Cuma günü Ankara’ya doğru 
başlattıkları savunma yürüyüşünün so-
nunda, Ankara girişinde durdurularak fiili 
gözaltı koşulları altında ve kötü şartlarda 
tutulmaları üzerine, 27 saati aşan direnişi 
kazanarak Anıtkabir’e çıkan baro başkan-
larından İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel ve yönetim kurulu üyeleri; İzmir’de 
büyük bir coşku ile karşılandılar.

İzmir Barosu 
önünde avu-
katlar, meslek 
odaları ve de-
mokratik kitle 
örgütlerinin tem-
silcileri ile yurt-
taşlardan oluşan 
topluluğa sesle-
nen İzmir Baro-
su Başkanı Av. 
Özkan Yücel “Ankara girişinde, Cumhu-
riyet’in başkentinin girişinde, Türkiye’nin 
dört bir yanından gelmiş baro başkanla-
rını durduracak kadar pervasız, ceberut, 
faşist bir anlayışla karşı karşıya kaldık. 
Bizi durdurdukları andan itibaren, tam 
bir tecrit içine alındık. Bizleri, dışarıdan 
gelen dostlarımızla, meslektaşlarımız-

la, basın mensupları ile görüştürmemek 
için, Ankara’nın sokaklarında yürümemizi 
engellemek için ellerinden geleni yaptı-
lar. Eziyet noktasında uygulamalar vardı” 
dedi. Yağan yağmura rağmen çadır ku-
rulmasına izin verilmediğini, bulunduk-
ları yere sandalye sokulmadığını, gelen 
yemekleri ancak uzun pazarlıklar sonucu 
alabildiklerini ifade eden Av. Özkan Yücel, 

“İstediler ki yo-
rulalım, istediler 
ki vazgeçelim. 
İstedikleri, tes-
lim olalım. Ama 
iki gün boyunca 
orada bulunan 
baro başkanla-
rı şunu çok net 
bir biçimde ifade 
ettiler: Ya bu ba-
rikatı yıkacağız 

ya da buradan ayrılmayacağız! Onları en 
çok korkutan da yürüyüşe izin verilmediği 
takdirde Türkiye’nin her yerinden bütün 
meslektaşlarımızın Ankara’ya geleceğini 
söylememiz oldu” dedi.

Mücadeleye Devam Edeceğiz 
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Mücadeleye devam edeceklerini ifade 
eden İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel “Yürümeye, mücadele etmeye de-
vam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, siz hak-
sızsınız. Kazanmak için ne gerekiyorsa, 
neyi nerede ne zaman söylemek gereki-
yorsa biz orada olacağız ve hiçbir zaman 
vazgeçmeyeceğiz. Bugün orada kazanan 
sizin varlığınız, sizin gücünüzle beraber 
orada bulunan baro başkanlarının birlikte 
ve örgütlü hare-
ket etmesiydi” 
“Zaman bize bir 
kez daha gös-
terdi ki, örgütlü 
güç, örgütlü mü-
cadele yenilmez. 
Kazanmak için 
hep birlikte ha-
reket etmek, hep 
birlikte mücade-
le etmek zorun-
dayız. Sonuna kadar direnmek zorunda-
yız” dedi.

Zafer Sarhoşluğu İçinde Değiliz

Bir zafer sarhoşluğu içinde olmadıklarını 
dile getiren Av. Özkan Yücel, “İşimizin daha 
yeni başladığının farkındayız. Bu;  bölme, 

parçalama ve ele geçirme projesi. Bu, iha-
net projesi.  Bu ülkenin insanlarına zarar 
projesi.  Hak ihlallerinin sonlanmasına ve 
siyasi iktidara yönelik eleştirileri ortadan 
kaldırmaya yönelik müdahale ile barola-
rın güçsüzleştirilmesi çabaları, sona ere-
ne ;  taslak, tasarı, çalışma ne varsa bun-
lar geri çekilene kadar biz bu mücadeleye 
devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin birçok 
yerinde, adliyelerde yapılan destek eylem-

lerine de değinen 
Av. Özkan Yücel,  
k o n u ş m a s ı n ı 
“Bir çağrı üzeri-
ne basın açıkla-
maları, oturma 
eylemleri örgüt-
lediniz. Aslında 
onlar bu fotoğra-
fı gördüklerinde 
çekindiler” diye-
rek noktaladı.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in 
konuşmasının ardından “Savunma Yürü-
yüşü” ve baro başkanlarının Ankara’da 
gerçekleştirdiği direnişin görüntülerinden 
oluşan bir film izlendi.
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Savunmaya Barikat  !

Baroların yapısında gerçekleştirilmek is-
tenen değişiklikleri protesto etmek iste-
yen İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımı-
zın tüm çıkış yolları tomalarla kapatılarak 
yürüyüşleri engellendi. Megafonla polis-
lere seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. 
Özkan Yücel, “Anayasal bir hakkı kullan-
mamıza engel olarak, suç işliyorsunuz. 
İzmir’e bunu yaşatmaya hakkınız yok” 
dedi.

Baroların Seçim Sistemini Bırakın!  
Avukatların Sorunlarını Çözün 

Aralarında önceki dönem baro 
başkanlarımızın da olduğu 
meslektaşlarımız, polisin 
yürüyüş yapılmasına izin 
vermemesi üzerine, 
oturma eylemi baş-
lattılar. Oturma eyle-
mine geçen meslek-
taşlarımıza seslenen 
Baro Başkanımız Av. 
Özkan Yücel, “Anayasal 
bir hakkımızı kullanmak 
için buradayız. Barolarımızı 
savunmak için buradayız. Ama-

cımız Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar 
yürüyüp orada bir basın açıklaması yap-
maktan ibaretti. Ama görüyorsunuz buna 
bile tahammülleri yok. Baroların güçlü 
olmasından, baroların söz söylüyor olma-
sından rahatsız oluyorlar. Halkın karşısı-
na çıkmamıza izin vermiyorlar. İstiyorlar 
ki onların yalanları hüküm sürsün. Ama 
biz gerçeklerin ne olduğunu yurttaşlara 
anlatmaya kararlıyız. Biz bugün yaptık-
ları çalışmanın, bugün ortaya koydukları 
düzenlemenin, hiçbir biçimde avukatla-
rın ve baroların lehine olmadığının far-
kındayız. İşsiz avukatların, ofis açamayan 

avukatların, stajyer avukatların 
onlarca sorununu defalarca 

dile getirmemize rağmen 
herhangi bir girişimde 
bulunmayanlar; şimdi 
avukatların sorunlarını 
baroların seçim siste-
miyle değiştirebilecek-
lerini ileri sürüyorlar. 
Bunun gerçek olmadı-

ğını hepimiz biliyoruz” 
dedi.

Baroların tarihinin avukatla-
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ra, teslim olma-
yan bir mesleğin 
üyeleri olma ay-
rıcalığı tanıdı-
ğını ifade eden 
Av. Özkan Yücel, 
“İzmir Barosu, 
Türkiye’de de-
mokratikleşme, 
hak ve özgürlük-
ler noktasındaki 
birçok mücade-
lenin ama özel-
likle de Avukatlık 
Kanunu’nda, avukat lehine yapılan 2001 
düzenlemelerinin en başta gelen savunu-
cusu, ortaya koyanıdır. Bunlardan vazgeç-
me niyetimiz yok” diyerek; sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Biz gücümüzü birliğimizden 
alıyoruz. Burada bugün her görüşten 
meslektaşımın barosuna sahip çıkıyor 
oluşu, “Savunma susmadı, susmayacak “, 
“Savunma durdurulamaz “demesi; Türki-
ye’nin önümüzdeki dönem tarihine yazıl-
mış bir övünç tablosu olarak hatırlanacak. 
Ama hem 22 Haziran’da Ankara girişinde 
baro başkanlarını durduran, hem de bura-
da bizim en temel hakkımızı engellemek 
için ortaya konan zihniyet, tarihin karan-

lık sayfalarında 
yerini bulmakta 
zaman kaybet-
meyecektir. Ya-
rına onlar değil, 
biz kalacağız 
çünkü haklıyız, 
çünkü kazana-
cağız””

Baroların verdi-
ği mücadelenin 
sadece barolar 
ve avukatlar için 

olmadığına değinen Av. Özkan Yücel, “Bu 
mücadele aynı zamanda yurttaşların hak-
larını korumak, ezilenlerin haklarını ko-
rumak için, kadınların, çocukların, deza-
vantajlı grupların haklarını korumak için 
verilmiş bir mücadeledir” dedi.

Av. Özkan Yücel, baro başkanları toplan-
tısı için sabah erken saatlerde Ankara’ya 
gideceğini ifade ederek, bu süreçte tüm 
avukatları İzmir Barosu önünde her gün 
19.00’dan itibaren düzenlenecek oturma 
eylemine davet etti.
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Avukatlık Kanunu’nda Yapılmak İstenen 
Değişikliklere Karşı Eylemler Sürüyor

Baroların yapısı ve seçim sistemine yönelik olarak Avukatlık Kanunu’nda yapıl-
mak istenen değişikliklere karşı baroların kendi illerinde yaptıkları eylemler de-
vam ediyor. İzmir’deki eylemin merkezi, İzmir Barosu binası önü olarak belirlendi. 
Baronun ilk gün yapmak istediği yürüyüş anti demokratik bir şekilde engellenmiş, 
bunun üzerine İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel sonuç alınana kadar her gün 
oturma eylemi düzenleneceğini ifade etmişti.

Bu çağrı üzerine 30 Haziran tarihinde İzmir Barosu önünde bir araya gelen avu-
katlar ile meslek odası temsilcileri, iki saat süren bir oturma eylemi düzenledi-
ler. Eylem öncesi bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür 
Yılmazer, siyasi iktidarın baroların bölünmesine, seslerinin kısılmasına, içlerinin 
boşaltılmasına, işlevsizleştirilmeleri ve susturulmalarına yönelik yasa teklifinin 
TBMM’ne sunulduğunu ifade ederek, “İstiyorlar ki baroların sesi çıkmasın, barolar 
sussun. Çünkü barolar, insan hak ve özgürlüklerinden yana, çevre talanına karşı 
çevre hakkını savunan, egemen feodal anlayışın cinayetlerde öldürdüğü kadınların, 
istismara uğrayan çocukların, ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+ların, zulmedilen, 
öldürülen hayvanların haklarını savunan, siyasi otorite ne zaman hukuk çizgisinin 
dışına çıksa, onu hukuk çizgisine çekmeye çalışan, kısacası yanlışa yanlış diyen 
kurumlar. İşte bu nedenle baroların sesini kesmeye , baroları susturmaya çalışı-
yorlar. Fakat unutuyorlar ki bizler avukatız. Bizlerin cübbelerinin önünde ilik yok. 
Bizler hiçbir güce, hiçbir siyasi otoriteye karşı asla ve asla düğmelerimizi ilikleme-
dik bugüne kadar. Unutuyorlar ki bizler avukatız. Bizler üstünlerin hukukunu değil, 
hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Polis devletine karşı hukuk devletini,  totalita-
rizme karşı demokrasiyi savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Bundan 
rahatsız olduklarını kısa bir süre önce Ankara’da, başkanlarımıza, yönetim kurulu 
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üyelerimize, meslektaşlarımıza yaşattıklarıyla gördük. Bu ülkenin en önemli hu-
kuk kurumlarından olan baroların başkanlarını ülkenin başkentine sokmadılar. 
Aksine, bir sürü insanlık dışı muamelede bulundular. Battaniye almalarına engel 
oldular, aç bıraktılar” dedi. Sakarya Barosu’nun bu yasa teklifine karşı yürümek is-
tediğine ancak engellendiğine, İzmir’de yaşananları ise herkesin bildiğine değine-
rek ,“Anayasa’dan, uluslararası sözleşmelerden kaynaklı demokratik haklarımız-
dan birisi olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı kullanmak istedik ama bizi 
burada engellediler ve yürütmediler” diyen Yılmazer; Adana’da da yürümek iste-
yen avukatlara yönelik gaz fişekleri kullanıldığını söyledi .“Çünkü korkuyorlar, acz 
içindeler. Çünkü biliyorlar ki yenilecekler. Ama unuttukları bir şey var: Bizler asla 
ve asla yılmayacağız. Bizler bu yasa teklifinin geçmeyeceğine bütün yüreğimizle 
inanıyoruz. Bununla birlikte diyelim ki geçti. Susacağımızı mı sanıyorlar, bundan 
sonra muhalefet etmeyeceğimizi mi düşünüyorlar, yanlışlarına yanlış demeyece-
ğimizi mi zannediyorlar. Biz asla ve asla hiç kimsenin karşısında düğmelerimizi 
iliklemeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz” diyerek 
sözlerini sürdüren Yılmazer, 3 Temmuz’da bütün baroların katılımıyla Ankara’da 
büyük bir eylem düzenleneceğini dile getirdi ve “Tüm meslektaşlarımızı yapılacak 
olan Büyük Savunma Mitingi’ne katılmaya ve savunmaya sahip çıkmaya davet edi-
yoruz” dedi.

TMMOB İzmir Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ise baroların sadece meslek odası ol-
madığını, vatandaşın savunma hakkını savunan tek kurum olduğunu vurgulayarak  
“Bu nedenle barolar hiçbir zaman bölünmez, paylaşılamaz. Bu proje ne akla, ne 
hukuka, ne bilime uygundur. Bugün baroyu koruyamazsak, yarın hiçbir meslek ör-
gütünü, hiçbir sendikayı, hiçbir kurumu koruyamayız” dedi.

Meslek örgütlerinin bilimselliği, çağdaşlığı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunduğu-
nu ifade eden İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı ise “ Hekimler avukat-
ların yanında, Türk Tabipler Birliği baroların yanında. Mesleğimize meslek örgütü-
müze demokrasiye sahip çıkıyoruz. Direne direne kazanacağız” dedi.

Baroların son dönemde adalet ve hukuk talebinin en önde gelen savunucusu ol-
duğunu söyleyen KESK Şubeler Platformu’ndan Mustafa Gümel de demokrasinin 
kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların, halkın örgütlenme özgürlüğünü hedef 
aldığını ifade etti. Gümel, “Baroya yapılan saldırı, hepimize yapılan saldırıdır. Bu-
gün baroların başlattığı direnişle demokrasinin varlık yokluk meselesidir” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da yapmış olduğu konuşmada, 18 yıllık AKP 
iktidarının toplumun her kesimi ile kavga halinde olduğunu söyleyerek, “Baroları, 
DİSK’le KESK’le, Türk-İş’le, TMMOB’la ve TTB ile hep birlikte özgürlüklerin, de-
mokrasinin, barışın, laikliğin mücadelesini vermeye davet ediyorum” dedi.

Oturma eylemi 1 Temmuz 2020 günü de 19.00-21.00 saatleri arasında devam ede-
cek.
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Barolar Mücadeleye Devam Ediyor

Avukatların, çoklu baro ve baroların seçim sistemine yönelik olarak Avukatlık Ka-
nunu’nda yapılmak istenen değişikliklere ilişkin mücadelesi sürüyor. Komisyon gö-
rüşmeleri boyunca gece gündüz TBMM önünde beklemelerine rağmen çalışmala-
ra alınmayan baro başkanlarının kentlerine dönmesinin ardından, eylemler bu kez 
tüm Türkiye’ye yayıldı.

O kentlerden biri olan İzmir’de de akşam saatlerinde İzmir Barosu’nun daveti üzeri-
ne toplanan çok sayıda avukatın katılımı ile Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi 
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı’ndan Bir Ay Önce Randevu İstedik

Aylardır kapalı kapılar ardında, Adalet Bakanı’nın, TBB’nin bile bilmediği bir ka-
nun teklifinin çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmaya baro başkanlarının dâhil 
edilmediğini ifade eden Av. Özkan Yücel, baro başkanlarının görüşmelere katılmak 
istemedikleri şeklindeki beyanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Av. Özkan Yü-
cel, “Baro başkanlarımız, yaklaşık bir ay önceden beri cumhurbaşkanından ran-
devu almak için uğraştı. Verilmedi randevu. Sonra ne yaptık? Barolar Birliği’nden, 
komisyondaki Barolar Birliği temsilcisinin yerine baro başkanlarının temsilci olarak 
görevlendirilmesini talep ettik. Hiç değilse bu şekilde komisyona derdimizi anlata-
bilelim diye düşündük. TBB Yönetim Kurulu oy çokluğu ile talebimizi reddetti. Sonra 
döndük Birlik Başkanı’na dedik ki, ‘Madem baro başkanlarının görüşmelere katıl-
masını istemiyorsun ve hala Birliğin başında oturmaya devam ediyorsun, görevinin 
gereğini yerine getir, git komisyonda görev ifa et, bizzat komisyonda bulun ve orada 
bütün bu söylenenlere, 19 Mayıs ve 1 Haziran’da 80 baro başkanının karşı çıktığı 
şekilde çoklu baroya karşıyız, bu düzenlemenin geri çekilmesini istiyoruz de’ dedik; 
bunu da gerçekleştirmedi” dedi. Komisyon Başkanlığı’na da baro başkanlarının im-
zası ile toplantıya katılmak istediklerine dair dilekçe gönderdiklerini ancak bunun 
da kabul edilmediğini söyleyen Av. Özkan Yücel, “Sonra hala halkın karşısına çıkıp 
şunu söyleyebiliyorlar: Biz çağırdık, gelmediler. Ayıptır. Bulunduğunuz makamdan, 
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yaptığınız görevden yürüttüğünüz sorumluluktan utanın, yalan söylemeyi bırakın” 
dedi.

Marjinal Olmaya Devam Edeceğiz

Tasarıyı savunanların baroların marjinalleştiği yönündeki söylemlerine de değinen 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Nedir marjinalleşmek? Kaz Dağları’na sa-
hip çıkmak mı? Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerine karşı çıkmak, 
kadınlar öldürülmesin demek, kadınlar yaşamak istiyorum feryatları ile yaşama 
tutunmak için çaba gösterirken katledilmesinler istemek midir marjinalleşmek? 
Öyleyse marjinalleşmeye devam edeceğiz. Bundan sonra, daha çok kadın cinaye-
ti işlenmesin, bu ülkede kadınlar ölmesin diye barolar mücadele etmeye devam 
edecek. Nedir marjinalleşmek dediğiniz şey? Altına imza attığınız uluslararası bir 
sözleşmenin altındaki imzanızı inkâr etmenize izin vermiyor olmamız mı? İstanbul 
Sözleşmesi uygulansın, İstanbul Sözleşmesi’ndeki bütün tedbirler hayata geçirilsin 
diyor olmamız mı sizin için marjinalleşme? Eğer böyle düşünüyorsanız , emin ola-
bilirsiniz ; aynı marjinallikle devam edeceğiz. Nedir marjinalleşme dediğiniz şey? 
Ensar Vakfı’nda çocuklar istismara uğrarken, sorumlular cezalandırılsın demek 
midir marjinalleşmek? Bu ülkedeki her çocuğumuz istismardan korunabildiği, dev-
let kendi görevini yerine getirebildiği, çocuklar özgür bir gelecek için yaşamaya hak 
kazandığı anda mücadelemiz bitecek. O ana kadar biz marjinalleşme dediğiniz bu 
tutumu devam ettirmeye kararlıyız. Nedir marjinalleşme dediğiniz şey? Seçilmişleri 
ucube gerekçelerle görevden alıp yerine yine aynı ucube uygulamayla kayyumlar 
atıyor olmanıza karşı çıkıyor olmamız mı? Karşı çıkmaya devam edeceğiz. Millet-
vekillerini cezaevlerine sokup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygula-
mamak, yargıya cezaevlerindeki tutuklamaların devamı için talimat vermenize karşı 
çıkıyor olmamız mı marjinalleşmek? Marjinalleşmeye devam edeceğiz. Çünkü bir 
rehberimiz var. Biz mağd u r u n kimliğine değil, mağdur i y e t i n kendisine odakla-



İzmir Barosu Bülteni Mayıs - Haziran - Temmuz 2020

Sa
vu

nm
a 

Su
st

ur
ul

am
az

nıyoruz. Biz yönümüzü e v r e n s e l hukuk 
ilkelerinden alıyoruz. Biz insan haklarına 
dayalı özgür bir ülke istiyoruz, özgür bir 
ülke arıyoruz. Bunun için söylediklerimiz 
canınızı yakıyorsa, bunun için söyledik-
lerimizi kabullenemiyorsanız; söyledik-
lerimizin haklılığından, söylediklerimizin 
doğruluğundan, söylediklerimize vere-
cek cevabınızın bulunmamasındandır 
”dedi.

Teklifin yangından mal kaçırır gibi ko-
misyondan geçirildiğini ifade eden Av. 
Özkan Yücel, “Görüşmeleri bir gün uza-
tıp baro başkanlarını dinleyebilirlerdi. 
Ama kendi milletvekillerine bile gerçeği 
söyleyemedikleri için, bizim orada ko-
nuşmamızı istemediler dedi.

Savunulacak Bir Tarafı Yok

Teklifte, savunabilecekleri hiçbir şey ol-
madığını dile getiren Av. Özkan Yücel, 
“Adliyelerdeki baro odalarını 1, 2,3 nu-
maralı barolar arasında paylaştıracak-
larmış. Ne kadar habersizler yaşadıkla-
rımızdan, farkında mısınız? O kadar çok 
odamız var ki her adliyede, onları kime 
paylaştıracakları konusunda bir türlü 
karar veremediler. Biz adliyelerde ya-
şam savaşı veriyoruz. Bu düzenlemede, 
baroların adliyelerin yönetiminde tem-
sil edilmesine ilişkin neden herhangi bir 

hüküm yok? Neden baroları etkin kıla-
cak düzenlemeler söz konusu değil?

İşçi avukatlar, ofisini kapatan meslek-
taşlar var. Aylardır bu arkadaşlarımıza 
destek olunması için çağrı üstüne çağ-
rı yapıyoruz, yazı üstüne yazı yazıyoruz. 
Hiçbirine yanıt vermiyorlar. Hiçbirine 
karşılık alamıyoruz. Sonra da avukatla-
rın yaşadıkları sorunları baroların seçim 
sistemini, delege yapısını değiştirerek 
çözeceklerini iddia ediyorlar” dedi.

“Biz gerçek niyetinizi biliyoruz” diyen Av. 
Özkan Yücel sözlerini “Barolar ak olsun 
istediniz, siyasete bağlansın istediniz, 
iktidarın baroları olsun istediniz. Ses çı-
karmayalım, suskun kalalım, biat ede-
lim istediniz, başaramadınız. Derdiniz 
bu. Bu yüzden barolara sürekli saldırı-
yorsunuz, bu yüzden baroları parçala-
mak, baroları ele geçirmek konusundaki 
gayretiniz. Ama biz izin vermeyeceğiz. 
Biz mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla vaz-
geçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız, 
asla biat etmeyeceğiz. Mücadelemizi so-
nuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Basın açıklamasının ardından, baro bi-
nasına dönmek isteyen avukatlara ise 
polis uzun süre engel oldu. Uzun görüş-
melerin sonunda avukatlar gruplar ha-
linde baro binasına ulaştılar.
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KAZANANA KADAR 
Mücadeleyi Sürdüreceğiz

Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen ve 
barolar tarafından “Çoklu Baro”, “Paralel 
Baro” gibi isimlerle adlandırılan değişiklik-
lerin TBMM gündemine geldiği saatlerde 
Türkiye’nin her yerinde avukatların eylem-
leri vardı. 

İzmir’de yapılan eylemin adresi ise Gündoğ-
du Meydanı’ydı. İzmir Barosu’nun çağrısıyla 
meydanda cübbeleriyle toplanan çok sayıda 
avukata İzmir Emek ve De-
mokrasi Güçleri bileşenleri 
ve yurttaşlarımız da destek 
verdi. 

Praksis Müzik Toplulu-
ğu’nun müzikleriyle katkı 
sunduğu oturma eyleminde 
konuşan İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Özkan Yücel, AKP 
iktidarının baroları bölüp 
parçalamak ve ak barolar 
yaratmak için yola çıktığını 
söyleyerek Türkiye’deki tüm 
baroların karşı olduğu bu 
düzenlemeyle sonuna kadar 

mücadele edeceklerini ifade etti.  Baroların 
marjinalleşmekle suçlandığını dile getiren 
Av. Özkan Yücel, “Kazdağları’na ya da bu 
ülkenin dört bir tarafında bütün doğasına 
sahip çıkmak, çocuk istismarına hayır de-
mek, kadın cinayetleri son bulsun, İstanbul 
Sözleşmesi uygulansın, kayyum uygulama-
larınız yerin dibine batsın demek, milletin 
oyuna sahip çıkmaya çalışmak, demokrasi 
için sandıkları korumak, siz Çorlu’da insan-

ları bile bile ölüme götü-
ren kamu görevlilerinin 
sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaya çalışırken bi-
zim faillerin bulunup yar-
gı önüne taşımaya çalış-
mamızsa marjinalleşmek 
dediğiniz şey emin olabi-
lirsiniz hem İzmir Barosu, 
hem de Türkiye’nin dört 
bir tarafında seksen ilin 
barosu marjinalleşme-
ye devam edecek. Çünkü 
baro olmak budur” dedi. 
Sözlerini “bu çalışmayı 
yapanların kulağına küpe 
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olsun diye söylüyorum” diyerek devam eden Av. Özkan Yücel, “bu ülkede insan haklarına 
sahip çıkan demokrasiye sahip çıkan, hukuk devletine sahip çıkan Cumhuriyet değerlerine 
sahip çıkan barolar var ve var olmaya devam edecekler. Siz tarihten silineceksiniz ama biz 
kalmaya devam edeceğiz. Biz bu mücadeleyi kazanana kadar sürdüreceğiz” dedi. 

Av. Özkan Yücel konuşmasının ardından diğer baro başkanları ile buluşmak üzere Anka-
ra’ya gitti.

B a r o l a r  Y u r t t a ş l a r ı n  S e s i d i r

Türkiye’deki seksen baronun tepki gösterdiği çoklu baro ve baroların seçim sistemini 
değiştirmeyi planlayan Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na 
gelmesinin ardından baro başkanları yeniden Ankara’ya giderken kentlerde eylemler 
sürüyor. 

Bu kapsamda İzmir Adliyesi önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Çok sa-
yıda avukatın katıldığı açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkan yardımcısı Av. Öz-
gür Yılmazer, TBMM’ne gelen yasa tasarısını ucube olarak nitelendirerek “bu yasayı 
yangından mal kaçırır gibi geçirerek baroların sesini kısmaya, işlevsiz hale getirme-
ye çalışıyorlar. Çünkü barolardan korkuyorlar. Çünkü baroların yanlışa karşı doğruyu 
söylemesinden korkuyorlar. Baroların tüm yurttaşların hak ve özgürlüklerini savun-
masından korkuyorlar” dedi. İktidarların ne zaman hukuk çizgisinin dışına çıkmış olsa, 
baroların onları hukuk çizgisine çektiğini ifade eden Av. Özgür Yılmazer, “bu mücade-
lemiz sadece avukatlar ya da barolar için değil. Tam tersine tüm yurttaşlarımız, tüm 
Türkiye için mücadele ediyoruz” dedi. Baroların vatandaşların sesi olduğunu dile geti-
ren Av. Özgür Yılmazer, “barolar yurttaşların sesi, barolar özgürlüğün sesi, barolar in-
san hakları ve özgürlüklerin sesi. Barolar totaliterizme karşı, tek adam rejimine karşı 
demokrasinin sesi. Barolar üstünlerin hukukuna karşı, hukukun üstünlüğünün sesi. 
Barolar polis devletine karşı hukuk devletinin sesi. O yüzden sesimizi kısmak istiyorlar, 
o yüzden bizi susturmak istiyorlar. Biz söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Barolar, 
avukatlar asla vazgeçmeyecek, teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz” dedi. 

Av. Özgür Yılmazer, İzmir’den avukatların da baro başkanlarının nöbetine destek olmak 
üzere Ankara’ya gideceklerini ifade etti.
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İzmir İlçe Adliyelerinde 
Eş Zamanlı Eylem

Baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa 
tasarısına karşı baroların verdiği mücadele 
devam ediyor. Büyük Savunma Mitingi’nin 
Ankara Valiliği tarafından pandemi bahane 
edilerek iptal edilmesine karşı çok sayıda 
avukatla birlikte Ankara’ya çıkarma yapan 
İzmir Barosu, aynı saatlerde ilçelerde görev 
yapan avukatların katılımıyla İzmir ilçe adli-
yeleri önünde basın açıklaması ve ardından 
oturma eylemi düzenledi. 

TARİH UMUDU SAVUNANLARI YAZAR
 

Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Diki-
li, Karşıyaka, Kınık, Menderes, Menemen, 
Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı adliye-
leri önünde yapılan basın açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi: 

SON SÖZ! 

SAVUNMADAN HİÇ HAZZETMEDİNİZ, BİLİ-
YORUZ. 

İLK FIRSATTA KAPILARINIZI AYIRDINIZ,

SONRA SUSTURMAYA ÇALIŞTINIZ. 

OLMAYINCA, DURUŞMA SALONLARINDAN 
ATMAYA; 

OLMAYINCA, TUTUKLAMAYA; 

OLMAYINCA, HASTANELERE GÖNDERME-
YE ÇALIŞTINIZ AVUKATLIĞI HASTALIK DE-
RECESİNDE SAHİPLENİYORLAR DİYE.

OLMAYINCA, HUKUKSUZ YARGILAMALAR-
LA ON YILLARCA CEZA VERMEK YOLUNU 
SEÇTİNİZ.
ŞİMDİ DE TESLİM ALAMADIĞINIZ BAROLA-
RI PARÇALAYARAK, CÜBBELERİMİZE İLİK 
AÇMAYA, DÜĞME DİKMEYE ÇALIŞIYORSU-

NUZ.

İSTİYORSUNUZ Kİ, YARGININ SON AYAĞI DA 
İKTİDARA BAĞLANSIN.

İSTİYORSUNUZ Kİ, HERKES SUSSUN.

İSTİYORSUNUZ Kİ, BU KARANLIK BÖYLE 
SÜRSÜN.

SİZDEN ÖNCEKİLERE DE SÖYLEMİŞTİK 
DURUŞMA SALONLARINDA;

ŞİMDİ SİZE DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ:

BU PROJENİN ESKİ SAHİPLERİNİN YAKA-
LANDIKLARINDA İLK SÖZLERİNİN “AVU-
KATIMI İSTİYORUM” OLDUĞUNU HİÇ HATI-
RINIZDAN ÇIKARMAYIN.

UNUTMAYIN;  TARİH AYDINLIK İÇİN, UMUT 
İÇİN, İNSANLIK İÇİN MÜCADELE EDENLE-
Rİ, UMUDU SAVUNANLARI YAZAR.

“BU BAROLAR ARTIK ÇOK OLDU” DİYOR-
SUNUZ YA;

SİZ YARGIYI BAĞIMLI KILDIKÇA, HUKUKU 
YOK SAYDIKÇA, ADALETİ UNUTTUKÇA, İN-
SAN HAKLARINI AYAKLAR ALTINA ALMAYA 
DEVAM ETTİKÇE;  BİZ DE “ÇOK” OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ.

SİZ ÇOCUK İSTİSMARINA, KADINA ŞİDDE-
TE, KADIN CİNAYETLERİNE, DOĞANIN TA-
LAN EDİLMESİNE SESSİZ KALDIKÇA; BİZ 
BAROLAR DA “ÇOK” OLMAYA DEVAM EDE-
CEĞİZ.

BU ÜLKENİN BARO BAŞKANLARININ ADA-
LET ADIMLARINA ÇELME TAKMAYA ÇALIŞ-
TIĞINIZDA DA “ÇOK” OLMAYA DEVAM EDE-
CEĞİZ.
BAROLARI BÖLMEYE, SUSTURMAYA YÖNE-
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LİK TASARI YASALAŞIRSA, “DAHA ÇOK” OL-
MAYI SÜRDÜRECEĞİZ. 

ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE AVUKATLAR VAR:

AYDINLIĞI ONLAR TEMSİL EDİYOR. ÖZGÜR-
LÜĞÜ ONLAR, HUKUK DEVLETİ VE DEMOK-
RASİ ADINA NE VARSA ONLAR TEMSİL EDİ-
YOR. 

ONLAR; BÜTÜN BASKILARA, TEHDİTLERE, 
GÖZDAĞLARINA, YARGILAMALARA RAĞ-
MEN SUSMAYANLAR, GÜCE BİAT ETME-
YENLER, VAZGEÇMEYENLER, ÖZGÜRLÜK-
LER İÇİN BEDEL ÖDEYENLER. 

NE YURTTAŞIN SESİNİN KISILMASINA İZİN 
VERECEKLER, 

NE DE KARANLIĞINIZIN SÜRGİT DEVAM 
ETMESİNE.

SAVUNMAYA DOKUNMA.
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Barolar Hak 
İhlallerinin En 
Yakın Takipçisi

İktidarın baroların yapısını değiştir-
meye çalışmasının en temel nedeni 
hiç kuşkusuz kadına yönelik şiddet-
ten, işkenceye, çocuk istismarından 
çevrenin talanına kadar baroların 
sürdürdüğü hukuki mücadele. Bu 
mücadelenin bir örneği de bugün 
Adana’da yaşandı. 

Adana’da polis tarafından öldürülen 
Suriye uyruklu Mülteci Ali El Hem-
dani’yi vurarak ölümüne sebep olan 
polis memurunun Adana 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde başlayan yar-
gılamasına İzmir Barosu da katıldı.
 

İzmir Barosu adına duruşmaya ka-
tılan Av. Ayşegül Karpuz, “kolluğun 
bugüne kadar sokaktaki hukuka ay-
kırı yakalama işlemlerinin cezasız 
bırakılması, denetlenmemesi bugün 
bir mülteci çocuğun yaşam hakkı ih-
laline sebebiyet vermiştir. Bu ceza-
sızlık politikası karşında bu davanın 
asli takipçisi barolardır” diyerek ka-
tılma talebinde bulundu.

 

13 Kasım 2020 tarihine ertelenen 
duruşmayı takip etmeye devam ede-
ceğiz.
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Tarih Umut İçin 
Mücadele Edenleri Yazar

Türkiye’deki tüm baroların,  baroların görüşü 
alınmadan TBMM’nde görüşülmekte olan ve 
baroların yapısında değişiklik yapmayı hedef-
leyen Avukatlık Yasası görüşmelerine karşı 
Ankara’da düzenlemek istedikleri Büyük Sa-
vunma Mitingi’nin Ankara Valiliği tarafından 
pandemi bahane edilerek yasaklanması üze-
rine Ankara Adliyesi önünde kitlesel bir basın 
açıklaması yapıldı. 

Avukatlık Cübbesi Bir 
Barınak, Bir Çatı, Bir Kalkandır

“Bugün bizi buraya getiren 
şey bir baskı rejiminin her 
fırsatta masasının altından 
çıkarıp gösterdiği sopaya 
hiçbir zaman boyun eğme-
diğimizi ve hiçbir zaman da 
eğmeyeceğimizi tarih önünde 
çocuklarımıza anlatma bor-
cumuzdur” denilen açıkla-
mada insan onurunun güçlü-
ler karşısında korunmasının 
tarihinin avukatlarla başla-
dığı ifade edilerek “ancak o 
güçlülerin avukatlardan her 
devirdeki korkusu öyle büyük 
olmuştur ki bazen onları hapislerle, idamlar-
la tehdit ettirmiş bazen de bir virüs salgının-
dan çaresizce medet umdurmuştur” denildi. 
Avukatlık cübbesinin hem barınak, hem çatı 

hem kalkan hem de kararlılığın bayrağı ol-
duğu söylenen açıklamada “bizleri bölmeye 
susturmaya, niteliksizleştirme çabaları ve her 
fırsatta gösterilen sopa da güçlülerin kalbine 
saldığı rahatsızlıkla karışık korkunun göster-
gesidir” denildi. 

Çok Olmaya Devam Edeceğiz

Açıklamada tarihin aydınlık 
için umut için insanlık için 
mücadele edenleri, umudu 
savunanları yazdığı ifade edi-
lerek. “bu barolar artık çok 
oldu diyorsunuz ya, siz yargıyı 
bağımlı kıldıkça, hukuku yok 
saydıkça, adaleti unuttukça, 
insan haklarını ayaklar altına 
almaya devam ettikçe biz de 
çok olmaya devam edeceğiz. 
Siz çocuk istismarına, kadına 
şiddete, kadın cinayetlerine, 
doğanın talan edilmesine 
sessiz kaldıkça biz barolar 
da çok olmaya devam ede-
ceğiz. Bu ülkenin baro baş-
kanlarının adalet adımlarına 
çelme takmaya çalıştığınızda 

da çok olmaya devam edeceğiz. Baroları böl-
meye susturmaya yönelik tasarı yasalaşırsa 
daha da çok olmayı sürdüreceğiz. Bu ülkede 
avukatlar var. Aydınlığı onlar temsil ediyor, 
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özgürlüğü onlar, hukuk devleti ve demokra-
si adına ne varsa onlar temsil ediyor. Onlar 
bütün baskılara tehditlere, gözdağlarına yar-
gılamalara rağmen susmayanlar, güce biat 
etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlükler için 
bedel ödeyenler ne yurttaşın sesinin kısılma-
sına izin verecekler ne de karanlığınızın sür-
git devam etmesine. Bizlere iyi bakınız. Teker 
teker saymakla bitireceğinizi sandığınız bu 
avukatlar gökyüzü kadar büyük bir kararlılığı 
cübbelerinin altında taşıyorlar. Şimdi onla-
rın cüppeleri bir barınak, bir çatı, bir kalkan.  
Şimdi bizleri çok iyi dinleyin hepsi bir ağızdan 
hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerine, mes-
leklerine ve cumhuriyete sahip çıkacaklarına 
dair bu ülkenin teker teker her bir çocuğuna 
yemin ediyorlar” denildi.

Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Biat Etmiyoruz
“Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz” 
sözleriyle biten açıklama sonrasında Meclis’e 
gitmek isteyen meslektaşlarımızın geçişi anti 
demokratik bir şekilde barikatlarla engellen-
di.  Gösteri hakkının anayasal bir hak olduğu 
hatırlatılarak yürüme konusunda ısrarlı olun-
ması üzerine ise polis meslektaşlarımıza bi-
ber gazlı müdahalede bulundu.  Aralarında 
İzmir Barosu yönetim kurulu üyelerinin de 
bulunduğu çok sayıda meslektaşımızın etki-
lendiği biber gazı müdahalesi sonrasında ise 
oturma eylemine geçildi. İlerleyen saatlerde 
oturma eylemi yönetim kurulu üyelerimiz-
le devam ederken, İzmir Barosu Başkanı Av. 
Özkan Yücel baro başkanlarının sürdürdüğü 
oturma eylemine destek vermek TBMM’ye 
gitti.
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Avukatlığı Geri Götürecek Hiçbir 
Düzenlemeyi Kabul Etmiyoruz

Türkiye’nin uygar dünyada yerini alması için 
şart olan insan hakları temelli demokratik 
laik hukuk devleti talebinden bir an olsun geri 
adım atmayan avukatların ve baroların “hiza-
ya” sokulması için yaklaşık 10 senedir Avukat-
lık Kanunu’nda değişiklik yolunun arandığının 
farkındayız. 
 
Avukatlık Ka-
nunu’nun de-
ğişt ir i lmesi 
suretiyle tarih 
boyunca de-
mokratikleş-
me ile temel 
hak ve özgür-
lükler müca-
delesinde en 
ön saflarda 
yer alan avu-
katların susturulmasının ve baroların etkisiz 
hale getirilmesinin amaçlandığı açıktır. Bu 
sebeple ne söz konusu değişikliği öneren kişi-
ler ne de bu projenin iktidar tarafından sahip-
lenilmesi  bizleri şaşırtmıştır. Zira toplumsal 
muhalefeti yok etmenin yolunun sindirilmiş 
ve susturulmuş sivil toplum ve meslek örgüt-
lerinden geçtiğini bilen hiçbir muktedir, güçlü 
bir avukatlıktan haz etmemiştir. 
 
Anlaşılan o ki, son 2 aydır, hukuk devletinin 
temel ilkelerinden olan kanuniliği bir kenara 
bırakıp ülkeyi genelgeler devletine çevirenler, 
bunu bir alışkanlık haline getirmeye ve mu-
halif olanlardan kurtulmaya niyetliler. Ancak 

hukuktan ve insan haklarından sapanlara bu 
değerleri hatırlatmak, tarihsel misyonumuz 
gereği halkımıza karşı görevimizdir.
 
Tarih boyunca iktidarlarını hiçbir sınıra tabi 
olmadan kullanmak isteyen tiranlara, hüküm-

darlara, dik-
tatörlere sı-
nırı gösteren 
bir mesleğin 
mensuplar ı 
olarak, biz-
den görüş 
a l ı n m a d a n 
ş e k i l l e n d i -
rilen, temel 
hak ve öz-
gürlüklerden 
ödün veren, 
halkın savun-

ma hakkının gaspına yol açacak ve avukatlığı 
geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul et-
meyeceğimizi bildiriyoruz. 
 
Avukatlığı etkisiz hale getirmeyi amaçlayan 
her türlü iradeye karşı yerimiz, avukatlar ol-
masaydı İtalya’yı çok daha rahat idare ede-
ceğini söyleyen Mussolini’ye ve hükümete dil 
uzatan bir avukatın dilinin kesilmesini dileyen 
Napolyon’a direnen meslektaşlarımızla aynı 
saftır. 
 
Saygılarımızla 
 
İzmir Barosu Başkanlığı
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Barolardan Ortak Açıklama:
Savunma Özgürlüktür

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “Baroların 
seçim sisteminde değişiklik yapılacağına” 
ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve 
yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorun-
lu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla 
Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim 
sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleşti-
rilmiştir. 

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; 
Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal 
bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye 
sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul 
edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm ku-
rumları ile işler halde olmasından geçer. Hu-
kuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız 
bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. 

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan 
“yargının kurucu unsuru olan avukat, bağım-
sız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin 
de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu 
hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü oto-
riteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade 
ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koru-
yucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve 
özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü 
ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan 
bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır. 

Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile 
düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak, korumak ve bu kavram-
lara işlerlik kazandırmak” görevi barolara 
meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir 
hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kı-
lınması için çok önemli toplumsal bir rol ver-
mektedir. 

Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız 
yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemiş-
ken,  meslektaşlarımız salgının neden oldu-
ğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir eko-
nomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların 

mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona 
uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate 
almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural ha-
lini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen 
söz konusu tartışmaların odağındaki barola-
rın yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratı-
lan tartışmaların hangi demokratik gerekçe-
lere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun 
ne olduğu izaha muhtaçtır. 

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa 
ve Avukatlık Kanunu’nun yüklediği görev ve 
verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı 
temsil etmekte olan baroların, kendi yasala-
rında yapılması planlanan söz konusu deği-
şikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair 
hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir. 

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendi-
ren kanundaki düzenleme öncelikle avukat-
lara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve 
barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yön-
temi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir. 

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansı-
yan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek iste-
riz:

1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özel-
likle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri 
sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen 
tartışmalarla baroların bu yetkisinin buda-
nacağı, kanunda yer alan “işlerlik kazandır-
mak” kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle 
baroların dava açma hakkının tamamen elin-
den alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehli-
keli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas 
emellerinden birinin yurttaşların hak ve öz-
gürlüklerinin barolar tarafından korunması-
nın önüne geçmek olduğu aşikardır.

2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşıl-
masa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağız-
larca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz 
kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulma-
sı, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından 
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çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut 
seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin 
getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi 
ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üs-
tünlüğünü ve insan haklarını savunmak, koru-
mak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” 
hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik 
taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut 
düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren 
bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul 
etmiyoruz.

3.) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulma-
yan ve demokratik olarak birbirini kollayan 
avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin 
olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hu-
kuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki 
değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımı-
zın kırmızıçizgisi olmak zorundadır. 

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimi-
zin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu se-
beple Baroların demokratik yapısını bozacak, 
Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve 
özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimle-
rin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık 
teşkil edeceği açıktır. 

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve 
düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan 
oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik 
hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; sa-
vunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak 
müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir 
kez daha ifade ediyoruz. 

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak 
ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı 
ve hukuk devletini savunmak olan Baroları 
yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bu-
güne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, 
yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri 
yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, 
yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutul-
mayacaktır.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İMZACI BAROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhuriyetten, 
Hukuk Devletinden ve 
Birbirimizden Başka 

Hiç Kimsemiz Yok
Bu metin; bu ülke üzerinde yaşayan, hu-
kuk devletine ve insan onuruna inanan 
herkese tarihi bir çağrıdır.

Yaşımıza, güneşe, yağmra ve virüse rağ-
men ülkemizin dört bir yanından Anka-
ra’ya yürümemizin ve başkentimizin giri-
şinde tarafımıza uygulanan insanlık dışı 
muameleye rağmen direnmemizin ve ka-
rarlı duruşumuzun nedeni;

Baroların yapılarının değiştirilmesi adı 
altında parçalanma, niteliksizleştirme ve 
susturulma tehdidine karşı bir tepki ama 
aslında bu tehdidin vatandaşın sesinin 
kesilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin 
sınırlandırılması karşısında savunmasız 
bırakılması anlamına gelmesinedir.

Baroların bölünmesi, parçalanması, ba-
ğımsız savunma yerine siyasete ya da baş-
ka ortaklamalara dayalı, sesi kısık cübbe-
si düğmeli topluluklar  yaratacaktır.

Cumhuriyet’in ve elbette yargının vazge-
çilmez kurumları  olan barolar da “çoklu 
baro” kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke 
üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan 
istisnasız herkes  artık sessiz ve kimsesiz 
kalacaktır.

Bizler, aşağıda isimleri yazılı barolar ola-
rak, meslek değerlerimizden vazgeçme-
yeceğimizi; meslek örgütümüzün içi boş, 
sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara 
indirgenmesine izin vermeyeceğimizi ta-
rih önünde tüm Türkiye’ye saygı ve büyük 
bir kararlılıkla arz eder, herkesi sesleri-
nin kısılmasını amaçlayan her türlü ta-
hakküme karşı mücadelemize destek ver-
meye davet ederiz.      

İMZACI BAROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2049/barolardan-ortak-aciklama
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2093/cumhuriyetten-hukuk-devletinden-ve-birbirimizden-baska-hic-kimsemiz-yok
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İktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine 
tahammülsüzlüğünü gizlemeyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar-
dan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdi. Daha 
önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekânlarımızı, hu-
kukun üstünlüğünü, halk sağlığını koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımı-
zı hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de savunduğumuz değerler nedeniyle bizi tehdit 
ediyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Ankara Barosu, Tabip Odaları ve 
Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk 
meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tek-
rar gündeme getirmiştir.  

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının 
Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelen-
dirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de ba-
rolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden 
belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili 
düzenlemenin aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha 
önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışma-
yı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine 
sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.” 

Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki, Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini he-
def alan açıklamaları, antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansımasıdır. Kendisi dışın-
da hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan 
üstün gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Zaten uzun zaman-
dan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır. 
Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak 
işleyemez hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, AKP’nin 
yönetme biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği mes-
lek örgütlerini, “yasal düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir.

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzen-
lenmiştir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim 
kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik se-
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çimlerle de yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı 
için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan aşağı operasyonlarla ile-
rici meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Bugün ülkemizde yapılması gereken, Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik bir şekil-
de benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir. Demokrasiye olan taham-
mülsüzlüğe ve meslek örgütlerinin demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen 
tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin ve genel başkanının tahammülsüzlüğünün asıl nedeni, toplum-
sal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, 
kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı, hukuk dışı uy-
gulamalara karşı hukukun üstünlüğünü, kamusal sağlık hizmetlerinin içini boşaltan, has-
taneleri ticarethane mantığıyla işletenlere karşı halk sağlığını ve herkes için ücretsiz eri-
şilebilir kamusal sağlık hizmetini savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara 
karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine 
karşı emeği ve alın terini savunmamızdır. 

İktidarların meslek örgütleri üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman 
kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Bizler, mesleki-bi-
limsel-teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı 
yürütmüşüzdür. Bizlerin anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin 
evrensel normlarına bağlılığımız tüm saldırılara rağmen devam edecektir. Bizlere nasıl 
saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İftiralarla 
örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldı-
rılmak istenmesine izin vermeyeceğiz! AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığı-
mızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. “Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, üyelerimizin 
demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, 
özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz.
 

İZMİR BAROSU - İZMİR TABİP ODASI - TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
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Y u r t t a ş ı n  V i c d a n ı  O l a n 
BAROLARI SUSTURAMAYACAKSINIZ

Ülke kamuoyu bir süredir; salgın koşulları, ekonomik zorluklar, işsizlik, pahalılık, ölümler yok 
sayılarak; Avukatlık Kanunu değişikliği ve özellikle de seçim sistemlerine yapılacak müdahale ile 
meşgul edilmektedir. 

Her akşam televizyon kanallarında, her gün gazete köşelerinde baroları siyaset malzemesi yap-
maya çalışan konuşmacılar, baroların seçim sistemi üzerine ahkam keserek, baroların siyaset 
yaptıklarından ve artık çok olduklarından söz ediyorlar. 

Barolara ve baro başkanlarına kapalı yandaş medya ekranları her türden çarpıtmaya açık. 

Pervasızca gerçek dışı beyanlarda bulunuyor, çarpıtıyor ve saldırıyorlar. 

Barolar olarak, sürecin başlangıcından bu yana ortak bir tavrı sürdürme kararlılığı ile hareket 
ettik. Görüşmeler dahil tüm süreçleri titizlikle uygulayarak, parçalamayı, yok etmeyi, susturmayı 
ve ele geçirmeyi hedefleyen bu ezeli projeden vazgeçilmesi talebimizi tüm muhataplar nezdinde 
ısrarla yineledik. 

Geldiğimiz nokta itibariyle; tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve suskunluğumuzun, sözümüz 
olmadığı şeklinde algılandığının farkındayız. 

Gerçek niyetin, demokrasinin ve hak arama özgürlüğünün güvencesi, her kesimin hak savunu-
cusu, doğanın ve hayvanların sesi, yargının tek sivil ve ele geçirilememiş parçası olan baroları 
susturmak olduğunu biliyoruz. 

19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık içerisinde meslektaşlarımıza 
ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak eylemlilik sürecinin başladığını ilan ediyoruz. 

Hakikat için tüm halkımıza sesleniyoruz; 

Duydunuz ve artık biliyorsunuz; baroların seçim sistemini değiştirmek ve baroları bölüp parça-
lamak istiyorlar. 

Süslü gerekçeler ardına saklanarak gerçekleri çarpıtıyorlar! Barolar meslek sorunlarıyla değil 
siyasetle uğraşıyor diyorlar. Onlara verilecek cevabımız elbette ki var; 

Adil yargılama talebimize,

Bağımsız yargı isteğimize,

Hak arama hürriyetine sahip çıkmamıza,

İstanbul Sözleşmesi’ne uyun çağrılarımıza,

İşkence ve kötü muameleye karşı çıkışımıza,

Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmamıza,

Laikliği savunmamıza,

Hayvan hakları mücadelemize,

Toplumcu ve demokratik bakış açımıza,
Avukatlar için gerçek ve kalıcı çözümler istememize,

Her insan ayrımsız haklara sahiptir dememize,

Kimseyi avukatsız bırakmamamıza ve savunma hakkına sahip çıkmamıza,
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Cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığını lanetlememize,

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmemize, katledilen kadınlar için duruşma salonlarında ada-
let aramamıza,

Yurtlarda ya da kurslarda istismara uğrayan, iltica teknelerinde hayatını kaybeden çocukların 
sesi olmamıza, Aliağa’nın havasını, Foça’nın doğasını, Bergama/Ovacık ve Kozak ormanlarını, 
Kazdağlarını,  Efemçukurunu, Yatağan’ı, Soma’yı, Murat Dağı’nı, Salda’yı, Cerattepe’yi, Hasan-
keyf’i, Munzur Çayı’nı, Meriç-Ergene Havzası’nı ve yok edilmeye çalışılan her karış yurt toprağını 
savunmamıza,

“Doğa ranta kurban edilemez” dememize siyaset diyorsanız, o zaman bilin, barolar “siyaset yap-
maya” devam edecekler.

Çünkü hak temelli bu siyaset, ettiğimiz yeminin, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan görevin, 
teslim olmayan savunma tarihinin ve avukatlığa duyduğumuz saygının gereğidir. 

SUSMAMIZI, TEPKİ GÖSTERMEMEMİZİ, TESLİM OLMAMIZI İSTEYENLER… 

Yalnızca baroları değil, çocukları, kadınları, ağaçları, parkları, kentleri, adalete erişimde deza-
vantajlı tüm grupları, yani bütün ülkeyi susturmak, hukuk devletinin son kırıntılarını yok etmek ve 
ülkemizde insan onurunun güvencesi olan tüm kaleleri yıkmak istiyorsunuz. 

YURTTAŞIN VİCDANI OLAN BAROLARI SUSTURMAK İSTİYORSUNUZ... 

Cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin ve hak arama özgürlüğünün savunucu-
ları; hiçbir ayrım gözetmeksizin haksızlığın karşısında yer alan ve evrensel hukuk ilkelerini ken-
dine varlık sebebi yapan baroların teslim olmasını beklemeyin…

Bizler, en zorlu koşullarda HALKIMIZA SES OLMAK İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK, hukuktan 
başka kimsesi olmayan herkes adına hiç yılmadan umudu savunmaya devam edeceğiz. 

İzmir Barosu olarak bu bilinç ve sorumlulukla 19 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde 80 Baromuz 
tarafından imzalanan bildirilere tam bir sadakatle; 

Bu süreçte bir kez daha, tüm yetkilileri sağduyuya, Anayasa’ya, evrensel ve milli hukuki değerle-
re ve aklı selime davet ediyoruz. 

Türkiye Barolar Birliği’ni bu ortak iradeye sahip çıkmaya, 2018 Şubat sürecinde olduğu gibi, tam 
bir kararlılık, söz, inanç, samimiyet ve eylem birliği içerisinde, kanuni ve fiili görevlerini tam ve 
eksiksiz olarak yerine getirmeye davet ediyoruz. 

19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık içerisinde, meslektaşları-
mıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak, demokratik hak kullanımı çerçevesinde, 
hukuki eylemlilik sürecini başlatıyoruz. 

1-Eylemlik sürecine başlama yönündeki irademizi ilk olarak şu anda yapmakta olduğumuz açık-
lama ile somutlaştırmak, 

2-Bu süreçte tarihi sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği’ni tüm de-
legelerin katılımıyla olağanüstü toplantıya davet etmek üzere yönetim kuruluna başvuruda bu-
lunmak, 

3-19 Haziran 2020 tarihinde Baro Başkanları olarak illerimizden Ankara istikametine doğru ‘sa-
vunma ‘ yürüyüşü başlatmak, 

4- Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve adalet nöbeti tutmak, 

5- Ankara’da cübbeli bir yürüyüş gerçekleştirmek gibi bir dizi eylem planı çerçevesinde mücade-
lemizi devam ettirmek yönündeki kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Saygılarımızla...
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İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmeyen barolar, 
parçalama ve ele geçirme projesine karşı yollarda...

Baroların bağımsızlığını savunmak için 19.06.2020 Cuma günü Ankara’ya yürüme-
ye başlayacak olan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’e destek için saat:10.00’da 
Bayraklı Adliyesi C Blok girişinde toplanıyoruz.  Tüm meslektaşlarımız davetlidir.

Teslim olmayacak, biat etmeyecek, vazgeçmeyeceğiz.
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İzmir Barosu TBB Delegelerinden Açıklama: 
Çoklu Baroya ve Temsilde Adaleti 
Olmayan Delege Sistemine Hayır !

Baroların tarihi; yürütmenin yargı üze-
rindeki tahakkümüne, hukuk devletinin 
tüm ilke ve kurumlarıyla oluşturulmasına 
engel olan eylem ve işlemlerine karşı ba-
rolarımızın verdiği mücadele ile biçimlen-
miş onurlu bir tarihtir. 

Yürütme, son olarak Anayasa m.2 de  ifa-
desini bulan “İnsan haklarına dayalı,  de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devletini” ve 
“hukukun üstünlüğünü” savunan baroları-
mızı bu kez tamamen yok etmek, dernek-
leştirip işlevsizleştirmek için  “çoklu baro” 
adı altında baroları bölüp etkisiz hale ge-
tirmeyi ve demokrasiye aykırı bir şekilde 
delege seçim sistemini değiştirmek üs-
tüne  kurulu bir yasa teklifini  TBMM’ ye 
görüşülmek üzere vermiştir.

Yürütme bu yasa teklifi ile hiçbir ülkede 
olmayan çoklu baro uygulaması ve temsil-
de adalete aykırı bir sistem önermektedir. 

Özellikle kayıtlı avukat sayısı fazla olan 
Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarını et-
kisizleştirmeye yönelik bu girişim, Türki-
ye’deki tüm baroların haklı tepkisine ne-
den olmuş ve bu tepkiyi ortaya koymak için 

19 Haziran’da Türkiye’nin birçok ilindeki 
Baro Başkanları bulundukları illlerden 
Ankara’ya doğru bir yürüyüş başlatmış-
lardır. Ankara yürüyüşü polisin engelle-
mesine ve baro başkanlarımızın 27 saatlik 
yasa dışı gözaltı uygulamasına karşın ger-
çekleştirilmiştir. 

Yürütme, tüm baroların kitlesel tepki ve 
eylemlerine karşı ne pahasına olursa ol-
sun bu yasayı çıkarmak istemekte, ülke-
mizi daha karanlık bir geleceğe sürükle-
mektedir.

Delege sistemini de değiştiren yasa teklifi 
ile her baroya tanınan 3 delege hakkından 
sonra az avukat sayısı olan Barolara yak-
laşık 25, 50, 100, 200 avukata bir delege 
düşerken, İstanbul, Ankara, İzmir, gibi 
çok sayıda Avukatın bulunduğu Barolarda 
5.000 avukat için bir delege hakkı veril-
diğinden bu barolarda toplamda yaklaşık 
olarak 3.000 avukata 1 delege düşecek-
tir. Bu durum avukatların Türkiye Barolar 
Birliği Genel Kurulunda temsili konusun-
da anti demokratik ve adaletsiz bir sonuç 
ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla delege 
seçim sitemini de değiştirmeyi hedefle-
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yen yasa teklifi, barolardan ve avukatlar-
dan uzaklaşarak siyasal iktidara yaklaşan 
‘Avukatlar ve Barolar’ nezdinde meşruiye-
tini yitiren Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu’nun mevcut konumunu 
da koruma saikiyle hazırlanmıştır. 

Yürütmenin bu yasa teklifi yalnız barola-
ra karşı değil, esas olarak halka karşıdır. 
Siyasal iktidarın hukuksuz ve keyfi işlem-
lerine karşı,  Av.K. 76. ve 95. maddeleri ile 
barolara verilen görev ve yetki baroların 
elinden alınmak istenmektedir.  Dolayı-
sıyla bu yasa teklifi ile baroların çalışma-
larını etkisizleştirmeyi hedefleyen siyasal 
iktidar; çocuk istismarına, kadın cinayet-
lerine, her türden ayrımcılığa, çevre kat-
liamlarına neredeyse yeşil ışık yakmakta, 
halkın Anayasanın 36. maddesinde yer 
alan, hak arama özgürlüğünü ve savunma 
hakkını ortadan kaldırmak istemektedir. 

Çoklu baro ve delege seçim sistemini de-
ğiştirmeye yönelik yasa teklifini getiren-
ler, kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlık 
ve tarafsızlığını yok ettiler, şimdi de huku-
kun üstünlüğünü, insan temel hak ve öz-
gürlüklerini yok etmeye, hukuk devletinin 
son kırıntılarını da ortadan kaldırmaya ça-
lışmaktadırlar. 

Barolar, dernek ya da herhangi bir sivil 
toplum veya sadece meslek örgütü değil-
dir. 

Barolarımızın avukatların meslek örgütü 
olma özelliği ikincildir. Asıl olan SAV-SA-
VUNMA-KARAR üçlüsünden oluşan yargı-
nın bir kurumu olmaları, yargıda “SAVUN-
MANIN ÖRGÜTÜ” niteliğini taşımalarıdır. 
Yasa teklifi ile yargının son kalan bu ba-
ğımsız kurumunun da bölünüp parçalan-
ması etkisizleştirilmesi istenmektedir.

Bizler İzmir Barosu TBB Delegeleri olarak 
baromuzun ve diğer tüm baroların yanında 
yürütmenin bu demokrasi karşıtı ve hukuk 
devleti ilke ve kurumlarıyla tamamen zıt 

girişimlerine karşı tek vücut olarak HAYIR 
diyoruz. 

Bu yasa teklifini getirenler ve TBMM ‘de 
iktidar partisi ve onun ortağının oyları ile 
yasalaşmasını sağlayanlar tarihin karan-
lığına  gömülecekler, bizler ise tarihin ay-
dınlık sayfalarında , geleceğe umut olma-
ya devam edeceğiz. 

Savunma hakkı  için, baroların parçalanıp 
bölünmemesi için, 

Demokrasi ve hukuk devleti için, 

Direneceğiz, biat etmeyeceğiz. 

İzmir Barosu TBB Genel Kurul Delegeleri

Av.Doğan Evrim
Av.Ahmet Yılmaz

Av.Erol Özcan
Av.İsmet Köymen
Av.Hüseyin Özgür
Av.Meriç Kaptan

Av.Özcan Çine
Av.Mehmet Kantarcıoğlu

Av.Ayşen Erdoğan
Av.Filiz Kunt

Av.Ümit İzmirli
Av.Kemal Eskier
Av.Sefa Yılmaz

Av.İsmail Hanoğlu
Av.Yücelay Sal

Av.Bilal Koralay
Av.Mehmet Erdek
Av.Arif Ali Cangı
Av.Nursen Aksu

Av.Halil Çağlar Akbulut
Av.Erdal Yağçeken
Av.Türkan Karakoç

Av.Yakup Gül
Av.Ümit Görgülü Sevil

Av.Hatice Aslan Atabay
Av.Serkan Cengiz

Av.Erkan Göbekçin
Av.Veysel Gül

Av.Çağla Deniz Felamur
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Halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için var gücüyle çalışan gazeteciler bu 
uğurda her gün ifade özgürlüğü ihlalleri ile karşı karşıya kalmakta; hürriyetlerinden 
yoksun bırakılmaktadırlar. 

Türkiye’de son 10 yılda, 11 bin basın mensubu işsiz kaldı ve maalesef 85 gazeteci ha-
len cezaevlerinde özgürlüklerinden yoksun. ‘Sınır Tanımayan Gazeteciler’ tarafından 
oluşturulan ‘Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ sıralamasında Türkiye 180 ülke arasında 
Bangladeş ve Kongo Cumhuriyeti’nden sonra 154. sırada! 

Basının hak ettiği özgür günlere kavuşacağı günlerin inancı ile tüm basın emekçilerinin 
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarız. Gazetecilik Suç Değildir. Gazeteci-
lere Özgürlük.

Unutmadık Affetmedik Affetmeyeceğiz

Soma katliamının üzerinden 6 yıl geçti ve 
bu süreç boyunca ailelerin acısı hiç dinmedi 
çünkü adalet mekanizması onlar için işleme-
di, işletilmedi. Asıl katiller beraat ederken 
sorumluların bir kısmı yargılandı ve verilen 
düşük cezalardan sonra çıkarılan infaz yasası 
ile birlikte “af” yolu da açılarak 301 madenci 
ile birlikte aileleri de bir kez daha öldürüldü.

Ve maalesef, 301 kişinin öldüğü 176 kişinin 
yaralandığı bir katliamdan hiç ders çıkarıla-
mayarak maden ve inşaat işçileri başta olmak 
üzere birçok işçi iş güvenliğinin sağlanmadığı 
koşullarda canları pahasına çalıştırılmaya, 
kimi zaman ise ölüme terk edilmeye devam 
ediyor. 
Bugün Soma faciasıyla başlayan çığlık 301 
madenci ile birlikte unutulsun istense de tüm 
sorumlular hak ettikleri cezaları alana kadar 
ve işçilerin iş ve can güvenliği sağlanana ka-
dar bu çığlığı hatırlatmayı sürdüreceğiz.
Sermaye sınıfı için her ne pahasına olursa 
olsun cezasızlık kültürünü savunanlara, So-
ma’da olduğu gibi iş güvenliği yatırımlarının 
aksatılmasından ve üretim zorlamasından 
patron değil de alt düzeydeki çalışanlar so-
rumluymuş gibi davrananlara, Soma faciasın-
da oğlunu kaybetmiş bir babanın sözleri ile 
sesleniyoruz; 
“Sahi size adalet lazım olmayacak mı ?”
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, DİSK Ge-
nel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel 
Sekreteri Adnan Serdaroğlu ile beraberindeki 
sendikacılar Taksim Anıtı’na yürümek ve çelenk 
sunmak isterlerken kamu düzenini bozdukları 
gerekçesi ile kolluk kuvvetleri tarafından engel-
lenmiş ve gözaltına alınmışlardır. 

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde dahi 
üretimdeki işçilerin çalıştırılmasına göz yuman 
iktidar, yılda bir gün, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kut-
lamak isteyen çok az sayıdaki emek temsilcisinin 
çelenk bırakma talebine baskı ve gözaltı ile cevap 
vermiştir.

Çelişkiler yumağı bu uygulama tam anlamıyla bir 
hukuk ve demokrasi ayıbıdır. 

Yaşasın birlik, mücadele ve dayanışma. 
Yaşasın 1 Mayıs. 

Çalıştırılmak Serbest; Kutlamak Yasak.
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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek “Konser 
yasaklarının kaldırılması için” başlattığı 
ölüm orucunu konser başvurusunun kabul 
edilmesi yönünde görüşmelerin başlama-
sı üzerine sonlandırmış ancak perşembe 
günü maalesef hayatını kaybetmişti. 

Dün İbrahim Gökçek’in cenazesi için Ce-

mevinde düzenlenen törene gaz bombaları 
ile saldıran polis cenazeyi kaçırmış, aile-
nin avukatları olarak orada bulunan mes-
lektaşlarımız Av. Didem Baydar Ünsal, Av. 
Seda Şaraldı ve Stj. Av. Doğa İncesu gözal-
tına alınarak, haklarında 4 günlük gözaltı 
kararı verilmiştir. 

Naaşın defnedilmek için götürüldüğü Kay-
seri’de bir grup tarafından “naaşın buraya 
defnedilemeyeceği, defnedilmesi halinde 
çıkartılıp yakılacağı” beyan edilmiştir. Kol-
luk kuvvetleri ise bu gruba hiçbir müda-
halede bulunmayıp defin işlemine katılan 
yurttaşlara müdahaleyi seçmiştir. 

Yaşanan olayların hukukla, ahlakla, vic-

danla açıklanması mümkün değildir. 

Tüm insani değerlerden yoksun bu uygu-

lamayı tarihin not ettiği unutulmamalı,  
meslektaşlarımıza yönelik haksız gözaltı 
işlemine derhal son verilmelidir.

İbrahim Gökçek’in Cenazesinde 
Yaşananların Hukukla, Ahlakla, 

Vicdanla Açıklanması Mümkün Değildir. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, ölüm orucunun 
ardından hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi 
İbrahim Gökçek hakkında, sosyal medya hesap-
larından paylaşım yapan İzmir Karşıyaka Hakimi, 
Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Ayşe Sarısu 
Pehlivan hakkında açtığı disiplin soruşturması 
akabinde kendisini 3 ay süreyle ‘tedbiren’ görev-
den uzaklaştırdığını ve aynı zamanda İzmir Hakimi 
ve Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Hakim Or-
han Gazi Ertekin hakkında da ‘Terör Örgütü Pro-
pagandası Yapmak’ suçu kapsamında soruşturma 
başlattığını ve İzmir Adliyesi’ne müfettiş gönderdi-
ğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Her iki hakimimiz de hukukun üstünlüğü, insan 
hak ve özgürlükleri ile yargı bağımsızlığı için yıl-
lardır tüm gücüyle çalışan vicdanlı ve aydın hukuk-
çulardır.

İfade özgürlüğü ve evrensel hukuk ölçütlerinin ya-
nısıra insanın ‘insan’ olarak sahip olması gereken 
en önemli kriter olan vicdan ölçütüne uygun payla-
şımları nedeniyle her iki hakimimiz açısından baş-
latılan sürecin, esasında, iktidarın politikalarına ve 
düşüncelerine aykırı düşünen hakim ve savcılara 
bir gözdağı olduğunun, yapılmak istenenin de mu-
halif düşünenleri hizaya sokmak için aba altından 
iktidar sopası göstermek olduğunun farkındayız. 

Özgürlüğün ve bağımsız yargının, yargının kurucu 
3 unsurunun birlikte mücadelesi ile yeniden tesis 
edilebileceğini hatırlatarak hakim ve savcılarımızı 
yapılan bu hukuksuzluğa karşı ses çıkartmaya da-
vet ediyoruz. Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ve Orhan Gazi 
Ertekin’in yanında olduğumuzu bildiriyor, hakla-
rında başlatılan sürece derhal son verilmesini ta-
lep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

Ayşe Sarısu Pehlivan ve 
Orhan Gazi Ertekin’in Yanındayız
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Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma 
Yarışması’na Katılan İzmir Barosu Üyesi 
Stajyer Avukatlar Baromuzu Ziyaret Etti

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen 
Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemeleri-
ne katılarak İzmir Barosu’nu temsil eden stajyer avukat meslektaşlarımız 
Durdu Mehmet Şen, Tansu Alaca, Fatma Yağız, Merve Keskin ve danış-
manlıklarını yapan Av. Gülnur Erdoğan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel ile Staj Eğitim Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Afhan To-
pel’i ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel İzmir Barosu Staj Eği-
tim Merkezi’nin de uzun süredir kurgusal duruşma çalışmaları yaptığını 
ifade ederek, bu tip çalışmaların stajyer avukatların mesleğe hazırlanma-
ları anlamında önemli deneyimler olduğunu dile getirdi.
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Bugün 12 Haziran “ Dünya Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Günü”… 

Sırtlarında hayatın yükü… 

Gelişimsel dönemlerine uygun olmayan, ye-
tişkinler için bile risk taşıyan koşullarda çalış-
mak, çocukların en temel hakları olan sağlık 
olanaklarından yoksun kalmalarına, biyolojik,  
psikolojik,  sosyal bakımından gelişmelerine, 
büyümelerine engel olmaktadır.

Ayrıca çocukların çalıştıkları iş kollarında her 
türlü şiddet, taciz, baskı, ihmal ve istismara 
maruz kalma riskinin yüksek olduğu bilinmek-
tedir. Sokakta çalışan çocuklarla ilgili yapılan 
bir araştırmaya göre; depresyon ve anksiyete 
oranının yüksekliği nedeniyle, intihara yönel-
me eğilimlerinin de artmakta olduğu saptan-
mıştır. 

Oysa;  

“Çocuğum ben, göğsünde büyüt,
Umudum ben, düşüncende geliştir”. 

Dünya yüzünde 5-17 yaş aralığında 152 milyon 
çocuk işçi bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ( UNGA) 2021 
yılını, “Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 
Yılı” ilan eden bir kararı  oy birliği ile kabul et-
miş ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ( ILO) 
bu çerçevede yürütülecek çalışmalara önder-
lik etmesini istemiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumunun 31 Mart 2020 ta-
rihinde yayınladığı “Çocuk İşgücü Araştırması” 
raporunda; 5-17 yaş grubunda ekonomik faa-
liyette çalışan çocukların sayısının 720 bin kişi 
olduğu, çalışanlar arasında 5 yaşında çocuk 
gözlenmediği bilgisi yer almaktadır. 

Yani; çalışan çocuklar arasında 5 yaşında ço-
cuk yok!.. 

Bugün 12 Haziran “ Dünya Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Günü” … 

Sırtlarında hayatın yükü… 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-
sine göre; Taraf  Devletler her çocuğun, be-
densel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplum-
sal gelişmesini sağlamakla yükümlüdürler.
Ve yine Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş 
zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uy-
gun  etkinliklerde  bulunma, kültürel ve sanat-
sal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. 

Çocuk Koruma Kanununa Göre; Çocuğun ya-
şama, gelişme, korunma ve katılım haklarının 
güvence altına alınması gerekmektedir.  

Pandemi süreci bize göstermiştir ki; bütün ya-
sal düzenlemelere rağmen çocuklar ve hakla-
rı ilk gözden çıkarılacaklar arasında olmakta, 
çocukların varlıkları, emeği sömürülmektedir. 
Tedbirler kapsamında bir yandan uzaktan eği-
time geçilirken, işletmelerdeki meslek lisesi 
öğrencilerinin, “gerekli durumlarda işletme-
lerde eğitime devam “edecekleri kararı alın-
mıştır.  Yine tedbirler kapsamında 20 yaş altı 
sokağa çıkma yasağında, çalışan çocuklar bu 
koruma tedbirinin dışında bırakılmıştır. 

Her dönem görmezden gelinen  mevsimlik 
gezici tarım işçilerinin çocuklarının ve çocuk 
işçilerinin  hak kayıpları  özellikle çok boyut-
luluk kazanmıştır.  Bu süreçte çocuklar hem 
salgının etkisine daha fazla maruz kaldılar 
hem de “uzaktan eğitim”den tümüyle mahrum 
bırakıldılar. 

Bugün 12 Haziran “Dünya Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Günü” … 

İzmir Barosu olarak bu doğrultudaki müca-
delenin; çocuğa bakış açısının, çocuk hakları 
doğrultusunda değiştirilerek başlayabileceği-
ne inancımızı, mücadelemizi  kararlılıkla sür-
düreceğimizi yineliyoruz. Yoksa… 

“Su yansımalı, etek uçuşlu O çocuk
Bir aynadan geçerken gülümsemeyecek…”

B ü y ü m e z  İ ş ç i  Ç o c u k l a r
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“Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara” 

Bitmek bilmeyen savaşlar, iç karışıklıklar, po-
litik ve askeri müdahaleler, cinsiyet ve cinsel 
yönelim temelli ayrımcılık, dinsel, ırksal, mez-
hepsel çatışmalar her geçen gün milyonlarca 
insanın vatanlarını terke ve kendilerine yeni 
yurtlar aramaya mecbur bırakıyor. 

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün her yıl 20 
Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde 
açıkladığı Küresel Eğilimler Raporu’na göre 
2019 yılı sonu itibarıyla dünyada 80 milyona 
yakın insan evlerini terk etmek zorunda bı-
rakılmış durumda, bu tüm dünya nüfusunun 
yaklaşık %1’ine denk geliyor. 

Her geçen gün artan mülteci sayılarına kar-
şın ülkeler mülteci kabul politikalarını gitgide 
zorlaştırmakta, bazı ülkeler ise sınır geçişleri-
ni mültecilere tamamen kapatmaktadır. Oysa 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. 
maddesi “Herkesin zulüm altında başka ülke-
lere sığınma ve sığınma olanaklarından yarar-
lanma hakkı vardır” demektedir.  

Türkiye, yurtlarından edilmiş 3,9 milyon insan-
la dünyada en çok sayıda mülteciyi barındıran 
ülke.  Ancak bu kişilerin başta iş, eğitim ve 
sağlık olmak üzere temel ihtiyaçlarının evren-
sel ilkelere uygun biçimde çözülmesi gereki-
yor. Bununla birlikte çoğu geçici koruma sta-
tüsü ile ülkemizde bulunan mültecilerin kendi 
hayatlarını güvenle kurabilecekleri, çocukları-
nı büyütebilecekleri, geleceğe dair planlarını 
yapabilecekleri şartlar oluşturulmadıkça mül-
teci sorununun önümüzdeki yıllarda derinle-
şerek büyümesi de ne yazık ki kaçınılmaz bir 
gerçek olarak önümüzde duruyor. 

Gönüllü geri dönüş gibi toplumsal kaygıları 
düşürmeye yönelik söylemlerinse bugün iti-
bari ile gerçeği yansıtmadığını, mültecilerin 
kendi ülkelerine dönüş koşullarının belki de 
hiçbir zaman oluşmayacağını, bu sorunun on 
yıllardır yaşayan başka pek çok ülkede üçüncü 
ve hatta dördüncü kuşak mültecilerin doğup 
hayatlarını kimliksiz olarak sürdürmek zo-

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

runda bırakıldıklarını ve bu durumun içinden 
çıkılmaz yeni sorunlar yarattığını yetkililere ve 
kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz.

Yaşanılan krizin çözüm yolu ise, sorunun tüm 
paydaşlarının ortak akılla üreteceği yöntem-
lerden geçmektedir. Gerçeklikten kaçmak 
yerine meselenin ciddiyetle ele alınıp ülkemiz 
mülteci politikasının orta ve uzun vadeli olarak 
yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. 

İzmir Barosu olarak 20 Haziran Dünya Mül-
teciler Günü’nde, uzun zamandır çalışmaları 
süren bir kaynak kitabın basımının yapıldığı-
nı da ayrıca duyurmak istiyoruz. İzmir Barosu 
yayınları arasından çıkan;  belge örnekleri, 
mahkeme kararları ve mülteci hukukuna iliş-
kin mevzuatın da derlendiği Mülteci Hukuku 
Rehberi’nin adli yardım alanında çalışan mes-
lektaşlarımız için faydalı olacağına inanıyoruz.  
(Kitabı çevrimiçi okumak için tıklayınız) 

Sözlerimizi İzmir’de yaşayan mülteci şair Ah-
med Jundi’nin sözleri ile bitirelim: “Dünya bir 
bütündür ve her yerden birbirine bağlıdır. He-
pimiz mutlu olunca güler, üzüldüğümüzde ağ-
larız. Acılarımız bir, mutluluklarımız bir. Her 
insanın evrensel olması lazım. Çünkü hepimiz 
‘bir’iz”.  

Tüm bu tablo içinde ülkemiz ve dünyanın her 
yerinde ana yurtlarını terk etmek zorunda bı-
rakılan ve yeni bir hayat kurmak için çabalayan 
mültecilere 20 Haziran Dünya Mülteciler Gü-
nü’nde bir kez daha dayanışma duygularımızı 
gönderiyoruz. 

https://www.izmirbarosu.org.tr/YayinDetay/1499/adli-yardim-alaninda-calisan-avukatlar-icin-multeci-hukuku-rehberi
https://www.izmirbarosu.org.tr/YayinDetay/1499/adli-yardim-alaninda-calisan-avukatlar-icin-multeci-hukuku-rehberi
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Kıdem Tazminatı Haktır

İzmir Barosu olarak, daima hukuksuzluğa ve 
haksızlığa karşı durduğumuz gibi, bu gün de 
emek mücadelelerinde işçilerin yanlarında 
olduğumuzu ve bu doğrultuda hareket edece-
ğimizi saygı ile duyururuz.

8.6.1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu’nun 
“Bilûmum işçiler hakkındaki fesihlerde, beş 
seneden fazla olan her bir tam iş senesi için 
ayrıca 15 günlük ücret tutarında tazminat dahi 
verilir.”  Şeklindeki 13. maddesi ile mevzua-
tımıza giren kıdem tazmina-
tı, yıllar içinde değişikliklere 
uğramış, 1950 yılında kıdem 
tazminatını hak etme süresi 5 
yıldan 3 yıla düşürülmüş, 1971 
tarih ve 1475 Sayılı İş Yasası ile 
kıdem tazminatına ilişkin süre-
nin iş sözleşmeleri ve toplu iş 
sözleşmeleri ile artırılabilmesi 
kabul edilmiş, 1975 yılında yapı-
lan değişiklikler ile kıdem tazmi-
natı hak etme süresi üç yıldan bir 
yıla indirilmiş ve 15 günlük kıdem 
tazminatı süresi de 30 güne çıkarıl-
mıştır.

12 Eylül askeri darbesi, darbenin ilk 
günlerinde kıdem tazminatını asgari 
ücretin 7.5 katı ile sınırlandırılmak su-
retiyle ve bu hükme aykırı davrananlar 
için hapis ve para cezası getirilmek su-
retiyle gerçek yüzünü göstermiş, 1982 
yılında kıdem tazminatı tavanının asgari 
ücretle bağı koparılmış ve kıdem tazmi-
natı tavanı en yüksek devlet memurunun 
bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik 
ikramiyesi ile sınırlandırılmıştır.

2003 yılında,  1471 sayılı İş Kanunu,  4857 sa-
yılı Yasa’nın 120. maddesi gereğince  “Kıdem 
tazminatı” başlıklı 14.maddesi dışında yürür-
lükten kaldırılmış,  4853 sayılı yasanın geçici 
6. maddesi ile kıdem tazminatı için bir kıdem 
tazminatı fonu kurulacağı, fon kuruluncaya 
kadar 1475/14. maddenin yürürlükte olacağı-
na dair düzenleme yapılmıştır.

Bu tarihten sonra kıdem tazminatı fonu konu-
su zaman zaman gündeme getirilmiş, kamu 

oyunda tartışmaya açılmış, gelen tepkiler 
üzerine konu gündemden kaldırılmıştır. Bu-
günlerde yine, kıdem tazminatının fona akta-
rılması hususunda kamuoyunda işçilerin ve 
sendikaların tepkileri ölçülmekte, oluşturul-
mak istenen fon ile kıdem tazminatı ortadan 
kaldırılarak, yerine emeklilik benzeri bir sis-
tem getirilmek istenmektedir.

İşçilerin emeğinin karşılığının, farklı isim-
ler altında ancak aynı amaca hizmet 
eden fona aktarılmasının, kıdem 
tazminatı hakkının mevcut düzenle-
menin de gerisinde bir düzenleme 
ile ortadan kaldırılmak istenme-
sinin kabul edilmesi mümkün ol-
madığı gibi, bu değişiklikler sen-
dikaların aralarında çözebileceği 
meseleler de değildir. Getirilmek 
istenen fon sisteminin sorunla-
rı çözmek yerine daha da için-
den çıkılmaz hale getireceği, 
mevcut hakların çok gerisinde 
olduğu, hak kayıplarına yol 
açacağı açıktır.  Mevcut so-
runların çözümü, kayıt dışı 
çalıştırmayı önlemekten, 
kayıt dışı çalıştıranlara ağır 
cezalar uygulamaktan, iş-
çilik prim oranlarını azalt-
maktan, taşeronlaşmayı 
yasaklamaktan,  işten 
hangi nedenle ayrılınırsa 
ayrılınsın tüm çalışanlara 

kıdem tazminatı ödenmesini 
sağlayıcı, ödemeyi kolaylaştırıcı ve garanti 

altına alıcı yasal düzenlemeler yapmaktan, 
her türlü güvencesiz çalışma biçimine, sendi-
kal örgütlenme önündeki yasal ve fiili engel-
lemelere son vermekten geçmektedir.

İzmir Barosu olarak, daima hukuksuzluğa ve 
haksızlığa karşı durduğumuz gibi, bu gün de 
emek mücadelelerinde işçilerin yanlarında 
olduğumuzu ve bu doğrultuda hareket edece-
ğimizi saygı ile duyururuz.
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde yer alan havai 
fişek üretim fabrikasında meydana gelen pat-
lamada 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 114 iş-
çinin ise yaralı olduğunu üzülerek öğrenmiş 
bulunuyoruz. Ölen işçilerimize Allah’tan rah-
met, ailelerine sabır, yaralı işçilerimize acil 
şifalar diliyoruz. 

2009 yılından bu yana benzer olaylar yaşanan 
fabrikada meydana gelen bu patlama bir iş 
cinayeti olup, insanca çalışma ve insan onu-
runa yaraşır yaşam koşulları sağlamamanın 
sonucudur. Sorumluları ise gerekli önlemleri 
almayan işveren ile denetim yapmayan dev-
lettir. 

Gerçek sorumlular derhal ortaya çıkarılana ve 
cezalandırılana dek olayın ve sürecin takipçisi 
olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Basına ve Kamuoyuna
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana 
ellinin üzerinde belediye başkanının hak-
larında hüküm dahi yokken görevden alın-
dığı, yerlerine belediye meclislerinden bir 
temsilcinin seçilmesine izin verilmeyerek 
kayyum atandığı bir siyasi ortamda bugün 
de CHP ve HDP’li 3 üyenin milletvekilliği 
düşürülmüştür.

Ülkenin gerçek gündemi salgın ve yok-
sulluk iken baroları çoğulculuğa karşı ol-
makla suçlayan ve meslek örgütümüzün 
yapısını değiştirmeyi ilk işleri addeden an-
layışın demokrasi karnesi budur.

Yurttaşların özgür iradelerinin demokratik 
bir şekilde yönetime yansımasını içine sin-
diremeyen bu çağ dışı anlayışı kınıyoruz. 

İzmir Barosu Başkanlığı

Kamuoyunda Büyü-
kada Davası olarak 
bilinen ve 11 insan 
hakları savunucusu-
nun yargılandığı da-
vada karar açıklan-
mış, dört kişiye hapis 
cezası verilerek diğer 
sanıklar beraat et-
miştir.

Davada yargılanan İzmir Barosu eski dö-
nem yönetim kurulu üyesi Av. Nalan Er-
kem beraat etmiş, İzmir Barosu ve İzmir 
Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi, 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
Onursal Başkanı Av. Taner Kılıç ise hapis 
cezasına çarptırılmıştır.

Üyemiz Taner Kılıç yaşamı boyunca barışı, 
dayanışmayı ve insan haklarını savunmuş 
saygın bir hukuk insanıdır. Hiçbir hukuki 
dayanağı olmayan, çağdaş hukuk devletin-
de hakkında dava açılmasını dahi gerektir-
meyecek iddialarla Taner Kılıç’ı mahkum 
etmek insan hakları savunucularına veril-
miş açık bir göz dağıdır.

Tüm dünyanın gözü önünde, hukukçu kim-
liğinden, uluslararası saygınlığı ve tanınır-
lığından şüphe edilmeyen meslektaşımızı 
içi boş iddialarla ağır cezalara mahkum 
etmek 2020 Türkiye’sinin gelecek nesille-
re bıraktığı bir utanç vesikası olarak kala-
caktır.

Söz konusu yargılama yüksek mahkeme-
de uluslararası standartlara uygun şekilde 
değerlendirilmeli ve bu hatadan hızla geri 
dönülmelidir. Yaşanılan bu üzücü tablo 
nedeniyle meslektaşımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor ve Taner Kılıç’ın insan 
hakları mücadelesinde yanında olduğu-
muzu buradan bir kez daha dile getiriyo-
ruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Meslektaşımız 
Taner Kılıç’ın Yanındayız
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Ölüm Orucundaki Avukatlar Ebru Timtik ve 
Aytaç Ünsal İçin Adalet Çığlığı Yükseldi

Adil yargılanma talebiyle ölüm oruçlarını sürdüren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ün-
sal’ın yaşam haklarını savunmak ve adalet talebini dillendirmek üzere çeşitli kentle-
rimizde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamaları İzmir’de ise İzmir Adliyesi C 
Blok girişinde gerçekleştirildi. 

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından yapılan açıklamaya Av. Aytaç Ünsal’ın 
annesi Av. Nermin Ünsal, ölüm orucundaki Didem Akman’ın annesi Zülfiye Akman, 
avukatlar, milletvekilleri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. 

Av. Özkan Yücel yapmış olduğu açıklamada Av. Aytaç Ünsal ve Av. Ebru Timtik’in sadece 
adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladıklarını ifade ederek, “yani bu ülkedeki 
bütün insanların hak ettiği Anayasa’dan, uluslararası sözleşmelerden, kanundan kay-
naklanan haklarını alabilmek için, bu konuda seslerini duyurabilmek için son seçenek 
olarak bedenlerini ölüme yatırmayı tercih ettiler” dedi. 

Hukuksuzluğun Şahidiyiz 

Yargılama süreci hakkında bilgi veren Av. Özkan Yücel, “bizler baro başkanları olarak, 
meslektaşları olarak o duruşmaların tümünü izledik. Sanık müdafileri olarak görev 
aldık. Tüm bu hukuksuzlukları, yaşanan adaletsizliği, yaşanan adil yargılanma hakkı 
ihlalini bizler de gördük, bizler de şahidiz. Bu nedenle bu kadar açık ve net söylüyoruz, 
meslektaşlarımızın adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir” dedi. Av. Ebru Timtik ve Av. 
Aytaç Ünsal’ın mahkemede kendilerine esas hakkında savunma için süre verilmeksi-
zin, konuşmalarına izin verilmeksizin, iddialarına karşı yanıtlarını kovuşturmanın ge-
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nişletilmesine ilişkin taleplerini sunmalarına izin verilmeksizin bir yargılama gerçek-
leştirildiğini ve sonunda onlarca yıllık hapis cezası ile karşı karşıya bırakıldıklarını ifade 
eden Av. Özkan Yücel, “duruşma salonu avukatlara kapatılmıştır, duruşma salonu sa-
nıklara kapatılmıştır. Onların yokluklarında kararlar verilmiş, onların yokluklarında so-
nuca gidilmiştir” dedi. 

Bu Yargılamaları Fetö Dönemlerinden Tanıyoruz 

Sözlerine bu sonucu beklediklerini ifade ederek devam eden Av. Özkan Yücel, “daha 
önce beş gün boyunca yargılama yaptıktan sonra bütün meslektaşlarımızın tahliyesine 
karar veren mahkeme heyeti bir gece yarısı operasyonundan sonra yerinden edilmiş, 
meslektaşlarımızın yeniden yakalanmasına karar verilmiş ve özel bir mahkeme heye-
ti oluşturulmuştur. Bunlar FETÖ dönemlerinden beri tanıdık olduğumuz manzaralar. 
Geldiğimiz nokta bize gösteriyor ki yalnızca uygulayıcıları değişti, yöntem değişmedi, 
adaletsizlik değişmedi, hukuksuzluk değişmedi, hak talepleri ise asla sona ermedi” 
dedi. 

Avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in ölüm orucuna sadece kendileri için değil, tüm 
yurttaşların adil yargılanma hakkı için, tüm yurttaşların savunma hakkı için, tüm yurt-
taşların özgürlükleri için başladıklarını söyleyen Av. Özkan Yücel, “peki çok mu zor 
taleplerini kabul ederek ölüm oruçlarına son vermelerini temin etmek, çok mu zor 
Ebru ile Aytaç’ı yaşatabilmek? Grup Yorum üyelerini kurtaramadık ama şimdi bize, so-
kaktaki insanlara görev düşüyor. Ne kadar çok sahiplenirsek, ne kadar çok arkalarında 
durabilirsek onları yaşatma olanağımız o kadar fazla olacak” dedi.

İzmir Barosu Kadın Hakları 
Danışma ve Hukuk 

Araştırmaları Merkezi ile 
İzmir Barosu Çocuk 

Hakları Merkezi Ön Büroları, 
15 Haziran 2020 

Pazartesi gününden itibaren 
yeni yerlerinde hizmet 

vermeye devam edecektir.

Meslektaşlarımıza 
Duyurulur.

İzmir Adliyesi 
E Blok, 3 Kat, 311 Numaralı 

Oda Bayraklı, İzmir 

İzmir Barosu Kadın Hakları 
Özel Bülteni Yayımlandı

Bülteni okumak için lütfen tıklayınız

https://www.izmirbarosu.org.tr/YayinDetay/1495/kadin-haklari-ozel-bulteni-8-mart-2020
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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde 16 Haziran 2020 tarihinde Roman hemşeri-
lerimizin yaşamakta olduğu çadırlar Çeşme Belediyesi zabıta ekiplerince kepçelerle 
yıkılmış ve bölgede bulunan Roman yurttaşlar çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıya 
bırakılmıştır. 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerimizin konuyla ilgili olarak yetkililerle yaptığı gö-
rüşmeler neticesinde yıkım öncesinde bölgede yaklaşık 100 kadar yurttaşın çok zor ko-
şullar altında yaşadığı, bu kişilerin bir bölümünün sürekli olarak bölgede ikamet ettiği, 
bir kısım yurttaşın ise İzmir’in çeşitli ilçelerinden yaz döneminde çalışmak amacıyla 
Çeşme’ye geldiği bilgisine ulaşılmıştır. 

Edinilen bilgilere göre bölgede yaşayan Roman yurttaşlarımızın hurdacılık ve kağıtçılık 
gibi işlerle uğraştığı, bir kısmının çocuklarının okula devam ettiği, yaşam alanlarının 
iptidai koşullarda olduğu, temel hijyen ve su gibi ihtiyaçların karşılanmasında güçlük-
ler çekildiği, söz konusu alana kısa süre önce ihtiyaçların giderilmesi için İzmir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından su deposu kurulduğu, bölgede sağlıklı konutlarda yaşam 
alanları oluşturulması için çalışmalar yapıldığı, kısa süre öncesine kadar sorunlarının 
kalıcı olarak çözülmesi için girişimlerde bulunulduğu öğrenilmiştir. 

Tüm bu gelişmelere karşın önceki gün Çeşme Belediyesi tarafından herhangi bir ön 
uyarı yapılmadan söz konusu alana müdahale edildiği, çadır ve barakalarının yıkıldığı, 
yerleşim alanının iş aletleriyle düzeltildiği, açıkta kalan insanların alanı terke zorlandı-
ğı ve bu nedenle aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Roman yurttaşlarımızın hak 
ve özgürlüklerinin ciddi şekilde ihlal edildiği ifade edilmektedir. 

Uluslararası hukuka göre zorla tahliye ancak insan onuruna uygun bir şekilde ve ilgili 
kişilerin haklarını yeterince koruyabilecek usul kuralları çerçevesinde gerçekleştirile-
bilir. Bir yerde “işgalci” sıfatıyla bulunan kişilerin dahi tahliye edilmesi tahliye sonrası 
başka bir konuta yerleştirme veya mali yardım sağlama yükümlülüğünü ortadan kal-
dırmamaktadır.

AİHM, dezavantajlı durumdaki Romanların ihtiyaçlarının ve farklı yaşam tarzlarının, 
hem idari düzenlemeler hem de somut uygulamalar bakımından özellikle dikkate alın-
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ması gerektiği kanaatindedir ve aksi bir durumda, zorla tahliye benzeri uygulamaların 
özel yaşam, aile yaşamı ve konuta saygı hakkının ihlalini oluşturacağını kabul etmiştir. 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, tahliyelerde sağlanması gereken hukuki korumanın, 
tahliyeye alternatif bir çözüm konusunda taraflara danışma yükümlülüğü; tahliyenin 
makul bir süre öncesinde belirli bir bildirim süresi saptanması yükümlülüğü;  hukuki 
başvuru yollarına erişim; adli yardıma erişim; hukuka aykırı tahliyelere karşı giderim 
öngörmesi gerektiği görüşündedir. 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin, 7. genel tavsiyesine göre ise tahliye-
ler insanların evsiz kalması veya insan hakları ihlalleri riskine açık bir konumda bıra-
kılması ile sonuçlanmamalı ve tahliyeden etkilenmiş kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşı-
layamadıkları durumlarda, devlet, bu kişilere alternatif olarak konut, yeniden yerleşim 
veya verimli arazilere erişim gibi seçeneklerin sunulabilmesi için mevcut kaynakları 
ölçüsünde azami düzeyde tüm uygun tedbirleri almalıdır. 

Tüm bu temel uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak Çeşme’de yaşayan Roman 
vatandaşlarımıza kamu gücü kullanılarak uygulanan yöntemlerin kabulü mümkün de-
ğildir. Konar göçerlik gibi Roman kültürünün bir parçası olan olguları, yüzlerce yıllık 
ayrımcı uygulamaların sonucu oluşmuş yoksulluk, evsizlik, işsizlik ve benzeri sosyal 
gerçeklikleri kepçe marifetiyle çözmeye çalışmak açık bir akıl tutulmasıdır. 

Yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri kentte yaşayan tüm yoksulların, evsizle-
rin ve işsizlerin dertlerine çare üretmek olmalıdır. Bu nedenle önceki gün yaşanan 
olaylara sebebiyet veren tüm kurum ve kuruluşları derhal bu yanlışlarından dönmeye, 
Roman yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak onların sağlıklı koşullarda yaşa-
ma imkanlarını sağlamaya, eğitim hakları sekteye uğratılmış çocukların mağduriyetini 
derhal gidermeye davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

İzmir Barosu Başkanlığı

https://www.izmirbarosu.org.tr/YayinDetay/1500/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku-komisyonu-pandemi-ozel-bulteni
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İzmir Barosu 
Çeşme’deki İddiaları Yerinde İnceledi

Çeşme’de yaşayan Roman yurttaşlara yönelik ça-
dır yıkma, iş makineleriyle alanı tahrip etme ve 
zorla yaşam alanlarını terk ettirme iddiaları hak-
kında İzmir Barosu’na iletilen yoğun yakınmalar 
üzerine İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri Av. 
Deman Güler ve Av. Gamze Karaoğlu ile İzmir Ba-
rosu İnsan Hakları Merkezi üyesi Av. Gizem Me-
tindağ’dan oluşan İzmir Barosu heyeti olay yerinde 
incelemelerde bulundu. 18 Haziran 2020 günü böl-
geye giden heyet üç ayrı Roman yerleşkesini ziya-
ret ederek hem yerleşim yerlerini inceledi hem de 
yurttaşlarla görüşmeler yaparak bir rapor hazır-
ladı. 

EN AĞIR İNSANİ DRAMLARDAN BİRİ 

Hazırlanan raporda her üç yerleşkede de bölgenin 
kepçe ve iş makineleri ile kazılarak yaşanılamaz 
hale getirildiği ifade edilerek yurttaşların bölgeden 
göçe zorlandığı belirtildi.

Yurttaşlarla yapılan görüşmeler ve alandaki göz-
lemlerini 31 madde altında toparlayan heyetin 
hazırladığı raporda “gördüğümüz manzara son 
yıllarda kentimizde karşılaşılan en ağır insa-
ni dramlardan birini yansıtmaktadır. Bölgedeki 
Romanların tahliyesine dair işlemler ulusal ve 
evrensel ilkelere aykırı olarak işletilmiştir. Özel-
likle kamu arazisi üzerinde yaşamakta olan Ro-
manlara dair AİHM, Avrupa Konseyi Sosyal Hak-
lar Komitesi ve BM Ekonomik ve Kültürel Haklar 
Komitesi kararları bir arada okunduğunda Çeşme 
Belediyesi’nin müdahalesinin başta ‘Romanların 
ihtiyaçlarının ve farklı yaşam tarzlarının, hem idari 
düzenlemeler hem de somut uygulamalar bakı-
mından özellikle dikkate alınması gerektiği ilkesi-

ne’, ‘tahliyelerde sağlanması gereken hukuki ko-
rumanın, tahliyeye alternatif bir çözüm konusunda 
taraflara danışma yükümlülüğüne, tahliyelerin in-
sanların evsiz kalması veya insan hakları ihlalleri 
riskine açık bir konumda bırakılması ile sonuçlan-
maması prensibine’ aykırı olduğu açıktır” ifadeleri 
kullanıldı. 

ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULMADI 

Yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda böl-
gede yaşayan Roman yurttaşların özel yaşam, aile 
yaşamı ve konuta saygı hakkının ihlal edildiği, ay-
rımcılık yasağına aykırı fiiller işlendiği, aşağılayıcı 
muamele yasağının çiğnendiği, Romanlara yönelik 
fiziksel ve sözel şiddet kullanıldığı ifade edilerek, 
“bu hukuksuz uygulamalar yapılırken yerel yöne-
tim tarafından Romanlara hiçbir alternatif çözüm 
imkanı önerilmediği, sivil toplumun sürece katılı-
mının sağlanamadığı, temel yaklaşımın Romanla-
rın bölgeden uzaklaştırılması üzerine inşa edildiği 
anlaşılmaktadır” denildi. 

ÇOCUKLAR AÇ KALDI 

İzmir Barosu heyetinin raporunda müdahale son-
rası oluşan tabloya dair dikkat çekici tespitler de 
yapıldı. Buna göre “alanda yaşayan bebeklerin her 
türlü temel hijyen koşullarından uzak yaşamak zo-
runda olduğu, giysilerinin eski ve kirli bulunduğu, 
altlarının çıplak olduğu, bebeklerin gıda, biberon 
ve bebek bezi ihtiyacının had safhada olduğu” be-
lirtildi. Heyetin konuştuğu Roman yurttaşlardan 
birinin bebeğinin tek biberonu olduğunu, bunu da 
yıkımda kaybettiğini söylemesi dikkat çekti. Ra-
porda, Çeşme Belediyesi’nin yerleşim yerlerini 
yıkması ve alanı tahrip etmesi sonrası bölgedeki 
çocukların cam kırıkları ve paslı metal hurdalar 
üzerinde oynamalarının büyük bir sağlık riski ya-
rattığının da altı çizildi. Heyetin olay yerinde yaptığı 
incelemede, “alanda bulunan çocukların İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nce gönderilen yemek aracına 
koşturdukları gözlemlenmiş, aileleri ile yapılan 
görüşmede çocukların sabahtan beri aç olduğu 
bilgisine ulaşılmıştır” denildi.

İzmir Barosu Heyeti’nin hazırlamış olduğu 
raporu okumak için tıklayınız.

https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/cesme_raporu.pdf
https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/cesme_raporu.pdf
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27 yıl önce bugün Sivas’ın tam göbeğinde, ülkemizin büyük emeklerle yetiştirdiği şair, yazar, müzis-
yen ve tiyatrocuların içinde bulunduğu 35 yurttaşımız gözü dönmüş canilerin “şeriat isteriz” çığlıkları 
arasında yakıldı. 

Tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan, laik ve demokratik Cumhuriyet kazanımlarına karşı 
irticacı zihinlerin desteği ile gerçekleştirilen Madımak Katliamı ülkemizin çağdaş dünyadan uzaklaş-
tığında karşılaşacağı manzaranın en çarpıcı örneğidir. 

Alevilere, aydınlara, yazar ve sanatçılara yöneltilmiş şiddeti kınamaktan dahi imtina eden zihniyete 
karşı laik ve demokratik Türkiye mücadelemizi hiçbir baskı durduramayacak, baroların çağdaş ve 
insan haklarına dayalı bir ülke çabası asla son bulmayacaktır. 

Bu vesile ile 2 Temmuz 1993 yılında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı katledilişlerinin 27. yılında sevgi ve 
özlemle anıyoruz. 

İzmir Barosu Başkanlığı

Önceki gün Çeşme’de Roman yurttaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen çadır yıkımının ardından 
yaşanan süreci değerlendirmek, Romanların temel hak ve özgürlüklerine dair konuları görüşmek için 
baromuza davet ettiğimiz CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu ve Roman sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri 18 Haziran 2020 günü İzmir Barosu’nu ziyaret ettiler. 

Toplantıda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, son günlerde Roman hemşerilerimizin karşı 
karşıya kaldığı uygulamaların İzmir’e ve İzmir’e yaratmaya çalıştığımız insan hakları kenti kimliğine 
tamamen yakışmadığını dile getirerek “Sayın vekilimiz Özcan Purçu ve Roman örgütlerini baromuzda 
ağırlamaktan mutluluk duyduk, İzmir Barosu Avukatlık Kanunu’nun kendisine yüklediği sorumlulukla 
Roman hemşerilerimizin her türlü sıkıntısında onların yanında olmaya kararlıdır” dedi. 

Görüşmede konuşan İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, 
Çeşme’de yaşanan hadisenin Roman yurttaşlarımıza karşı yıllardır devam eden ayrımcı pratiklerin bir 
sonucu olduğunu söyleyerek “Bu nahoş olaydan ötürü vekilimizi ve Roman örgütü temsilcilerimizi ba-
romuza davet ettik ve görüşlerini aldık. Bu istenmeyen olay umarım bundan sonra birlikte yapacağımız 
güzel işler için bir vesile olur. Biz Roman meselesini temel bir insan hakları meselesi olarak görüyoruz” 
şeklinde konuştu. 

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu ise İzmir Barosu’nda olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek “Nazik 
davetleri için İzmir Barosu başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Çeşme’de gerçekleşen hadiseye dair olay yerinde incelemelerde bulun-
mayı ve konuya dair detaylı bir rapor hazırlamayı planlıyor. Söz konusu rapor ve görüşler yetkililer ile 
paylaşılacak ve İzmir’de yaşayan Roman yurttaşımızın sorunlarına hak temelli çözüm önerilerinde bu-
lunmayı hedefleyecek.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 
Roman STK’larını Baromuzda Ağırladık
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Baro Bahçe Meslektaşlarımızın 
Hizmetine Girdi

Bayraklı Zeki Müren Parkı içerisinde yer alan 
sosyal tesis, başlangıçta sabah 09:00 ile ak-
şam 22:00 arasında haftanın her günü hizmet 
verecek. Zengin bir menü ile kaliteli bir hiz-
metin meslektaşlarla uygun fiyata buluşturu-
lacağı Baro Bahçe’de, meslektaşlarımızın bü-
yük ihtiyaç duydukları kendilerine özgülenmiş 
bir sosyal tesis ihtiyacı da karşılanmış olacak. 
 
İzmir Barosu’nun uzun zamandır üzerinde ça-
lıştığı Baro Bahçe Sosyal Tesisi hizmete açıl-
dı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar San-
dal, İzmir Barosu’nun önceki başkanları Av. 
Bahattin Özcan Acar, Av. Özdemir Sökmen, 
Av. Ercan Demir, avukatlar ve yurttaşların ka-
tılımıyla hem İzmir Barosu’nun 12 bin kayıtlı 
üyesine hem de vatandaşların hizmetine giren 
Baro Bahçe, İzmir Adliyesi’ne olan yakınlığı 
ile avukatların duruşma veya öğle araların-
da dinlenebilecekleri, akşam ve hafta sonları 
aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri bir 
alan olacak. 
 

Bayraklı Zeki Müren Parkı içerisinde yer alan 
sosyal tesis, sabah 09:00’dan akşam 22:00’a 
kadar hizmet verecek. Sabah kahvaltısı, öğle 
ve akşam yemeği, ızgara menüsü, kahve çe-
şitleri ve diğer zengin menü içeriği ile hizmet 
verecek Baro Bahçe’de meslektaşlarımıza 
menü fiyatları üzerinden ayrıca indirim yapı-
lacak. 
 
Baro Bahçe’nin açılışında bir konuşma yapan 
İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, yönetime 
geldiklerinde İzmir’i insan haklarının başkenti 
yapma sözü verdiklerini  hatırlatarak, “Bize bu 
kadar kavgacı olmayın, bu kadar çok mücade-
le etmeyin, susun, sessiz kalın dediler. Ama 
yönetime geldiğimiz gün bir şey dedik. İzmir’i 
insan hakları başkenti yapmak için bir sözü-
müz var. Bunun için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Bunun temel motivasyon kaynak-
larından biri de yerel yönetimlerle olan ile-
tişimdir. Onlarla birlikte bu yolu yürüyeceğiz 
ve İzmir’i, tüm yurttaşların yaşayabilecekleri, 
özlem duydukları, hak ettikleri bir kent haline 
getirme konusunda elimizi taşın altına koya-
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cağız” dedi. 
 
Hak mücadelesinin bir parçası olacak 
 
Baro Bahçe’nin sadece yeme 
içme alanı olarak görülmemesi 
gerektiğine dikkat çeken İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel, “Burası sadece yeme içme 
yeri olarak görülmemeli. Bura-
da yurttaşlara yönelik hak eği-
timleri de düzenleyecek, film gös-
terimleri gerçekleştireceğiz. Burası 
hak mücadelesinin bir parçası ola-
cak. Baro Bahçe’de meslektaş-
larımız da sağlıklı bir ortamda 
birlikte zaman geçirecekler. Bu 
kıymetli ve meslektaşlarımızın 
uzun süredir özlemini duyduğu 
tesisin açılmasına katkıda bu-
lunan Bayraklı Belediye Başka-
nımız Serdar Sandal’a teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
 
Umarım yeni düzenleme barolara zarar ver-
mez
 
Baro’nun uzun zamandır ihtiyaç duyduğu 
sosyal tesisin açılmasından dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduğunu aktaran İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir 

Barosu bünyesinde kurduğu komisyonlar ve 
çalışma gruplarıyla savunma hakların korun-

ması ve adaletin sağlanmasında uzun 
yıllardır hem İzmir’in hem de ülke-

mizin en saygın barolarından biri 
olarak çalışmalarını sürdürü-
yor. Demokrasilerde halkın bil-
gi, birikim ve becerilerinin ha-
rekete geçirilmesinde meslek 
örgütlerinin ve STK’ların çok 

kıymetli katkıları var. Toplumun 
çoğulcu, katılımcı, demokratik bir 

yapıya kavuşması için bu katkıla-
rı önemi yadsınamaz. İzmir Barosu 

yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı, 
demokrasiyi, insan hakları ve 
cumhuriyetin temsil ettiği de-
ğerleri savunulmasında İzmir 
ve ülkemizde öncü katkılar su-
nan bir meslek örgütüdür. Di-

lerim yeni yapılacak olan yasal 
düzenleme, baroların bu yapısına 

zarar verecek içeriğe sahip olmaz. 
Çünkü savunmayı zayıflatmak halkı-

mızın özgürlük ve adalet talebini güvencesiz 
kılmayı neden olur. Çünkü savunma güçlü ise 
adalet terazisi doğru işler. Türkiye’nin gerçek 
gündeminin böyle düzenlemeler olmadığını 
düşünüyorum. Ülkemiz uzun süredir devam 
eden koronavirüs ile birlikte daha da artan 
sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlara çözüm 
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getirmek yerine farklı gündemler yaratmanın 
topluma bir faydası olmayacaktır. İzmir Baro-
su gibi kentimize değer katan tüm kurumlar 
ile bu anlayış çerçevesinde çalışıyoruz. İzmir 
için hayal ettiğimizi gerçekleştirmekle bera-
ber ülkemizde de demokrasinin özgürlüklerin 
toplumsal adaletin tesis etmesine katkı sun-
mayı amaçlıyoruz. İzmir’in tüm paydaşlarının 
tüm katkılarıyla bir nebzede daha bunu başa-
rabilirsek ne mutlu bize. Baro Bahçemiz baş-
ta avukatlarımız olmak üzere tüm İzmirlere 
hayırlı olsun” diye konuştu.
 

 Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise, 
“Ne mutlu bize ki böyle bir talep Bayraklı Be-
lediyesi’ne geldi ve biz de bu kararı olumlu bir 
şekilde bitirdik. Gerçekten ihtiyaç duydukla-
rı bir kurumu Baromuza kazandırmış olduk. 
Bundan sonraki süreçte de Baro’yu paydaşı-
mız kabul ediyoruz. Bütün süreçlerde Baro-
muzla birlikte hareket edeceğimiz sözünü de 
buradan veriyoruz” şeklinde konuştu.

https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/cmk-gorevlendirmeleri-icin-uygulamada-rehber-el-kitabi2020721174624587.pdf
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İ zm i r  B ar o su  Day an ışması : 

“ Y a l n ı z  D e ğ i l s i n ”
Değerli meslektaşlarımız, 

Bir süredir devam eden Corona salgını tüm yurttaşlarla birlikte 140 bine yakın avukatı da 
önemli şekilde etkiledi. 

İşlerimiz durma noktasına gelirken, bu süreçte gelir elde edemeyen meslektaşlarımız fatura-
larını, kiralarını ve borçlarını ödemeye devam ediyorlar. 

Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarımızın bir kısmı ofislerini kapatmak zorunda kal-
dılar, bir başka avukatın yanında çalışanların bir kısmı ise ya maaşlarından ya da işlerinden 
oldular. 

Salgının başladığı günden bu yana, İzmir Barosu olarak her düzeyden yetkililerle temasa geçip 
avukatların ekonomik anlamda korunmasına yönelik tedbirlerin alınması amacıyla taleplerde 
bulunduk ancak bu kriz anında ne hükümetten ne de meslek birliğimiz olan TBB’den gereken 
desteği görebildik. 

15 günlük denilerek başlatılan önlemler, şimdi 15 Haziran’a kadar evlerimizden çıkamayaca-
ğımız, müvekkil görüşmesi yapamayacağımız, tahsilat gerçekleştiremeyeceğimiz bir sürece 
dönüştü. Bu dönemin daha da uzayıp uzamayacağı ise belirsiz. 

Bu belirsizlik halinin geçim zorluğu çeken meslektaşlar açısından hayatı daha da çekilmez 
hale getirdiğini, zorlukları katlanarak arttırdığını, meslektaşlarımızın ekonomik sıkıntılarıyla 
tek başına mücadele etmesini ise imkânsız kıldığını biliyoruz. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana “Biz bir aileyiz. Yalnız kalmayacak, yalnız olmayacaksınız” 
şiarıyla hareket ettik ve meslektaşlar arası dayanışmayı her alanda örgütlemeye çalıştık. Şim-
di, bu dayanışmayı ekonomik alana yaymanın gerekliliği ve yakıcılığını hissediyoruz. 

İzmir Barosu 12.000’e yaklaşan üye sayısı ile ülkemizin en çok avukata sahip barolarından biri 
ve baromuzun 112 yıllık onurlu tarihi bizlere dayanışmayı, değerlerimize sahip çıkmayı ve kim-
seyi geride bırakmamayı öğretti. 

Bizler de, bu değerli mirasa sahip çıkarak ilklerin barosu olma kimliğimizle ekonomik olarak 
zor durumda olan meslektaşlarımıza destek olabilmek ve dayanışmayı yükseltebilmek için “İz-
mir Barosu Dayanışması: Yalnız Değilsin” adıyla çok yönlü bir kampanya başlatıyoruz. 

Bu amaçla; 

1. Şeffaflık ilkemiz gereği açıklamak isteriz ki, 2018 Kasımında İzmir Barosunu 405.826,86 TL 
mevcut nakit 489.780,25 TL ödenecek borç faturası olmak üzere -83.953,39 TL bakiye ile dev-
raldık. Bugün itibariyle de baromuz kasasında pos cihazında bekleyenler dahil 1.532.400,00 
TL nakit ve Ekim ayına kadar hesaplarımıza geçecek olan 450.500,00 TL olmak üzere, toplam 
1.982.900 Türk Liramız bulunmaktadır. Eylül ayı dahil olmak üzere 1.912.392,00 TL personel 
maaşı bu bütçeden karşılanmak zorundadır. Bu nedenle baro bütçesinden kaynak aktarımı 
şimdilik mümkün olamamıştır. 
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2. Bu kapsamda İzmir Barosu Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bütçesinde bulunan 
300.000 TL’nin meslektaşlarla dayanışma amacıyla kullanılmasına, 

3. İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden meslektaşlar arasında bir des-
tek kampanyası başlatılmasına; ekonomik durumu uygun olan meslektaşlarımızın güç durum-
da olan meslektaşlara ödenecek miktara eklenmek üzere 15 Mayıs 2020 tarihine kadar bu 
kampanyaya destekte bulunmasının istenmesine, 

4. Vakıf bütçesinden aktarılan 300.000 TL ve destek kampanyası sonucunda Vakıfta toplanacak 
tüm bedelin aşağıda açıklanan kriterleri (*) taşıyan tüm meslektaşlarımıza kişi başına mak-
simum 3.000 TL’yi aşmamak üzere faizsiz ve 1 Ocak 2021 tarihine kadar geri ödemesiz kredi 
şeklinde eşit olarak verilmesine, 

5. Ödemelerde hakkaniyetin sağlanması ve kriterlerin değerlendirilmesi için oluşturulacak ku-
rulun önceki dönem Baro Başkanlarımızdan teşkil ettirilmesine, 

6. Geliştirilen  “YANINDAYIM” uygulaması ile ihtiyacı olan meslektaşlarımızın su, elektrik, do-
ğal gaz ve internet gibi aylık zaruri faturalarının ekonomik durumu uygun olan gönüllü meslek-
taşlarca online sistem üzerinden ödenmesinin sağlanmasına, 

7. “BÜROMU PAYLAŞIYORUM” uygulaması ile koşulları uygun olan meslektaşlarımızın salgın 
sürecinde bürosunu kapatmak zorunda kalan veya bürosu olmayan meslektaşlarımızla büro-
larını en az 6 ay süreyle ücretsiz olarak paylaşması konusunda çağrı yapılmasına, 

8. Konak Salihağa Baro biriminin salgın sürecinde büro açamamış, bürosunu kapatmak zorun-
da kalmış veya işini kaybetmiş olan meslektaşlarımıza geçici çalışma alanı oluşturmak ama-
cıyla uygun şekilde yenilenip donatılarak  “DAYANIŞMA OFİSİ” olarak hizmete sokulmasına, 

9. Genç Ofisten yararlanan meslektaşlarımızın sayısının artırılması için gerekli fiziksel koşul-
ların sağlanmasına, Genç Ofis kira bedellerinin Mayıs ve Haziran ayları için de alınmamasına, 

karar verilmiştir. 

Dayanışma ile bu zor günlerin üstünden hep birlikte geleceğimize gönülden inanıyoruz! 

Saygılarımızla tüm meslektaşlarımıza duyururuz. 

İzmir Barosu Başkanlığı 

* Nakdi Yardım Kriterleri 

1. Meslektaş üzerine kayıtlı araç ve taşınmazın bulunmaması, 

2. Sigortalı olarak çalışan ve ücretsiz izne ayrılan meslektaşın, kısa çalışma ödeneğinden 
veya ücretsiz izin ödeneğinden faydalanmıyor olması, 

3. Meslektaşımızın ek gelirinin bulunmaması (kira, emekli maaşı vs), 

4. Meslektaşımızın banka kayıtlarında mevcut birikiminin 5.000,00 TL’yi aşmaması, (E-devlet 
üzerinden sorgulama sonucu ve hesap ekstresi sunulacaktır), 

5. Vergi kaydına tabi meslektaşımızın sigortalı çalışanlarının bulunmaması (E-devlet üzerin-

https://yanindayim.izmirbarosu.org.tr/
https://www.izmirbarosu.org.tr/Ilanlar/5/buromu-paylasiyorum
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den çıktı alınacaktır), 

6. Vergi kaydına tabii çalışan meslektaşımızın 2020 Mart ve Nisan aylarında, brüt asgari üc-
retin üzerinde serbest meslek makbuzu düzenlememiş olması  (e-beyanname sunulması 
gerekmektedir), 

Not: Meslektaşlarımızın dilekçelerini, e-devlet sisteminden ya da belirlenen koşulları taşı-
dıklarını gösterir  - gerekli kurumlardan alınacak belgeler ile beraber- info@izmirbarosu.
org.tr adresine yollamaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15.05.2020’dir. Geri ödemeler 
01.01.2021 tarihinden itibaren İzmir Barosu’nun banka hesaplarına 5 eşit taksit halinde aylık 
olarak yatırılacaktır. 

Baromuz tarafindan sağlanan kredi, Baromuz vakfı üzerinden finanse edilmekte olup ancak 
vakıf üyeleri yararlanabilmektedir.
 
Sadece levhaya kayıtlı avukatlar vakıf üyesi kabul edildiğinden, TBB kredisinden yararlana-
bilme imkanı da bulunan stajyer avukat meslektaşlarımız, baro vakfımız tarafından verile-
cek kredi grubuna dahil edilmemiştir.

https://yanindayim.izmirbarosu.org.tr/
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İzmir Barosu Tarafından Normalleşme
 Sürecine Dair Alınan Tedbirler

Değerli meslektaşlarımız; 

Yaşanmakta olan salgın sürecinde ilk evrenin atlatıldığı ve yeni normalleşme sürecine 
geçildiği resmi olarak açıklanmış ve bu kapsamda alınan bir kısım tedbirlerin sonlan-
dırılmasına karar verildiği bildirilmiştir. 

Ekli bakanlık genelgesinden de anlaşılacağı üzere; (http://www.basin.adalet.gov.tr/
Etkinlik/adalet-bakanligi-yeni-calisma-esaslari-kilavuzu-hazirladi) Adliye personeli 
01.06.2020 tarihinden itibaren görevi başında olacaktır. Ancak duruşmalar ve İcra iş-
lemlerinin fiilen başlama tarihi 15.06.2020 tarihidir. Görevine dönen adliye personeli 
arada geçen 15 günlük sürede birikmiş ve yerine getirilememiş mutad işlemleri ta-
mamlayacak ve 15.06.2020 tarihine hazırlık yapacaklardır. Bu kapsamda; 01.06.2020 
tarihinden itibaren adliyelerde çalışmaların kontrollü olarak başlayacağı hepimizin 
malumudur. 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde hastalık bulaşma riskinin en aza in-
dirgenmesi ve meslektaşlarımızın ile baro çalışanlarımızın sağlıklarının korunabilmesi 
açısından bir kısım önlemlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Bu kapsamda; İzmir Tabip Odası ve TMOBB İl Koordinasyonu ile bağlantıya geçilerek 
görüşleri alınmış ve her iki kurum da Baro Başkanlığımıza görüşlerini iletmişlerdir. 
Her iki meslek örgütü de kendi uzmanlık alanlarına göre yaptıkları değerlendirme-
lerde; tehlikenin devam ettiğini, toplu olarak bulunulan alanlarda fiziksel mesafe ku-
rallarına uygun davranılmasının, ortak kullanımların engellenmesinin, kapalı alandaki 
havayı sirküle eden klima sistemlerinin kullanılmamasının gerekli olduğunu ve uygu-
lamaların bu bilgiler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Gerçekleştirilecek uygulamalar hem meslek örgütlerinden alınan ve hem de resmi ge-
nelgelerde yer alan bu görüşler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Buna göre yönetim 
kurulumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır;  

ADLİYELERE VE ADLİYE BARO ODALARINDA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN; 

1. Merkez ve İlçelerde yer alan tüm baro birimlerinin sosyal mesafe kurallarına uygun 
düzenlemeler yapılarak 01.06.2020 tarihinde açılmasına, meslektaşlarımızdan bulun-
dukları her ortamda işaretlemelere ve görevli arkadaşlarımızın uyarılarına uygun dav-
ranmalarının istenmesine,

2. TMMOB İl Koordinasyonundan gönderilen görüş yazısında kapalı alanlarda klima 
kullanımının hijyenik olmadığı ve hastalık riskini artıracağı bildirildiğinden Baro odaları 
ve diğer birimlerde klimaların kullanılmamasına, baro birimlerinin doğal yöntemlerle 
havalandırılmasına, tüm baro birimlerinin gün sonunda dezenfekte edilmesine,
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3. İzmir Tabip Odası tarafından gönderilen görüş yazısında, ortak kullanımın hastalık 
bulaşma riskini artıracağı bildirildiğinden baro odalarında cübbe temini hizmetine ara 
verilmesine, meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendi cübbelerini yan-
larında getirmeleri gerektiğinin hatırlatılmasına, 

4. Adliyelere maskesiz girişe izin verilmeyeceğinin tüm meslektaşlarımıza duyurulma-
sına, bu nedenle adliye girişlerinde sorun yaşamaması için meslektaşlarımızın maske-
lerini yanlarında taşımaları gerektiğinin bildirilmesine, 

5. Yanında maske bulunmayan meslektaşlarımızın yararlanabilmesi amacıyla İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Bayraklı ve Karşıyaka’da 
bulunan adliye girişlerine maskematik yerleştirilmesi istenmiş olup maskematik ko-
nulmasına kadar adliye girişlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca temin edilecek mas-
kelerin bulundurulacağının ve ayrıca tüm baro birimlerinde de maske satışının sağla-
nacağının duyurulmasına, 

6. Adliyelerde bulunan baro odalarında ve tüm baro birimlerinde çalışan personelin 
maske ve siperlik kullanmasına, 

7. Bireysel ve toplumsal sağlığımız için nöbet tutulan merkez ve birimlerde faaliyetle-
rin duruşmaların başlama tarihi olan 15.06.2020 tarihinde başlatılmasına, 

8. Tüm meslektaşlarımızdan baro odalarında yapılan düzenlemelere maksimum dere-
cede dikkat etmelerinin, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, baro birimlerine ve 
duruşma salonlarına giriş ve çıkışlarda el dezenfeksiyonuna dikkat edilmesinin, adliye 
ve baro birimlerinde gerekmediği müddetçe uzun vakitler geçirilmemesinin öneminin 
hatırlatılmasına, 

9. Bilgisayar bulunan baro odalarında bilgisayar kullanım alanlarının güvenli mesafe 
kurallarına göre düzenlenmesine ve buralarda meslektaşlarımızın mümkün olduğun-
ca az vakit geçirmelerinin istenmesine, her kullanım sonrasında kullanılan alan ve 
aparatların dezenfekte edilmesine, 

BARO HİZMET VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN; 

10. Salgın sürecinde merkez baro binamızda çalışma günleri ve personel sayısında 
gerçekleştirilen azaltmaya 08.06.2020 itibariyle son verilerek tüm baro birimlerinde 
salgın öncesi çalışma saatlerine dönülmesine, 

11. CMK ve diğer hizmet araçları ile tüm baro birimlerinin düzenli olarak dezenfekte 
edilmeye devam edilmesine

12. İzmir Tabip Odası ve TMMOB görüş yazısı ile klima kullanılmaması ve toplu ortam-
larda fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği yönünde önemli uyarılarda bulunul-
makta olduğu göz önüne alınarak komisyon ve merkez toplantılarının bir süre daha 
fiziki ortamda gerçekleştirilmemesine, bu süreçte tüm komisyon ve merkez toplantı-
larının online olarak sürdürülmesine,
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13. İzmir Tabip Odası ve TMMOB önerileri dikkate alınarak baro bünyesindeki kültürel 
faaliyetlerin de bir süre daha ertelenmesine, faaliyetler açısından yeni başlangıç tarih-
lerinin ayrıca bildirilmesine, baro birimleri dışında gerçekleştirilen kültürel ve sportif 
faaliyetlere ara verilmesinin önerilmesine, 

14. Bu süreçte elektronik ortamda teslimine başlanan CMK ve Adli Yardım raporları-
nın yine elektronik ortamda teslimine devam edilmesine, fiziki rapor tesliminin kabul 
edilmemesine, 

15. Adli yardıma ilişkin tüm görevlendirmelerin yine elektronik ortamda mail yoluyla 
yapılmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

Salgın sürecini sağlıkla atlatabilmek umudu ve yeniden bir araya geleceğimiz günlerin 
özlemiyle tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

https://www.izmirbarosu.org.tr/Ilanlar/5/buromu-paylasiyorum
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Covid-19 Pandemi Sürecinde 
Çocukların Durumu Raporu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de ilan edilen Covid-19 salgınıyla mücadele 
ede-bilmek amacıyla ülkemizde çeşitli önlemler alınmıştır. Alınan önlemler arasında olan eği-
time ara verilmesi ve sokağa çıkma yasağı çocuklara yönelik her türlü şiddetin artması riskini 
de beraberinde getirmiştir. Bazı kamu kurumlarının çalışma şekillerinin de değişmesi çocuk 
haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimde sorunlara yol açmıştır. 

Yetkililerce karantina, test, eğitime ara verilmesi, çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesi, 
maske, fiziksel mesafe gibi konularda önlemlerin acil ve üst düzeyde alınmasına ilişkin açıkla-
malar yapılırken ev içinde kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet ve cinsel istismarın önlen-
mesine ilişkin bir politika ve acil önlem planını ne yazık ki ele alınmamış ve açıklanmamıştır. 

Salgın ilanından günümüze kadar İzmir Barosu tarafından çocukların maruz kaldıkları cinsel 
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda yapılan avukat görevlendirmelerinde ciddi bir değişim 
gözlemlenmektedir. 

Örneğin 10 Mart 2020 ile 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında çocuğun cinsel istismarı suçu için 
yapılan görevlendirme 99 iken, 2019 yılında aynı dönemde bu sayı 160, 2018’de 211, 2017’de 
244, 2016’da 154, 2015’te ise 74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ocak, şubat ve mart ayı görev-
lendirilmelerine bakıldığında ise şubat ayında cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme 
157 iken mart ayında 32’dir. 

Aşağıda iki ayrı grafikte çocuğun cinsel istismarı suçu, cinsel taciz suçu ve reşit olmayanla 
cinsel ilişki suçlarının, İzmir Barosu CMK görevlendirmeleri kapsamında yapılan avukat görev-
lendirmelerine ilişkin ayrı ayrı sunulan veriler ve karşılaştırmalar mağdur çocuk sayısındaki 
azalmanın arkasında yatan nedenlerin titizlikle incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.
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Tarafı olduğumuz Birleşmiş Miletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34. maddesinde ve yine 
tarafı olduğumuz ve çekincesiz olarak imzalanarak 2012 yılı Nisan ayında Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi” diğer adıyla “Lanzorete Sözleşmesi”nde çocukların cinsel istismardan 
korunması için her düzeyde alınması gereken önlemler yer almaktadır. 

Lanzorete Komitesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı da Covid-19 salgını döneminde çocukları 
cinsel sömürüye ve cinsel istismara karşı korumak adına önlemlerin artırılması için bir bildiri 
yayınlamıştır.

Bu bildiride karantina döneminin, çok sayıda çocuk açısından cinsel sömürü ve istismar da 
dahil artan şiddet karşısında savunmasızlıkla sonuçlanabileceğine vurgu yapılmış ve taraf dev-
letler sözleşme yükümlülüklerine uymaya davet edilmiştir. 

Bu bağlamda; tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi, Ana-
yasa ve Çocuk Koruma Kanunundaki hükümlerin uygulanması kapsamında Covid-19 salgını 
sürecinde; 

• Alo 155, Alo 156 ve Alo 183 numaraları dışında erişimde yaşanan sıkıntıyı aşabilmek üzere 
her türlü şiddete ve istismara maruz kalan çocukların gerektiğinde hiç konuşmadan bile eri-
şebileceği ve sadece bir kez arama şansına sahip olabilecekleri de göz önüne alınarak yalnız 
Çocuğa Yönelik Şiddet için 7/24 ulaşılabilecek aktif ve derhal yanıt veren ayrı bir hat oluşturul-
malı ve bu hatlar çocuklar tarafından bilinir kılınmalıdır. 

• Kadın ve çocuklara yönelik olarak artan ev içi şiddete ilişkin gerek medya, basın, yayın araç-
larıyla gerekse de uzaktan eğitim programı kullanılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışma-
ları arttırılmalıdır. 

• Uzaktan eğitim kararının alınmasıyla ülkede pek çok çocuğun internete erişememesi ve ev-
lerinde televizyon olmaması sebebiyle ortaya çıkan eğitim eşitsizliği neticesinde çocukların 
çevrimiçi risklere ve dijital zorbalığa maruz kalma riskini ortadan kaldıracak politikalar geliş-
tirilmelidir. 

• Bu süreçte özel eğitime ve farklı destek mekanizmalarına gereksinimi olan çocukların ihti-
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yaçlarını karşılayacak politikalar oluşturulmalıdır.

• Cinsiyete dayalı şiddet verileri ivedilikle toparlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

• Yapılan infaz düzenlemesiyle cezaevlerinden salıverilen şiddet faillerinin izlenmesi ve bu fa-
illerin şiddetine maruz kalan mağdur kadın ve çocukların korunması için bir izleme/denetim 
mekanizması oluşturulmalıdır. 

• Kamusal alanlar güvenilir ve çözüm geliştirici hale getirilmelidir. 

Kayıtlara geçen mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin okulların 
kapalı olması ve salgın nedeniyle alınan diğer önlemlerden kaynaklı koruyucu mekanizmalara 
erişim konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu düşünmekteyiz. 

Bu sürecin ne kadar devam edeceği hala belirsizliğini korumaktadır. Kayıtlara geçebilen şiddet 
olguları buzdağının sadece görünen kısmını oluşturmakta, kapalı kapılar ardında yaşanan her 
türlü cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan ve/veya şiddete tanıklık ederek travmaya uğrayan 
çocukların gerçek sayısı seslerini duyuramadıkları için ne acıdır ki bilinmemektedir. 

Bu nedenle salgın ile mücadele için geliştirilen politikalara yukarıda yer verilen önlemlerin ek-
lenmesi ve acilen uygulanması zorunlu olup çocukların uğradığı her türlü şiddet ve hak ihlalle-
rine ilişkin veriler kayıt altına alınmalı ve kamuoyu ile paylaşılarak görünürlüğü arttırılmalıdır.

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2119/izmir-barosu-dayanisma-ofisi-meslektaslarimizin-hizmetinde
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Koronavirüsle mücadele kapsamında, 01/06/2020 tarihinden itibaren Adliyemizde normal me-
sai başlayacağından alınan tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar dikkatinize sunulur; 

1) Adliye binalarımıza maskesiz ve ateş ölçümü yaptırmaksızın giriş kesinlikle yasaktır. Adli-
ye içerisinde maskesiz dolaşanlar, çalışanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Maske satışı 
Foça İşyurtları Kantininden ve Baro odalarından/birimlerinden yapılacaktır. 08/06/2020 tari-
hinden sonra giriş nizamiyelerine maskematik cihazı konulacaktır. 

2) Adliyemizde çalışan hakim, Cumhuriyet savcısı ve personele 1 haftalık maske, eldiven, v.s 
malzeme toplu şekilde dağıtılacak olup; her birimden bir kişinin Pazartesi günleri 08.30-12.00 
saatleri arasında idari işler müdürlüğüne müracaatı ile malzemeleri teslim almaları rica olu-
nur. 

TESLİMAT NOKTALARI:

İzmir Adliyesi Ana Hizmet Binası : H Blok 1. Kat 111 Nolu oda.

İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası : Zemin Kat Depo önü

Bölge Adliye Mahkemesi Binası : D Blok Zemin Kat 02 Nolu Oda 

3) Adliye içerisinde sosyal mesafeye ve yönlendirme bantlarına uygun hareket edilmesi, fiziki 
temastan kaçınılması, kalabalıklaşmamaya özen gösterilmesi, sürekli gezecek olan denetle-
me ekibinin ikazlarına uyulması, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanların denetim 
sorumlusu İdari İşler Müdürü Ayşegül ARAS’a derhal bildirilmesi gerekmektedir. 

4) Asansörlere en çok 2 kişi binilmesi, merdivenlerin tercih edilmesi, merkezi havalandırma 
sistemi dışındaki klimalar ve vantilatörlerin kesinlikle çalıştırılmaması, çalışma alanları, kori-
dorlar, WC pencerelerinin mesai saatlerinde sürekli açık bulundurulması, çalışma alanlarında 
her 4 m2’ye 1 kişi olacak şekilde birimlerde çalışma yapılması, hizmet almaya gelen avukat ve 
vatandaşların mümkün olduğunca ön bürolara yönlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. 

5) Adliyeye kargo şirketleri, yemek siparişleri, adli bir iş/işlem için geldiğini ispat edemeyenler 
kesinlikle alınmayacaktır. Ortak alanlarımız ana hizmet binamızda 12350 m2, kiralık hizmet 
binamızda 2640 m2 olduğundan aynı anda binalarımıza ( 10 m2’ye 1 kişi olacak şekilde) ana 
hizmet binamıza 1235 kişi, ek hizmet binamıza 264 kişi kabul edilecektir. 

6) Koridorlarda 50 metre aralıklarla konulan el antiseptiklerinin, dağıtılan kolonya ve el an-
tiseptiklerinin sık sık kullanılması, Sağlık Bakanlığı afişlerinde gösterilen şekilde ellerin sıvı 
sabunla 20 saniye boyunca sık sık yıkanması, kağıt peçeteyle kurulanması tavsiye edilir. 

7) B ve D blok arasında yer alan merdivenlerimizin biri çıkış, diğeri iniş olarak belirlenmiş olup, 
merdiven başlarındaki uyarıcı afişlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

8) Birimlerde veya Adliyede görülen şüpheli ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı, v.s 
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semptomları derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2600 numaralı “Covid-19 Takip” birimimize 
bildirilmesi gerekmektedir. İlgili hastanın takibi, temaslı kişilerin takibi, temaslı yerlerin de-
zenfektasyonu ilgili birimimizce yerine getirilecektir. 

9) Foça İşyurtları Kurumunca Adliyemizde hizmet veren yemekhane ve çay ocakları 01/09/2020 
tarihine kadar hizmet vermeyecektir. 
10) Covid-19 eğitimleri en kısa zamanda başlayacak olup, eğitim programına dahil olunması 
rica olunur. 

11) Covid-19 Sorumluları :

- İdari İşler Müdürü Ayşegül ARAS                      

- Zabıt Katibi Erkan VURDUMDUYMAZ                 

- Zabıt Katibi Özge DEMİRTAŞ                                    

- Zabıt Katibi Hayati DOĞAN                                       

-Zabıt Katibi Emre GÖKÇEN                                         

- Karakol Amiri Mehmet KUTLU                                     

Bilgi edinilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.
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Testereyle, bıçakla, baltayla, silahla; ezerek, binadan atarak, kaybederek... Bu ülkede 
binlerce kadın katlediliyor; her gün yolda, evde, iş yerinde her nevi şiddete maruz bıra-
kılıyor ve yalnızlaştırılıyor!

Demokratik bir hukuk devletinde bir cins kırımı yaşanırken kadınları korumak ve şid-
deti önlemek yerine, tüm devlet erkanı aileyi koruma kisvesi altında gerçeklerle bağ-
daşmayan açıklamalar yaparak kadınları koruyan sözleşmeden imza çekmekten söz 
ediyor ve ilgili yasal düzenlemeleri uygulamaktan kaçınıyor. 

Artık yeter!! 

Münferit dosyalar üzerinden toplumsal tepkiyi azaltmak için verdiğiniz alelacele ka-
rarlardan, kadın düşmanı zehir dilinizden, yükümlülüklerinizi yerine getirmemek için 
söylediğiniz yalanlardan ve kadına uygulanan sistemli şiddeti olağan hale getirme ça-
banızdan bıktık. 

Görevinizi yerine getirin; İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayın ve kadına karşı şiddete son 
verin!

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır
İzmir Barosu, kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir 
kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için bir ba-
sın toplantısı düzenledi.

İzmir Barosu önünde kurulu olan Özgür Kürsü’de gerçekleştirilen basın açıklama-
sına avukatlar, Emek ve Demokrasi Güçleri ile yurttaşlar katıldı. “Kadınları değil 
failleri yargıla”, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganlarının atıldığı açıklamayı 
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen okudu. 

Tiyatro Sardunya tarafından “Korkmuyoruz, geliyoruz” adlı sokak performansının 
da sergilendiği açıklamanın tamamı şöyle: 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni, kaybolduğu 16 Temmuz’dan 
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4 gün sonra ormanda bir varil içinde 
betonlanmış olarak bulundu. Oysa, Pı-
nar bulunmalı, tıpkı ismi gibi hayata can 
katmalı ve korkularımızı boşa çıkarmalı 
diye umut ediyorduk hepimiz. Olmadı, 
olamadı ne yazık ki… 

Pınar’ın katili Cemal Me-
tin Avcı ise bizi hiç şa-
şırtmadı. O da diğer-
leri gibi kıskançlık 
krizine girdiğini, onu 
çok sevdiğini, çare-
siz kaldığını, baştan 
öldürme niyeti olma-
dığını, çok pişman ol-
duğunu söyleyedursun, 
öte yanda birileri; öldü-
rülen genç kadının özel ha-
yatını, ahlaki tutarlılığını, yaşantısını 
tıpkı bedeni gibi lime lime etmeye ve bu 
yolla katili aklamaya çalışıyorlar. Ve bi-
liyoruz ki, yargı dur demedikçe bu dön-
gü sürecek, kendini savunamayacak ölü 
kadınların özel yaşamı aylarca duruşma 
salonlarında haksız tahrik indirimi için 
malzeme yapılmaya devam edecek ma-

alesef. Hala hayatta kalmayı başarabilen 
yüzlerce kadın ise bazen aile içinde, ba-
zen okulda, bazen iş yerinde, bazen ise 
sokakta hiç tanımadığı bir erkeğin şid-
detine uğruyor kimi zaman eğitim ve ça-

lışma hakkını da kaybediyor. Kadınlar 
Toplumsal yaşamdan güvenliği 

bahanesiyle uzaklaştırılarak 
ev içindeki erkek şiddetine 

maruz bırakılıp dayanış-
ma ağları yok ediliyor, 
yalnızlaştırılıyor. 

Tüm bunlar yaşanırken; 
Devlet yetkilileri ise tüm 

açıklamaları ve davra-
nışları ile failleri koruyor, 

kolluyor, sırtlarını sıvazlıyor 
ve böylece yeni kadın cinayetleri 

için müstakbel failleri cesaretlendire-
rek adeta azmettiriyor. Kadın cinayetle-
rini engellemedikleri yetmiyormuş gibi, 
kadınların şiddet ve cinayetleri protesto 
etmesini engellemeye çalışıyorlar. Hem 
de acımasız bir şiddetle, işkenceyle, zor-
balıkla. Ve iktidar, böylece bir kez daha; 
kadına yönelik şiddetle değil, bununla 
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mücadele edenlerle açık bir savaş ha-
linde olduğunu hiç saklamadan, gizle-
meden, açıkça gösteriyor. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek 
devletin kadınlara karşı görevdir. Ancak, 
siz buna rağmen bizzat kamusal erki 
kullanarak LGBTİ+ bireylere yönelik fo-
bik uygulamalar, TCK. m. 103’ün değiş-
tirilme çabaları, nafaka hükümlerine yö-
nelik saldırılar, yandaş STK’lar ve medya 
aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik yalan/yanlış tartışmalarla kadın 
düşmanlığının meşru hale getirerek er-
kek şiddetinin her geçen gün katlanarak 
artmasına yol açmaktasınız. 

Yıllardır uluslararası sözleşmelerin uy-
gulanmasını sağlamak ve denetlemek 
yerine kadınlara, kız çocuklarına ve 
LGBTİ+ bireylere yönelik her türlü ay-
rımcılığı teşvik eden devlet yetkililerine 
sesleniyoruz: Her kadın cinayetinin ar-
kasından çok üzgün olduğunuzu ve da-
vaların takipçisi olacağınızı söyleyerek 
sorumluluktan kurtulamazsınız. Alma-
dığınız her tedbir ve uygulamadığınız 
İstanbul Sözleşmesi nedeniyle sizin de 
elinize kan bulaşıyor. Çünkü, her saldı-
rıdan ve ölümden siz de sorumlusunuz. 

Bizler sadece katillerin en ağır cezalara 
mahkûm edilmesiyle kadınlara yönelik 
cinayet ve diğer şiddet biçimlerinin son 
bulmayacağını çok iyi biliyoruz. Siz ka-
dınlara taahhüt ettiğiniz, İstanbul Söz-

leşmesi’ni uygulamadığınız sürece; ne 
cinayetler, ne kadın ve kız çocuklarına 
yönelik şiddet ne de LGBTİ+ bireylere 
yönelik nefret suçları ve kamusal alanda 
uygulanan ayrımcılık engellenecektir. 

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı dünyanın 
farklı yerlerinde tıpatıp aynı argümanları 
kullanarak saldırıyor olmanız, mesela, 
Orta Avrupa’daki muhafazakâr Hristi-
yanlar ile aynı dili kullanmanız, konunun 
“yerli ve milli” olmakla ya da “bizim de-
ğerlerimiz” ile ilgili olmadığını, birleşti-
ğiniz tek şeyin kadın düşmanlığı olduğu-
nu kanıtlamıyor mu? 

Görünen odur ki; iktidar ve onun koltu-
ğuna yaslananların bugün, “Batının bizi 
denetlemesinin önünü açıyor” diyerek 
İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını 
istemelerinin altında, kendi fail pozis-
yonlarını koruma saiki yatmaktadır. 

Kadın mezarlığına dönüşen bu ülkede 
mevcut kazanımlarımızın geri alınması 
demek, öldürülen kadınların anılarına 
saygısızlıktır. Fakat bilinmelidir ki; başta 
İstanbul Sözleşmesi olmak üzere hiç-
bir kazanımı geri vermemeye kararlıyız. 
Kadınlar yılmadan, geri adım atmadan, 
bıkmadan, usanmadan kazanılmış hak-
larını savunmaya devam edecekler. 

Çünkü; bizler İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
YAŞATIR DİYOR VE SÖZLEŞMENİN 
UYGULANMASINI İSTİYORUZ.!
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Sağlık Emekçilerinin 
Mücadelesinin 

Yanındayız

Sene başından itibaren dünyayı ve Mart 
2020’den itibaren ülkemizi etkisi altına 
alan Covid-19 pandemisi şüphesiz ki en 
çok sağlık emekçilerini etkiledi. İzinle-
ri askıya alınan 48 saate varan sürelerle 
çalışmak zorunda bırakılan ve her an bu 
ölümcül virüsle mücadele etmek duru-
munda olan sağlık emekçileri her ne ka-
dar salgın nispeten kontrol altına alınmış 
görünse de hala çok zor şartlarda ve bü-
yük bir risk altında hayatlarına devam et-
meye çalışıyorlar. 

Salgın döneminin başlarında bizzat Cum-
hurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından 
birçok kere sağlık emekçilerinin şartla-
rının iyileştirileceğine yönelik açıklama 
yapılmış olsa da bugün gelinen durumda 
iyileşme bir yana, sağlık emekçileri eski 
durumlarından bile daha geriye düş-
müşlerdir. Dokuz Eylül Üniversitesi Has-
tanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin 
ücretlerinden hiçbir makul gerekçe gös-
terilmeden kesintiler yapılmış, aynı işi 
aynı yerde yapan kişiler arasında dahi fa-
hiş gelir eşitsizlikleri ortaya çıkmıştır. 

Toplumun sağlığı için salgınla mücadele 
eden emekçiler bu kez de bu kabul edi-
lemez hak gaspıyla mücadele etmek zo-
runda bırakılmışlardır. Sağlık emekçileri-
nin haklı taleplerine Üniversite’nin verdiği 
yanıt ise soruşturma başlatmak olmuştur. 

İzmir Barosu olarak pandemi sürecinde 
canla başla çalışan sağlık emekçilerinin 
haklı mücadelelerinde yanında olduğu-
muzu beyan ediyor ve Sağlık Bakanlığı’nı 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık 
emekçilerinin haklı taleplerini kabul et-
meye davet ediyoruz. 

Tek Yol; Demokratik 
ve Laik Hukuk 

Devleti İdealidir

15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü son-
rasında yaşanan süreç, ülkemizi refaha 
kavuşturacak tek yolun demokratik ve laik 
hukuk devleti ideali için çabalamak oldu-
ğunu ortaya koymuştur.

Oysa siyasi iktidar, aradan geçen 4 yılda, 
darbe teşebbüsünü baskıcı rejimini kalıcı 
hale getirmek için bir bahane olarak kul-
lanmış, muhalefet kesimler ve basın üze-
rinde amansız bir baskı ve yıldırma politi-
kası sürdürülmüştür. 

Bugün de hukuk devleti, demokrasi ve in-
san haklarının en önemli savunucuların-
dan olan baroları ele geçirmeye ve sustur-
maya yönelik çabanın varlığı malumdur. 
Baroların siyasi saiklerle bölünmesinin de 
yargıya darbe olduğunu unutmamak gere-
kir. 

Yasama ve yürütme erklerinin dengeleyici-
si olan yargı erkinin bağımsızlığının garan-
törü, savunmadır. Yargı sistemi güçlü ve 
bağımsız olmayan bir devlet, birkaç kişinin 
kişisel emelleri uğruna karanlık günler ya-
şamaya mahkumdur. 

İzmir Barosu’nun 112 yıllık tarihi, temel 
hak ve özgürlükler ile demokrasi mücade-
lesinin tarihidir. 

Büyük bir inanç ve kararlılıkla askeri, sivil 
ya da siyasi her türlü darbenin karşısında 
taraf olmak, geçmişimizden aldığımız ve 
geleceğe bırakacağımız en önemli miras-
tır.

15 Temmuz gerici darbe teşebbüsünde ya-
şamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı 
ile anıyor; bir kez daha aynı karanlıkları 
yaşamamak için mücadele kararlılığımızı 
tüm halkımızla paylaşıyoruz.
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S u r u ç  A Y D I N L A T I L S A Y D I 
Ankara Katliamı OLMAYACAKTI

Suruç katliamının beşinci yılında İzmir’de düzenlenen anma töreninde konuşan İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel, “Suruç’ta meydana gelen patlamanın yankıları bize 
göre hala sürüyor. İzmir Barosu olarak bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz” dedi. 

Suruç katliamının beşinci yılında İzmir’de bir anma düzenlendi. Suruç’ta yaşamını yitirenlerin 
aileleri, yaralananlar ile İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinin katıldığı anmada 
konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel dava süreci hakkında bilgi ve-
rerek “İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak görev aldığımız tarihten itibaren davayı yakından 
takip ettik ve şunu gördük ki, dava 2017 yılında açılmış olmasına rağmen 2019’da sadece bir-
kaç ayda toplanabilecek deliller henüz dosyada yoktu. Bunun için ülkenin her bir tarafından 
gelen avukatlar olarak taleplerimizi yeniledik. Mahkeme heyeti değişti. Yeni gelen mahkeme 
heyeti delilleri toplamaya başladı. Nihayet beş yıl sonra görüntü kayıtlarının bir bölümü, bir 
kısmı eksik olmak üzere, HTS konuşma trafik kayıtları dosya içerisine girdi. Bazı bilirkişi 
incelemeleri yapılmaya başlandı” dedi. Resmi kurumların geçen beş yıllık süre içerisinde so-
ruşturmaya dair son derece isteksiz ve son derece edilgen davrandıklarını gördüklerini ifade 
eden Av. Afhan Topel, ancak duruşmayı takip eden avukatların kolektif çalışması sonucu suç 
duyurularının gerçekleştiğini ifade etti. Dosyada bir ilerleme olduğunu bununla birlikte bu 
ilerlemenin nereye varacağını henüz kestiremediklerini dile getiren Av. Afhan Topel “Çünkü 
bu konuda 1970’lerden itibaren Türkiye’nin karanlık bir sicili var” dedi. “Suruç araştırılsaydı 
belki Ankara Gar katliamı olmayacaktı” diyen Av. Afhan Topel “Çünkü oradaki en önemli suç-
lulardan bir tanesinin kardeşi Ankara’daki gar katliamından sorumlu olarak şu anda ceza-
evinde. Şu bir gerçek ki, Suruç davası devam ettiği süre boyunca İzmir Barosu olarak biz bu 
işin peşini bırakmayacağız” dedi.
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İZMİR BAROSU 
MOBİL UYGULAMASI 

YENİLENDİ

Play Store 
için tıklayınız

App Store 
için tıklayınız

Uygulamanızı yandaki 
qr kodu okutarak ya da 
cihazınıza uygun linke 

tıklayarak 
güncelleyebilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpx.izmirbarosu
https://apps.apple.com/tr/app/i-zmir-barosu/id790075610?l=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpx.izmirbarosu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpx.izmirbarosu
https://apps.apple.com/tr/app/i-zmir-barosu/id790075610?l=tr
https://apps.apple.com/tr/app/i-zmir-barosu/id790075610?l=tr
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Bugün Hatay’da ailesiyle yediği akşam yemeği sırasında kendisinden kimlik is¬-
teyen emniyet güçlerine hukuki dayanak sorarak itiraz eden Hatay Barosu Baş-
kanımız Av. Ekrem Dönmez’e “Böyle bir dayanak yok, biz devletiz!” diyerek keyfi 
gözaltı işlemi uygulayan kolluk kuvvetinin tüm tavır ve eylemleri, siyasal iktidar 
tarafından yaratılmak istenen polis devletinin hukuk ve sınır tanımayan karanlık 
yüzünün en açık göstergesidir. 

Yetkililere sesleniyoruz: “Ben devletim” diyerek hukuka aykırı eylemini tüm 
yurttaşlarımızın bir parçası olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin arkasına gizleyen ve 
açıkça suç işleyen bu zat’a derhal haddini bildirin!

Unutmayın, bu kişiyi gecikmeksizin görevden alıp hakkında soruşturma başlat-
mazsanız bu suça siz de ortak olacaksınız! 

Ülkemiz kendine reva görülen bu otoriter ve baskıcı zihniyete asla layık değildir. 
Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, biz tek gerçek dayanak olarak temel hak ve 
özgürlükleri benimsemekten ve evrensel normlara uygun bir hukuk devletinin 
inşası için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’in, 
Yasaya, Ahlaka ve İnsanlık Onuruna Aykırı Bir 

Şekilde Gözaltına Alınmasına İlişkin Olarak 
İzmir Barosu’nun Açıklaması
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Z İ Y A R E T L E R
Hükümet tarafından baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa 

değişikliği çalışmalarına karşı İzmir Barosu’nun verdiği 
mücadelede her zaman yanımızda olan dostlarımıza 

teşekkür ederiz.

Eğitim İş İzmir Şubesi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu

Emek Partisi

Mülkiyeliler Birliği 

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır 
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Pandemi Süresince Mesleki Eğitimler Canlı 
Yayınlarla Sürdü

Mesleki gelişime büyük önem veren İzmir Barosu, pandeminin ilk günlerinden itiba-
ren başlattığı çevrim içi eğitim çalışmalarına Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da 
devam etti. Bir yandan çevrim içi çalışmalar düzenlenirken, stajyer avukat meslektaş-
larımızın staj eğitim dönemleri içinde tamamlamaları gereken dersler de çevrim içi 
olarak devam etti. 

Pandemi Süreci’nin İş Hukukuna Yansımaları, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Unu-
tulma Hakkı, İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları, Yapay Zeka: Metal 
Yakalılar Hukuku, Sosyal Medyadan Delil Elde Etme Yöntemleri ve Muhakemede Kul-
lanılması, Pandemi Süreci ve İnfaz Yasası Değişikliğinin Kadına Yönelik Şiddete Etkisi, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Genel İlkeler Bakımından Değerlendiril-
mesi, Sosyal Medya Suçları, Ayrımcılık ve LGBTİ+ Hakları, Kamu Yönetimi ve Bilişim: 
E-Demokrasi, Adli Bilişim Süreçleri, Bilişim Suçları, Tasarrufun İptali Davaları, Ceza 
Muhakemesinde Dijital Deliller, Pandeminin Spor Hukukuna Etkileri, İzmir, Ankara, 
İstanbul ve Diyarbakır barolarının katılımıyla düzenlenen Barolar ve LGBTİ+Hakları ko-
nulu konferanslar sosyal medyada ilgi çeken etkinler oldu.

Canlı yayınları izlemek için İzmir Barosu Facebook ve Youtube hesaplarını takip edebi-
lirsiniz. Pandemi boyunca ve daha öncesinde yapılan çalışmaların kayıtlarına ise inter-
net sayfamızda baro medya linki üzerinden erişebilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCs9m1RGM42GEH4w1om62jxA
https://www.izmirbarosu.org.tr/Videolar.aspx
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05.05.2020     
AV. TUTKU TİMUR
AV. MEHMET DEMİRTAŞ
AV. AKİF MUTAF
AV. BATUHAN AYDIN
AV. HİLAL AYHAN
AV. DOĞUKAN AKTAN
AV. AYNUR COSGROVE
AV. BİRCE BAYRAKTAR
AV. MERVE PAZARCIK
AV. ÖZGÜN EZGİN
AV. SÜLEYMAN KARAKUŞ
AV. SÜLEYMAN ALPER KESER
AV. MERT ASLAN

12.05.2020     
AV. BADEL BEYZA BAY
AV. MUSTAFA KADİR ÇELEBİ
AV. DENİZ AYHAN

21.05.2020     
AV. ENES CAN
AV. KEMAL ATAY SİVRİKAYA
AV. TUĞÇE HASÖZHAN
AV. BAŞAK ATALAY
AV. RAMAZAN ÇİMEN
AV. BARIŞ ÖZKAYMAK
AV. NİHAT ESKİCİ
AV. ÖNDER BAYRAK
AV. OĞUZHAN GÜLSEVİN
AV. ANIL ERSOY
AV. ALİ EKİZ
AV. FURKAN AYDIN

27.05.2020     
AV. NİLSU KAYI

04.06.2020     
AV. SONAY TELLİ
AV. MERVE HATİCE GÜVEN
AV. SÜLEYMAN GÖRPELİ
AV. MUSTAFA TATAR
AV. BERKAY KARAAĞIL
AV. İBRAHİM DERDA MENEKŞE
AV. TANER AVCI
AV. EFE ÜNVER
AV. ULVİ YÜKSEL
AV. ZEKİYE SEDA HIZLIOK
AV. ONUR ŞEN

09.06.2020     
AV. FAHRİYE BENGÜ GÖRENEZ
AV. ENES EKİZ
AV. AZRA DADYA ERALP
AV. FATİH MEHMET KESKİNER
AV. ERCAN ARKIN
AV. FERDA SARIYER
AV. CEYDA GÜNEŞ
AV. ASİYE KAHYA

16.06.2020     
AV. ASLI TAŞYURAN
AV. MURAT DUMAN
AV. ÇİSEM ALTAŞ
AV. YUSUF OZAN KARAKAŞ
AV. ONUR SAĞLAM
AV. CELAL TAYLAN AÇAR
AV. ŞAKİR OKUŞ

25.06.2020     
AV. ÖZGÜN ŞAHİNGÖZ
AV. TUĞÇE ÖZÇOBAN
AV. DOĞUHAN AKSAKAL
AV. ZUHAL AYHAN ALDEMİR
AV. BETİM EKİN YILDIRIM
AV. MELİSA AYVAZ

30.06.2020     
AV. ONURCAN AYAN
AV. KÜBRANUR ÜZÜMCÜ
AV. AYBERK BURUK
AV. DENİZ DOĞAN
AV. MEHMET EMİN IŞIK
AV. MUZAFFER ÇETİNKAYA
AV. ÖZGÜR KAYA
AV. ŞEVKET KAAN YİNANÇ
AV. AHMET FURKAN ÇAĞLAYAN

07.07.2020     
AV. AYŞE BÜŞRA DAĞLI
AV. ERİŞ ÖNEN
AV. MERVE HAZAN YILMAZ
AV. ELİF ECE ERAY

14.07.2020     
AV. NAGİHAN ALTUNER
AV. CEREN AYDOĞDU
AV. EZGİ YAĞMUR TOKATLI
AV. FIRAT ÇELİK
AV. NİLSU SERTOĞLU
AV. BURCU KARAGÖZ
AV. GÜLSÜM SILA YATAR
AV. GAMZE BAĞRIYANIK
AV. OSMAN CEYHAN SEZEN
AV. BEGÜM CEYLAN
AV. DURDU ADA

21.07.2020     
AV.AYŞE NİLAY ERDEM
AV. İSMAİL CEM YILMAZ
AV. FATİH ÇETİN
AV. MERT BALCI
AV. MUZAFFER EGE AKINCI

28.07.2020     
AV.ZAFERTUĞ SABURLU
AV.ECE ÇETİN
AV.KUTLUTUĞ KOCAGÖZ
AV.MEHMET ADNAN SAĞIR
AV.DOĞANCAN TEKE
AV.SABİNA İLHAN
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AV. MURAT KORNOŞOR 

Sicil
8343

Doğum Tarihi
01.12.1951

Vefat Tarihi
26.03.2020

AV. MEHMET ARİF DELİCE 

Sicil
3743

Doğum Tarihi
09.10.1943

Vefat Tarihi
09.07.2020

AV. SALİH ÖZER KAYI 

Sicil
566

Doğum Tarihi
01.06.1932

Vefat Tarihi
10.07.2020

AV.MEHMET ALİ ALTIN

Sicil
2426

Doğum Tarihi
15.01.1959

Vefat Tarihi
27.06.2020

AV.YAŞAR RÜÇHAN 
GÖKSEL
Sicil
1777

Doğum Tarihi
02.03.1952

Vefat Tarihi
09.07.2020

AV.ERKAN GÜZGÜLÜ

Sicil
5537

Doğum Tarihi
12.02.1971

Vefat Tarihi
24.07.2020

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z

U N U T M A Y A C A Ğ I Z
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